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Po více než sedmdesáti letech se zdravotní středisko přestěhovalo
z rohového domu na náměstí do nového bezbariérového objektu. Ten byl
slavnostně otevřen 25. března a ordinace v něm budou mít praktický lékař,
dětské lékařky a dětská neurologie a neurologie (MUDr. Michaela Šimáková).
Impulsem k radikálnímu řešení bylo rozhodnutí soukromého majitele
dům čp. 271 prodat. Po různých úvahách o nějakém náhradním řešení bylo
rozhodnuto, postavit novou budovu na dostatečně velkém a jednoduše
přístupném pozemku v majetku města. Stavbu realizovala firma Staving s.r.o.
Valdice za pouhý rok. Náklady dosáhly částky 12 605 000,- Kč (dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj 3 309 556,-Kč, dotace z Královéhradeckého kraje
3 500 000,- Kč, město ze svého rozpočtu uhradilo 5 795 444,- Kč).
Připomeňme
si
něco z dlouhé historie
zdravotního střediska na
náměstí. Od počátku
padesátých let v něm na
postu praktického lékaře
ordinovali MUDr. Moran,
kterého vystřídal MUDr.
Otto Roubíček (oba pro
dospělé i dětské pacienty).
Po jeho úmrtí v roce 1965
nastoupil MUDr. Miroslav
Lazák, který v Železnici ordinoval 32 let. Po jeho
odchodu do důchodu měla Železnice opět štěstí, že
místo obvodního lékaře nezůstalo neobsazeno a péče o
pacienty se ujal MUDr. Vladimír Klos. Ten po 25 letech
služby předal část úvazku MUDr. Markétě Cvrčkové.
V práci zdravotních sester se vystřídalo více žen,
zmíníme jen některé, protože prameny informací chybí.
Irena Ježková (sloužila v ordinaci 31 let), Milada Sobotková, Hana Kazdová a současná sestra Soňa
Mikousková.
Ve stejném domě byla i ordinace zubního lékaře, ve které končila svoji dlouholetou praxi MUDr. Milada
Roubíčková. Na její práci navázali dentista František Bálek, MUDr. Jana Pincová a MUDr. Milada Loužilová. Ta
přenesla svoji ordinaci na druhý konec náměstí do čp. 11. Jejím odchodem do důchodu skončila, bohužel,
v našem městě praxe zubního lékaře.
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Mnohem lepší je situace v péči o dětské
pacienty. V září 1980 nastoupila do Železnice
dětská lékařka MUDr. Ivana Šmejcová. Spolu se
sestrou Jaroslavou Pluhařovou dokázaly svým
profesionálním a laskavým přístupem, že
návštěva lékaře nemusí být stresujícím zážitkem.
A v jejich práci pokračují MUDr. Ivana Jeřábková
(sestra Lucie Kopáčová) a MUDr. Jitka Hrdinová
(sestra Jaroslava Pluhařová).
Také lékárnu měla Železnice dlouhá léta.
Starší si ji pamatují ještě v Husově ulici v čp. 100 a
až do své smrti v roce 1986 ji vedl PhMr. Vladimír
Vágner. I lékárna byla později přestěhována do
budovy zdravotního střediska a před jejím
zrušením v 2016 ji vedla PhMr. Hana Mikulecká,
laborantkou byla od roku 1987 Iva Jungová.
Olga Jakubcová

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (4.3., 17.3., 25.3., 4.4. a
20.4.). a přijala usnesení k následujícím bodům:











