ZPRAVODAJ MĚSTA
ŽELEZNICE
ROZPOČET NA ROK 2022 SCHVÁLEN
Rozpočet města na rok 2022 počítá na straně příjmů s 32.540.942,- Kč, s výdaji ve
výši 35.058.189,- Kč, rozdíl bude pokryt zůstatkem na účtu z roku 2021 ve výši
2.517.247,- Kč.
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Rok 2022 bude z hlediska rychle rostoucích cen náročný, proto je rozpočet sestaven
opatrně a počítá zejména s přípravou investičních akcí na další období. Plánujeme
aktualizaci projektové dokumentace na bývalou lázeňskou školu, která by se měla
změnit na bydlení pro seniory, chceme podat žádost o dotaci na cyklostezku do Valdic,
připravujeme projektovou dokumentaci pro kanalizaci v ulici Příkopy a vodovod v ulici
Na Kopečku, dokončuje se projekt inženýrských sítí pro rodinné domy u hřiště, zadáme
projekt na novou
klubovnu v Zámezí,
vyprojektují
se
vodovodní přípojky v
Zámezí a Cidlině.
Také
bude
aktualizován projekt
opravy hřbitovní zdi
a
připravujeme
vybudování
sběrného místa na
odpady u hřbitova.
V letošním
roce
plánujeme zahájení opravy bývalého koupaliště
v případě přiznání dotace, budeme pokračovat také
se statickým zajištěním muzea. Letos by také mělo
být obnoveno veřejné osvětlení v ulici Zámecké, Za
Humny, Na kopečku, Palackého, Na Tvrzi, Menclově,
měla by být instalována také nová zastávka na
Těšíně.
Musíme doufat, že předpokládané příjmy budou
opravdu naplněny a že se naplánované akce i
s pomocí dotací podaří realizovat.

Ing. Dana Kracíková, starostka
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (3.1., 19.1., 2.2., 14.2. a 28.2.
2022) a přijala usnesení k následujícím bodům:
 Schválila znění dodatku č. 7 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu a jeho podpis.
 Schválila znění Dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma elektroenergetického vedení
přenosové soustavy 400 kV a likvidaci pokácených dřevin.
 Schválila provedení prací v plánované rekonstrukci na akci „Valdice, VN2395, rekonstrukce vn,
obchvat“ a schvaluje podpis situačního plánku jako vyjádření souhlasu s provedením uvedených prací.
 Neschválila odkoupení vlastnického podílu 1/12 u poz. parcel č. 469/57 a 469/62 v k.ú. Železnice. O
pozemky nemá město zájem.
 Schválila uložení nátokového potrubí DN 500 v rámci akce „Odbahnění a oprava nádrže v Železnici“ do
komunikace parc.č. 275/15.
 Schválila vyhlášení záměru směny části poz. parcely 468/3 o rozloze 179 m2 soukromého vlastníka za
část poz. parcely 468/2 o stejné výměře, která je v majetku města. Na pozemku bude zřízeno věcné
břemeno na stávající studnu a přístup k ní.
 Schválila finanční podporu z rozpočtu města ve výši 10 tisíc Kč pro TAJV, z.s. z Poděbrad na pořádání
sportovního dne v Železnici.
 Schválila vyhlášení záměru pronájmu nového zdravotního střediska, min. cena stanovena na 60,- Kč/m2.
 Schválila výpověď smlouvy o dílo s firmou MATEX HK na výstavbu veřejného osvětlení v ul.
Zámecká, Za Humny, Na Kopečku a Menclova.
 Vzala na vědomí uveřejnění inzerátu na pracovní poměr pracovníka údržby a technického dozoru
majetku města.
 Schválila zpracování obecně závazné vyhlášky o nočním klidu v případě konání hasičské zábavy dne
18.6. 2022.
 Schválila nabídku firmy Multiaqua s.r.o. na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby
„Vodovod Zámezí, Cidlina“ za cenu 174 240,- Kč včetně DPH a paušální sazbu za projektovou
dokumentaci přípojky 2 965,- Kč včetně DPH. Fakturováno bude dle skutečného počtu přípojek.
 Schválila zápis do kroniky města za rok 2020 a souhlasí s vyplacením odměny kronikářce.
 Schválila vyvěšení státní vlajky Ukrajiny jako vyjádření podpory protestu proti agresi ruské armády.