Schválila znění smluv na pronájem zdravotního střediska, a to na dobu neurčitou.
Schválila cenovou nabídku firmy Zoubek s.r.o. na opravu komunikací technikou „turbo“. Jedná se o
komunikaci na Těšíně (od autobus. zastávky po čp. 13) a v Nádražní ulici (úsek k rybníku). Oprava
bude provedena v září 2022.
Schválila uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin. Z provozních a ekonomických důvodů
bude školka uzavřena od 4.7. do 12.8. 2022.
Schválila poskytnutí informací o technické infrastruktuře (most ev.č. 2868-1) pro vypracování
projektové dokumentace – stavební záměr opravy mostu.
Schválila výsledek výběrového řízení na revitalizaci lip na Náměstí Svobody a kácení dřevin na novém
a starém hřbitově. Jedná se o ořez 74 lip, redukci Lípy svobody a kácení 4 smrků – včetně štěpkování a
odvozu štěpky. Nejvýhodnější nabídku předložila firma Matěj Horáček.
Schválila nabídku firmy Multiaqua s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na dostavbu vodovodu
„Na Kopečku“ za 96 195,- Kč vč. DPH a projektové dokumentace na dostavbu kanalizace „Na
Příkopech“ za 174 845,- Kč vč. DPH.
Schválila dotaci ve výši 6 000,- Kč z rozpočtu města pro Apropo Jičín o.p.s.
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Neschválila žádost na zřízení pozemkové služebnosti na poz. parcely č. 326/9 a 326/14 v k.ú. Železnice.
Uvedené pozemky v majetku města jsou veřejným prostranstvím a přístupu z komunikace p.č. 307/4 na
poz. parcelu č. 326/14 nic nebrání. Žádost je tedy bezpředmětná.
Neschválila žádost o uvolnění či odkoupení příjezdové cesty k čp. 5 na Náměstí Svobody. RM
konstatuje, že žadatel má přístup z Náměstí Svobody po poz. st.p.č. 18, jehož je spoluvlastník.
Vzala na vědomí výsledek hospodaření na vodném a stočném za rok 2021 firmy Stavoka Kosice a.s.
Schválila výsledek výběrového řízení na pozici pracovníka údržby a technického dozoru majetku města.
Schválila podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2022.
Schválila nabídku od neziskové organizace Moudrá sovička na konání semináře pro seniory „Jak na
chytrý telefon nebo tablet“. Seminář je určen především pro účastníky 65+, kteří ho mají zcela zdarma.
Schválila znění smlouvy o poskytnutí dotace z KHK na restaurování korouhve cechu tkalcovského a
mezulánického ve vlastivědném muzeu (dotace ve výši 76 000,- Kč).

ZPRÁVY Z MĚÚ
Omlouváme se za chybně uvedené termíny svozu barevných pytlů v minulém čísle
Zpravodaje. Prosíme, poznamenejte si správné následující termíny:
27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 17.8., 14.9., 12.10., 9.11. a 7.12. 2022.
Upozorňujeme občany, že poplatky za odpad se budou hradit od července za
první pololetí. Podrobnosti v příštím čísle Zpravodaje.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022
Dny konání voleb:
23. a 24.září 2022
Konec lhůty pro podání kandidátních listin příslušnému registračnímu úřadu – 19.7.2022
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MZŠ A MŠ
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Na začátku měsíce března se v mateřské škole konal maškarní karneval. Děti z Berušek, Koťátek i
Motýlků se vzájemně navštívily, aby absolvovaly zábavný program, který v jednotlivých třídách připravily paní
učitelky. Děti měly krásné a nápadité kostýmy. Obzvlášť byly originální kostýmy domácí výroby, čehož si velmi
ceníme. Děti i paní učitelky si karneval velice užily, proto doufáme, že se pořádání karnevalu stane každoroční
tradicí.
S příchodem jara také začínáme pozorovat růst a květ rostlin v přírodě. Pro zkvalitnění enviromentální
výchovy jsme na pozemku mateřské školy založili květinový záhon. Ač je prozatím spíše střídmý, můžeme zde