Zastupitelstvo města se od posledního vydání Zpravodaje sešlo dvakrát (12.1. a 2.3 2022)
a přijalo následující usnesení:
Usnesení č. 1/2022 ze zasedání dne 12.1. 2022
a) vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 6/2021 ze dne 15.12. 2021.
2. Zprávy z jednání rady města za období od 16.12. 2021 do 12.1. 2022.
b) schválilo:
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1. znění a podpisy kupních smluv na prodej stavebních pozemků ve Hřbitovní ulici v Železnici.
Jedná se o tyto poz. parcely: 870/1 o výměře 816 m2, 870/7 o výměře 820 m2, 870/9 o výměře 668
m2 a 870/10 o výměře 772 m2. Průměrná prodejní cena je 1 560,25 Kč za m2.
Usnesení č. 2/2022 ze zasedání dne 2.3. 2022
a) vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 1/2022 ze dne 12.1. 2022.
2. Zprávy z jednání rady města za období od 13.1. do 2.3. 2022.
3. Zprávu finančního výboru.
4. Zápis o přezkoumání hospodaření města krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
b) schválilo:
1. Rozpočet na rok 2022 jako schodkový, výdaje ve výši 35 058 189,- Kč, příjmy ve výši
32 540 942,- Kč. Rozdíl bude kryt ze zůstatku na účtech k 31.12. 2021 ve výši 2 517 247,- Kč.
Závazný ukazatel je § (neinvestiční příspěvek na provoz Masarykovy ZŠ a MŠ), který byl
schválen ve výši 2 776 000,- Kč a investiční ve výši 220 000,- Kč.
2. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2023 – 2025.
3. Podání žádosti o dotace a přiznání podílu města na obnově kulturních památek v rámci Programu
regenerace u památek, jejichž město není vlastníkem (10% u čp. 95).
Podání žádosti o dotaci na akci města „Sanace budovy muzea čp. 181 – II. etapa.
4. Znění kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 1235/2 v k.ú. Železnice o rozloze 579 m2 za 100,Kč/m2.
5. Znění kupní smlouvy na tři poz. parcely o celkové výměře 132 m2 v k.ú. Zámezí za 100,- Kč/m2.
6. Žádost o dotaci z prostředků města Oblastní charitě Jičín ve výši 60 tisíc Kč na částečné krytí
provozních nákladů Charitní pečovatelské služby.

ZPRÁVY Z MĚÚ
Důležité kontakty – zasílá Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
 Infolinka Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny: +420 974 801 802 (provoz nonstop), email: ukrajina@mvcr.cz
 Souhrn praktických informací pro občany Ukrajiny na území ČR
 Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a
úředních hodin
 Psychologická pomoc
 Centra na podporu integrace cizinců a nestátní neziskové organizace
 Rozcestník s důležitými informacemi – www.nasiukrajinci.cz
Ministerstvo zdravotnictví
 Zdravotnické informace v ukrajinštině: 1221 (+420 226 201 221) volba číslo 8.
Ministerstvo zahraničních věcí
 Informace pro české občany na Ukrajině a pro ukrajinské občany v ČR i na Ukrajině
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Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Podrobné informace k postupu na trhu práce pro zaměstnavatele a cizince najdete zde v češtině
i ukrajinštině .
 Na webu Úřadu práce ČR jsou k dispozici podrobnosti ohledně všech dávek v hmotné nouzi (příspěvek
na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc a příspěvek na bydlení).
 Informaci o pomoci dětem, které přijíždějí z Ukrajiny samotné, tedy bez doprovodu rodičů, najdete na
tomto místě.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
 Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci krizové linky pro podnikatele 1212 poskytuje informace o
konkrétních sankcích.
Úřad vlády
 Souhrnné informace v souvislosti s invazí ruských vojsk na Ukrajinu najdete na stránkách Úřadu vlády.
Neziskový sektor
 https://www.pomahejukrajine.cz/
 https://www.stojimezaukrajinou.cz/
Finanční sbírky na pomoc Ukrajině
 Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR zřídil účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny
304452700/0300 - http://supportukraine.cz
 Člověk v tísni – č.ú. 93209320/0300
 Český červený kříž – č. ú. 333999/2700, variabilní symbol 1502
 ADRA – č- ú. 66888866/0300, variabilní symbol 500
 Charita Česká republika – 55660022/0800, variabilní symbol 104

- ČÍSLO ÚČTU:

Termíny svozu barevných pytlů na tříděný odpad:
31.3., 28.4., 26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 15.9., 13.10., 10.11., 8.12.

MŠ A MZŠ
Nový rok v MŠ SLUNÍČKO
Zaměstnanci a děti z mateřské školy s nadšením vítají nový rok 2022. Ten jsme oproti roku
předchozímu zahájili bez karantén a uzavírání provozu. Naopak se těšíme z velké docházky dětí do mateřské
školy, a to i přes přetrvávající pandemii nemoci covid-19. Však si děti téměř za každého počasí posilují imunitu
při procházkách na čerstvém vzduchu anebo při hrách se sněhem. Děti s každou novou sněhovou nadílkou staví
sněhuláky, často se pokouší i o stavbu iglú nebo bobují. Také si zdokonalují své pohybové dovednosti při
cvičení s novými pomůckami, které našly děti z tříd Berušek, Koťátek i Motýlků pod svými vánočními
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stromečky. Vánoční tématiku mělo také lednové
divadelní představení s názvem Jak Hanička a
Honzík zapomněli na živý dárek od Ježíška,
které si děti náramně užily. Ani v průběhu ledna
jsme nezapomínali rozvíjet svoje dovednosti a
získávat nové znalosti. Lednová témata našeho
školního vzdělávacího plánu byla zaměřena
zejména
na
enviromentální
výchovu.
Neopomenuli jsme ani dopravní výchovu, která
je u dětí oblíbená v každém ročním období.
Předškoláci se navíc připravují na vstup do
základní školy hraním různých her, plněním
individuálních i skupinových úkolů a činnostmi
na interaktivní tabuli.
Doufáme, že v zimě ještě napadne pořádná sněhová nadílka, která nám umožní další hrátky ve sněhu a
také plánujeme nové aktivity pro nadcházející dny a týdny.
Za mateřskou školu Kateřina Švandová, Dis.