již pozorovat a poznávat některé jarní květiny.
V průběhu měsíce března byla mateřská škola vybavena velkým množstvím nových pomůcek pro rozvoj
fantazie, kreativity, jemné i hrubé motoriky, ale i pro rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti a
mnoha dalších dovedností. Nejvíce pomůcek bylo zakoupeno pro třídu Berušek, která byla nově otevřena
v letošním školním roce. Do tříd Motýlků a Koťátek byly doplněny převážně různé typy stavebnic. Velice
děkujeme tradičnímu českému výrobci stavebnic SEVA, který nás navíc obdaroval nemalým množstvím této
stavebnice. Děti tvoření s novými pomůckami velice baví, což je vidět i na jejich stavbách.
Za mateřskou školu Kateřina Švandová, Dis.
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Jarní aktuality ze školy
„Všichni vás zdravíme… Pěkný den vidíme… Jdeme vás poprosit…. O podporu…. Chcem pomáhat….
Radost dávat…. Přidej se k nám…. Bude to fajn!“
Těmito slovy písničky nás každé ráno ve vestibulu školy na konci března zdravili prvňáčci, kteří pod vedením
Ludmily Rejlkové uspořádali sbírku trvanlivých potravin pro Ukrajinu. Bylo moc hezké vidět, jak žáci naší školy
každé ráno plnili krabice tím, o co se chtěli podělit s lidmi postiženými hrůzami války. Děkujeme všem, kdo se
do této dobročinné akce štědře zapojili!
Jak jste již mohli poznat z úvodního textu,
žáci 1. třídy se do dění školy zapojují opravdu
velmi dobře. A nejen to. Po několika měsících
pilné práce již zvládli vše potřebné k tomu, aby
mohli být „pasováni na čtenáře“! Tuto událost
naši prvňáčci oslavili v železnické knihovně dne
22. března 2022.

Zatímco nejmenší žáci naší školy jakékoli změny a
poznávání nových věcí vítají s nadšením, žáci pokročilejších
ročníků - a někdy i my dospělí – máme často tendenci
naříkat na to, že se nemáme tak dobře, jak bychom chtěli,
že nám chybí to, či ono… Ale poté, co jsme slyšeli
přednášku handicapovaného cestovatele Jakuba Dreschla,
který po řadě těžkých ortopedických operacích tvrdí: „Važte si maličkostí!“, „Vstaňte z postele a jděte za svým
snem“, jsme si mohli uvědomit, že mnoho v našich životech není vůbec samozřejmé a že máme být za co
vděčni! Pan Dreschl, který byl od svých 7 do 15 let upoután na lůžko a dle
lékařů neměl nikdy chodit ani mluvit, nyní 3 měsíce v roce cestuje (už
navštívil 32 zemí světa!) a 9 měsíců v roce přednáší o tom, že „Nic není
nemožné“. Kéž by jeho výzvy „Učte se jazyky!“, „Dělejte věci naplno“, či
„Všechno, co se Vám v životě stane, někam vede!“ k velkým věcem
vyburcovaly i nás!
S tématem handicapu v uplynulých týdnech pracovali i žáci druhé a
třetí třídy, kteří v jičínském muzeu navštívili interaktivní expozici s názvem
„Lidé odvedle“. Děti si tam mohly vyzkoušet chůzi se slepeckou holí, jízdu
na invalidním vozíku, stezku tmy, čtení textu v Braillově písmu,
rozeznávání koření podle vůní apod.
Při aktivitách, které žáky přenesly do světa fyzicky znevýhodněných
lidí, se děti učily ohleduplnosti a vcítění do druhých lidí.
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Sedmnáctý
březen,
den sv. Patrika, patrona Irska,
jsme si ve škole připomněli
nejen tematickými aktivitami
v hodinách
angličtiny
a
výtvarné výchovy, ale někteří
i zeleným oblečením .
Osmnáctý
březen
patřil soutěži „Matematický
klokan“.
Jedná
se
o
mezinárodně koordinovanou
matematickou soutěž, kterou
v České republice vyhlašuje MŠMT. Absolutně nejlepšího výsledku na naší škole dosáhl Jakub Lenárt z 5. třídy!
Velmi dobře však bodovali i další žáci: V kategorii „Cvrček“ to byli
Ondřej Kobrle, Mariana Jenčovská a Rozárie Kazdová, v kategorii
„Klokánek“ Eliška Machová a Alžběta