Zprávy ze školy
Kritické období z konce kalendářního roku spojené s vysokou
nemocností pedagogů i žáků je snad za námi, a proto zde odhlédneme
od covidových organizačních výzev, karanténních opatření i testovací
pohotovosti a přinášíme Vám hezké zprávy ze života naší školy.
Pokud i u Vašich dveří 8. ledna 2022 zazvonili usměvaví koledníci
s přáním všeho dobrého do nového roku, je to zásluhou mnoha žáků naší
školy, učitelů i ochotných rodičů, kteří se do této dobročinné akce zapojili.
Začít nový rok dobrým skutkem je přeci ten nejlepší start!
Čas mezi Vánoci a pololetním vysvědčením je vždy obdobím finiše v uzavírání známek, obdobím čtvrtletních
prací a opakování naučeného. Někteří z vyučujících s dětmi shrnuli učivo i formou projektů, v nichž žáci mohli kromě
znalostí uplatnit i své grafické nadání, schopnost týmové spolupráce i kreativitu v navrhovaných možnostech řešení.
S projektovou výukou máme na škole dobré zkušenosti, neboť v žácích probouzí zájem zjišťovat doplňující
informace a orientovat se v souvislostech. Na fotografiích se můžete podívat na vybrané povedené práce:
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O tom, jak vznikají knihy, žákům 1. – 4. třídy vyprávěla autorka dětských knížek Jitka Vítová. Tato paní spisovatelka,
která nejčastěji píše příběhy ze života hmyzu, dětem představila knížky „Květuška hledá tesaříka“ a „Záhadné
příběhy“. Děti měly možnost ptát se, diskutovat, trénovat porozumění textu odpovídáním na otázky, nahlédnout pod
pokličku spisovatelského řemesla i zaposlouchat se do autorského čtení.
Pestré aktivity však děti mohou zažít i v družině.
21. ledna 2022 se v tělocvičně školy konala přednáška o vězeňském
systému ČR. Program, který si zaměstnanci vězeňské služby připravili, byl
pro děti vskutku nevšedním zážitkem. Největší dojem na děti udělaly
poutavé ukázky z výcviku psů a předvedení zbraní. Přeci jen vidět zbraně
jen na obrazovce, je něco jiného, než když si na ně člověk může sám
sáhnout a „vyzkoušet si je“. Závěrečná ukázka „spoutání“ pana školníka
mezi dětmi vyvolala doslova euforii. Děkujeme panu Radku Smolíkovi za
poučnou přednášku, tiskové mluvčí vězeňské služby kpt. Mgr. Markétě
Prunerové, DiS. i psovodkám za pěkný program a dárečky pro děti!
Dne 26. 1. 2022 naši družinu také navštívil pan Zdeněk Šolín, včelař
s více jak čtyřicetiletou praxí. Beseda byla velmi poutavá. Děti
spontánně reagovaly a zapojovaly se do všech aktivit. Dověděly se
mnoho zajímavého např. o stavbě těla včel, o orientaci včel v přírodě,
sběru pylu, propolisu, umístění včelstev, léčebných účincích medu i
mateří kašičky apod. Srdečně děkujeme panu Zdeňku Šolínovi!
Téma olympiády ve výuce rezonovalo nejen v příznivcích
aktivního sportu a v milovnících zeměpisu, ale i v dětech, které dávají
přednost výtvarným činnostem. Žáci 1. i 2. stupně si vyzkoušeli mnoho
nejrůznějších technik. A jak se jim to dařilo? Posuďte sami!
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Protože ke vzdělání patří i téma
lidových tradic, je naše škola nyní
vyzdobena
maskami,

i

masopustními

klauny

a

veselými

obrázky karnevalových maškar. A
na co se děti těší každý únor? Je
to tradiční „valentýnská pošta“
organizovaná

našimi

deváťáky.

Psaní z lásky, přátelský pozdrav či milá formulace „Přeji Ti hezkého Valentýna“ i letos zahřály mnoho dětí a vykouzlily
i ve studených únorových dnech úsměv na tváři… a tento úsměv přejeme i Vám, milí čtenáři.
Za ZŠ Železnice Bc. Jolana Knapová a Mgr. Veronika Jungová

Vaření pro cizí strávníky
Díky příspěvku zřizovatele jsme mohli naši školní kuchyni
rozšířit o nový konvektomat, který umožní zefektivnění
provozu školní kuchyně. Od 1. 3. 2022 tedy opět můžeme
vařit i pro cizí strávníky, a to za cenu 83,- Kč/oběd.
Z provozních důvodů je nutné dodržovat tato opatření:
řídit
se
Vnitřním
řádem
školní
jídelny
(odhlašování/přihlašování stravy, …) dostupným na
https://www.zszeleznice.cz/soucasti-skoly/skolni-jidelna/





upřednostňujeme bezhotovostní platbu – inkaso
nebo trvalý příkaz
pro placení v hotovosti budou vyhrazeny vždy
poslední dva dny v měsíci na měsíc následující v čase 7.00 – 10.00hod. u okénka kanceláře vedoucí školní jídelny
nelze přijít a požadovat u vedoucí školní kuchyně uhrazení stravného v jiné dny
obědy nelze vydávat na dluh a platit zpětně
připravený oběd se servíruje do jídlonosičů, které je nutné připravit do 10.00hod. na lavičku u vchodu do školní
kuchyně
oběd je možné vyzvednout po 11.00hod.
servírování oběda do jídlonosiče „na počkání“ není možné



z hygienických důvodů není možné stravování cizích strávníků ve školní jídelně






Přihlášky ke stravování cizích strávníků je možné řešit s vedoucí školní jídelny p. Radkou Burgertovou, e-mail:
jidelna@zszeleznice.cz nebo na telefonu 776 176 921.

Mgr. Soňa Munzarová, ředitelka školy
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KNIHOVNA ZVE

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
PRO DĚTI:
Loutkové divadlo z Roprachtic:
„Dvě Cecilky“ – sobota 12. 3. 2022 od 15:00 hodin – Vlastivědné muzeum v Železnici. Podle stejnojmenné
TV pohádky od Anny Juráskové, trochu poupravená. Divadlo je v krkonošském nářečí, doprovázené
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písničkami z pohádky. Zahrají Milena Nosková a Bára Řeháková, hudební doprovod Tereza Petřinová – TJ
Sokol Roprachtice. Vstupné dobrovolné.

Výstava - 23. 03. - 22. 05. 2022 - 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.

Poděkování:
V sobotu 29. 1. 2022 v sokolovně v Železnici odehrál divadelní soubor S – divadlo a K – klub
Jičín pohádku plnou humoru a moudrosti od Jana Wericha „Lakomou Barku“. Velké
poděkování od nás patří Martinu Zajíčkovi, který pohádku režíroval a obrovský dík patří všem
hercům za jejich úžasné výkony. Myslím, že jsme si to všichni moc užili, možná se i poučili a
budeme se opět těšit na další představení. Lakomou Barku v Železnici navštívilo neuvěřitelných
90 návštěvníků.
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Masopust
„Po svátku Tří králů nastává hlučný "Masopust", kdy každý se dostatečně vytančí a rozveselí. Říkává se, že
podle toho, jak vysoko se v masopustě při tanci skáče, tak vysoký že bude len. Poslední čtvrtek před koncem
masopustu nazývá se "tučný" a v den tento se prý tak hodovalo, že "mastnota měla týct z trouby do medence".
Peklo se i zvláštní pečivo, zvané "milosti boží". Nejveselejší dny jsou však neděle, pondělí, úterý na konci
masopustu a nazývají se "ostatky".
Ve dny tyto pekly se koblihy, šišky a
ratolesti. V úterý masopustní bývá po
městě průvod Židů, bab s nůšemi,
medvěda a medvědáře, čerta, dne,
noci, kominíka, drába a jiné. Člověk,
představující medvěda, býval ověšen
hrachovinou a ovinut povřísly.
Hospodyně stahovaly s něho tuto
hrachovinu a dávaly ji pod nasazené
husy, nebo slepice, aby prý šťastně
"vyseděly" mladé. Pestrý průvod šel
potom za doprovodu hudby a s
veselým pokřikem dům od domu.
Pak hudba spustila skočnou a
masopustníci tančili s domácími.
Bývalo to však dosti ošemetné, neboť
zatím báby kde jaký kout prošmejdily, i kde co mohly, ukradly a nejprve pod zástěry a potom do nůší uschovaly.
Po tanci a obdarování se šlo o dům dále a po projití celého města přímo do hospody, kde se pak bez ustání až
do bílého rána tančilo. Sebrané věci rozdaly se hudebníkům a místním chudým.“
Tento úryvek pochází z kroniky města
Železnice z roku 1928. Masopust se
v Železnici slavil již od pradávna. V období
mezi světovými válkami se o Masopust
starala Sokolská jednota ze Železnice. Po
druhé světové válce tato tradice pokračovala.
Během socialismu, ale tento svátek pomalu
upadá. Zdokumentovaný je Masopust z roku
1957. Na tuto tradici navázal v roce 2011
Jindra Jaroš ze Železnice. Tenkrát průvod
maškar s muzikou na voze tažený koňmi,
začínal před restaurací U Jindry. Ulicí
Husovou šel průvod na náměstí, které dokola
obešel, dále pokračoval ulicí Havlíčkovou, Muzejní, Kavánovou a Železnou, skončilo se opět U Jindry. Zde
bylo připraveno masopustní pohoštění. Opakoval se ještě jednou a pak nastal čas masopustní absence.
S myšlenkou Masopust opět obnovit přišel pan Radek Řehák v roce 2018. Ten rok se sešla hudba Michela
Pospíšila a několik lidiček před radnicí. Tato skupinka lidí za tónů milých lidových písní, prošla městem
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směrem do kavárny Café Terasy, kde bylo připraveno malé pohoštění. Následující rok ve spolupráci s místním
muzeem, pomalu začíná vznikat zase ten tradiční Masopust i s programem.
Z dochovaných železnických pramenů
v průvodu nesměla chybět hlavně hudba,
z maškar medvěd, medvědář, dráb (laufr),
kominík, bába s nůší aj. Podle starých
fotografií kobyla, smrtka, žid, voják a
další. Slavnost začíná předáním klíče
(masopustního
práva)
starostou/kou
maškarám, aby průvod maškar dostal
povolení k pochůzce městem. Chodí se od
domu k domu a „hospodář“ obdarovává
jídlem a pitím hudbu a maškary, aby jim
nevyschlo při zpěvu a tanci v krku a
neměly po cestě hlad. Jak v minulých
letech končil Masopust v Železnici, jsem zatím nezjistila. Někde průvod končí soudem a porážkou kobyly,
někde zase pochováním basy. My jsme si vybrali porážku kobylky. Večer se většinou konala veselice
v místním hostinci. Pokud by byl zájem, do budoucna můžeme uskutečnit.
Oslovujeme místní rodáky, zda by nám mohl někdo doplnit paměti o dřívějších Masopustech, budeme moc
rádi, aspoň by se doplnilo prázdné místo v historii Masopustu v Železnici. Pište prosím na mail:
muzeum@zeleznice.net nebo se můžete za námi zastavit v muzeu. Děkujeme za spolupráci při sběru
pamětí Železnice.
V neděli 20. 2. se konal po roční absenci opět Masopust. Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se této krásné
tradice účastnil, ať s maskami nebo bez. Myslíme, že i přes nepříznivé počasí jsme si to všichni užili. Muziku
pana Michaela Pospíšila a maškary pohostili někteří místní pochoutkami, hudba krásně hrála, děti si oživily
tradiční písničky a hry, no a na konec nás čekala porážka kobylky.
Tradice stále žijí a to je dobře.
Za muzeum Simona Hrabalová

Divadelní ochotníci v Železnici – 2. část
Znovu se ochotnické divadlo začalo hrát
v Železnici v polovině padesátých let. A to pod
hlavičkou Podhořanu ve spolupráci s divadelním
odborem TJ Sokol, případně ve spolupráci
s divadelním kroužkem Svazarmu. Duší celého
ochotnického dění byl PhMr. Vladimír Vágner,
lékárník v Železnici. Všechny hry nejen režíroval, ale
také scénáristicky upravil. Shromáždil kolem sebe
okruh ochotnických herců a jména některých z nich
bychom tady rádi připomněli:
Stanislav Altman, František a Jan Bartošovi,
Ivana Bartošová (Hloucalová) Jana Bartošová
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(Hrabalová), Marie Bartošová, Jaroslava Bartošová (Černá), Ladislav Beran, Alois Drozen, Jaroslav Hercík,
Josefa Chlumská, Perla Jandová, Jaroslav Jirgl, Vladimír Klokan, Zdeněk Kobrle, Eva Menčíková (Nováková),
Božena Nožičková, Miloslava Nožičková (Koudelková), Václav Pivoňka, Hana Pospíšilová (Bláhová), Hana
Procházková (Ziebikerová), Hana Puldová, Anna Roudová, Jiří Rybář, Jana Smolíková (Endrysová), Jaroslav
Strmisko, Dana Truksová, František Tuček, JuliusTudoši, Marie Vondráková, Zdeněk Zelenka.
V maskérně se uplatnil holič Antonín Nožička, důležitou funkci nápovědy zastávali Václav Řepka a
Anna Smolíková, neméně důležitou práci oponáře Václav Maděra, kulisy stavěli Ladislav Beran s Janem
Bartošem a práci osvětlovačů profesionálně zajistili Zdeněk Sedláček a Jaroslav Strmisko. Vstupenky, většinou
v cenách od 4,- do 8,- Kč, bylo možné koupit i v předprodeji v papírnictví Procházkových.
Jako
první
sehráli
ochotníci
historickou hru Aloise Jiráska Kolébka.
Bylo to 25. července 1955. O rok později, 1.
dubna 1956 měli diváci možnost shlédnout
komedii Josefa Štolby Na letním bytě. Ještě
v témže roce (na Štědrý den odpoledne)
uvedl
divadelní
kroužek
Svazarmu
protiválečné drama Karla Čapka Matka. Na
konci školního roku, v červnu 1957, sehrál
pohádku pro děti Krakonošova medicína.
Výpravná kostýmní hra autora Franka
Tetauera Úsměvy a kordy se hrála 12. a 13.
dubna 1958 a v té době už se začala
připravovat inscenace podle povídky
Boženy Němcové Babička. Premiéru měla 5. července 1958. Poslední hrou byla hudební komedie, kterou
spolu napsali skladatel Zdeněk Petr a textař a známý moderátor Vladimír Dvořák. Jmenovala se Sto dukátů za
Juana a hrála se v březnu 1959. Škoda, že hra, která kladla na účinkující určitě velké nároky, byla poslední.
Dnes už je těžké zjistit, proč tomu tak bylo. Ochotnické divadlo v Železnici skončilo.
Olga Jakubcová

Až do konce března se koná v Praze, v Chodovské tvrzi výstava obrazů malíře a grafika,
železnického rodáka T.F. Šimona. Výstava s názvem „Listy z cesty kolem světa“ představuje
jeho tvorbu především z dvacátých let minulého století.

ŽELEZNICE PŘED 100 LETY
Rok 1922 se stal důležitým mezníkem v historii našeho města, byla uskutečněna jeho elektrifikace.
S přípravnými pracemi se začalo už v předcházejícím roce a do elektrifikačního plánu měla být zařazena i
osada Těšín. Ta ovšem rozhodla, že si zavedení elektřiny společně se Železnicí, nepřeje. Zastupitelstvo města
se dne 1. června usneslo na uzavření půjčky ve výši 400 tisíc Kč u Občanské záložny v Železnici. Částka bude
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použita na uhrazení výloh spojených s elektrifikací, o které bylo jednohlasně rozhodnuto již 21. března a
následně byly zhotoveny návrhy na uzavření dodavatelských smluv.
Primární síť stavěla Východočeská elektrárna v Poříčí, na níž bylo město připojeno. Výstavba
sekundární sítě ve městě byla zadána firmě Josefa Reichelta z Turnova za 224.175,-Kč, výstavba transformační
stanice na obecním pozemku u kostela firmě
Františka Horníka z Jičína a elektrické hodiny
dodala firma Františka Ludikara z Prahy.
Celkové náklady se vyšplhaly na 530.000,- Kč
(původní rozpočet byl 380.000,- Kč).
Definitivní připojení sekundární sítě na
primární, tedy ten historický okamžik, nastal
dne 21. listopadu 1922 ve 13,45 hodin. Ve
městě se ovšem svítilo elektrikou již dříve.
Veřejné osvětlení, celkem 45 lamp, které
nahradily 24 petrolejových, svítilo již od 1.
září. Potřebná energie byla prozatím dodávána
ze mlýna Josefa Loudy v čp. 77. Obec zavedla
svým nákladem i elektrické osvětlení na
vlakovém nádraží, jako první na dráze Jičín –
Turnov.
Na provedení elektrifikace nedostalo
město žádné subvence (dotace) a poměrně
značně se tím zadlužilo. „Uskutečněním tohoto
významného podniku však město nesporně velmi mnoho získalo. Práce těch, kdož se o uskutečnění této akce, i
vzdor nepřízni doby i protestu některých občanů, přičinili, bude oceněna hlavně v budoucnu“(píše Václav
Kozák v kronice Železnice).
Olga Jakubcová

Stanislav Rudolf (16.2. 1932 - 8.1. 2022)
Tato data ohraničují téměř devadesátiletý bohatý a plodný život spisovatele, scénáristy, redaktora a také
pedagoga Stanislava Rudolfa. Často říkal, že mohl být pravým železnickým rodákem, kdyby mu to hned na
začátku nezkazily čtyři dny v jičínské porodnici. Na dětství prožité v našem městě vzpomínal před patnácti lety
v Železnickém zpravodaji.
„Moje maminka po mém komplikovaném narození již děti mít nemohla, zůstal jsem tedy jedináčkem.
Parádně mě to štvalo! V klukovských letech asi nejvíc. Když nemáte bráchu, nebo aspoň ségru, nikdo vám
nepřihraje. A to se pak s vámi vleče celý život. Měl jsem krásné dětství. Rodiče měli v Železnici malý domek.
Tatínek podbíjel pražce na železniční trati, maminka byla domácí švadlena. Bydleli jsme, jedli, koupali se a
spali v jedné místnosti celkem čtyři. Na posteli u okna totiž spávala i babička.
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Z Lomnice k nám občas docházel dědeček Sýkora,
maminčin otec. Když zemřel, zdědil jsem po něm
lásku k vlasti, lupénku a barvoslepost. Později jsem
pochopil, že je to celkem obstojná genetická výzbroj
pro život. Barvosleposti si u mne rodiče povšimli, až
když jsem ve třetí třídě namaloval růžového koně.
Táta řádil a tvrdil, že jsem lajdák. Pan řídící Kykal
mu vysvětlil, že barvoslepost je oční vada a ať je rád,
že se jinak dobře učím. Tatínek byl z toho hodně
smutný. Jeho sen o tom, že budu jednou
strojvedoucím na železnici, se rychle rozplynul.
Nejvíc ze všeho mě štvalo to, že nemám nic úplně
nového. Všechno jsem dostal nebo nějak zdědil po
Stanislav Rudolf na sjezdu rodáků v roce 2006
svých starších bratrancích a sestřenicích. Boty, lyže,
sáňky, kalhoty, kružítko…nic z mých věcí nezářilo
novotou. Ale pak jsem mezi těmi věcmi objevil něco, u čeho mi ta patina nevadila. Knížky se pro mne staly
drogou. Začal jsem je číst, později přímo hltat. V železnické městské knihovně tehdy bylo 1556 svazků, pamatuji
se na to přesně. Tatínek dělal léta knihovníka a já byl pilným čtenářem.“
Stanislav Rudolf vystudoval jičínské reálné gymnázium a poté češtinu na pedagogické fakultě. Učil na
základní škole, později působil jako odborný asistent na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Pedagogickou část profesního života vystřídala práce redaktora a také vedoucího skupiny dětských filmů
Filmového studia Barrandov. Od roku 1984 byl spisovatelem a scénáristou na volné noze. Psal knihy pro
mládež i pro dospělé a byl opravdu plodným autorem. Svědčí o tom devatenáct titulů vydaných pro mládež a
jedenáct pro dospělé čtenáře. Tím prvním byl v roce 1969 „Metráček – aneb nemožně tlustá holka“ (zfilmováno
v roce 1971). I další díla se dočkala filmové podoby (např. Operace mé dcery, Kopretiny pro zámeckou paní,
Údolí krásných žab atd.). Děj některých z nich se odehrává ve Stříbrnici („tak jsem si povýšil svoji Železnici“
říkal na besedě v knihovně v roce 2008).
Olga Jakubcová

OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN
Tři králové opět pomáhali
Tři králové opět vyšli na začátku roku 2022 do ulic. Hlavním dnem pro koledu byla tentokrát sobota 8. ledna.
O víkendu se totiž vždy sejde nejvíce zájemců z řad dobrovolníků. To je také odpověď na sporadické
dotazy, proč krále není vidět přesně v den jejich svátku 6. ledna. Dobrovolníci jsou základním kamenem celé akce.
Někteří se najdou u skautů, jiní v jednotlivých farnostech, mnozí jsou z řad příznivců Oblastní charity, jindy se zase
najdou koledníci na základní škole. Ve svém volném čase a s velkým nasazením se na koledu mnohdy připravují už
doma nebo v místním kroužku. Vystřihují koruny, dávají dohromady pláště. Kdo zná zákulisí příprav, ví, o čem
píšeme.
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Velkou odměnou koledníkům nejsou peníze. Mají samozřejmě radost, že vykoledují i nějaké finance na
dobrou věc, ale to největší potěšení jim dělá radost druhých a spousta zážitků. Třeba když králové zazvoní v půl
deváté u branky a otevře pán středního věku v pyžamu. Králové se zeptají, jestli mu mohou popřát vše dobré do
nového roku a zazpívat koledu. Pán rozpačitě souhlasí a trpělivě čeká až do poslední sloky. Jeden z králů podá
pánovi malé drobnosti, druhý nabídne samolepku nebo klasický nápis křídou na dveřní futra. Třetí s kasičkou je
pak vyzván, aby přistoupil blíž. Někdo daruje drobné, jiný papírové. Občas králové dostanou i nějakou sladkost. A
na světě je zážitek, který se potom diskutuje celé dopoledne.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do novoroční koledy a všem dobrým lidem, kteří našim králům otevřeli.
V Železnici se sešlo 7 skupinek a od dárců vykoledovali vedle mnoha sladkostí také neuvěřitelných
38.126,- Kč. Na tomto místě bychom rádi poděkovali dětem z místní základní školy, všem vedoucím skupinek, a
v neposlední řadě paní ředitelce Masarykovy základní školy v Železnici Soně Munzarové, za vstřícnost a aktivní
pomoc.
Vybrané peníze půjdou především na přímou pomoc v regionu lidem, kteří se ocitli v krizové situaci bez
jejich přičinění, do pečovatelské služby, na práci s ohroženými rodinami a dětmi apod.

I my se snažíme pomáhat
Sbírku pro uprchlíky z Ukrajiny uspořádal městský úřad ve středu 2. března. Po celý den měli občané
možnost přinést do zasedací místnosti radnice potřebné věci.
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ZPRÁVA OBRAZEM
Oslava letošního Masopustu se konala v neděli 20. února. Velký dík patří obětavým organizátorům i
účastníkům, kteří se nezalekli nepříznivého počasí. Z fotografií je zřejmé, že se Masopust vydařil.
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ZPRÁVA Z FARNOSTI

Pořad bohoslužeb o Velikonocích
2022
Přijměte srdečné pozvání ke ztišení a poslechu
textů velikonočních příběhů
při bohoslužbách v kostele sv. Jiljí v Železnici!

od 9.00 hodin

Květná neděle

10. 4. 2022

mše sv. se čtením pašijí

Zelený čtvrtek

14. 4. 2022

mše sv. s připomínkou Ježíšovy poslední
večeře

od 18.00 hodin

Velký pátek

15. 4. 2022

velkopáteční obřady se čtením pašijí

od 18.00 hodin

Bílá sobota

16. 4. 2022

vigilie vzkříšení se svěcením ohně

od 18.00 hodin

Neděle vzkříšení

17. 4. 2022

mše sv. na „Hod Boží velikonoční“

od 9.00 hodin

SPORT
Start fotbalového jara přede dveřmi
Koncem března se po dlouhé zimní přestávce opět rozjíždí krajské fotbalové
soutěže, v polovině dubna potom soutěže okresní. Fotbalové jaro nabídne železnicím
týmům zajímavé příležitosti. Áčko mužů bude v odvetné části I.B třídy usilovat o udržení
prvního místa, které zajišťuje postup do vyšší soutěže, kterou v devadesátileté historii
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oddílu okusilo pouze jedinkrát – I.A třída se v Železnici hrála dvě sezóny v letech 2002 - 2004. Dorost čeká
finálová skupina krajské soutěže. Velice dobré vyhlídky na postup do okresního přeboru má rovněž B-tým
mužů, který přezimoval s minimální ztrátou na 3.příčce III.třídy. Oddíl fotbalu si touto cestou dovoluje pozvat
své příznivce do ochozů místního stadionu. Těšíme se na vás a na vaši tradiční silnou podporu!
Dubnový program na hřišti v Železnici :

neděle
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle

3.4.
16.4.
17.4.
24.4.
30.4.
1.5.

16:30
9:30
14:00
14:00
17:00
17:00
9:30
14:00
17:00

Železnice A - Žacléř
Železnice – Nová Ves n.P.
Železnice B – Nemyčeves B
Železnice - Chomutice
Železnice A – Nová Paka
Železnice B – Sobotka B
Železnice – Mírová p.Koz.
Železnice – Velké Poříčí
Železnice A – Jičín B

I.B třída mužů
okresní přebor starších žáků
III.třída mužů
KS dorostu
I.B třída mužů
III.třída mužů
okresní přebor starších žáků
KS dorostu
I.B třída mužů

Kompletní program všech našich družstev bude znám až koncem března a pro příznivce fotbalu bude k dispozici ve
vývěsních skříňkách oddílu, na webu http://www.fotbalzeleznice.cz/ , případně přímo v kiosku na hřišti.
pk

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VÝZNAMNÁ JUBILEA
Leden: Naděžda Kalvachová 70, Karel Zbořil 70, Milan Cerman 70, Milan Rudolf 85
Únor: Věra Teichmanová 70, Jiří Trakal – Cidlina 70, Jan Široň 70, Ivan Tauchman – Doubravice 75,
Josef Daniš 75, Milan Jíra 85

NAROZENÉ DĚTI
Hana Svobodová, Anežka Zubková, Charlotte Lucie Vacková

ÚMRTÍ
Leden: Zbyněk Vlášek
Únor: Milan Špád, PhDr. Jiří Klaban
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Město Železnice přijme
NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR PRACOVNÍKA ÚDRŽBY A TECHNICKÉHO DOZORU MAJETKU MĚSTA

Požadavky: min. střední vzdělání s výučním listem tříleté, řidičský průkaz min. skupina B.,
zdravotní způsobilost, spolehlivost, pracovitost, čistý trestní rejstřík
Místo výkonu práce: město Železnice

Nástup: 1.6.2022, případně dle dohody

Měsíční plat: 25.000,-Kč

Úvazek: plný Pracovní náplň: - zajištění běžné údržby majetku města (budovy, stroje, zařízení),
- údržba a úklid veřejných prostranství,
- koordinace ostatních provozních zaměstnanců pracujících v údržbě města.
Přihlášky na danou pozici je možné dodat osobně na podatelnu Městského úřadu v Železnici v přízemí, poštou
nebo mailem s naskenovaným podpisem na mu@zeleznice.net do 31. 3. 2022. K přihlášce je nutné doložit
životopis.
V Železnici 1.3.2022

Ing. Dana Kracíková, starostka

Sbor dobrovolných hasičů v Železnici
pořádá dne

9.dubna 2022 od 8,00 hod. SBĚR STARÉHO ŽELEZA
Při této příležitosti Vám odvezeme také staré televize, počítače, veškerý elektromateriál, autobaterie,
ledničky, mrazáky, pračky atd.
Upozornění pro spoluobčany: Veškerý odpad Vám rádi vyneseme v sobotu z domu
Váš SDH Železnice

ZPRAVODAJ MĚSTA ŽELEZNICE č. 1/2022. – Vychází 10.3.2022.
Redakční kroužek: Olga Jakubcová, Martin Jakubec, Pavel Kozák, Ladislav Hrabala – Bezplatný výtisk
Redakční uzávěrka příštího čísla: 15.4.2022, email: zeleznicky.zpravodaj@centrum.cz MK ČR E 24319

20

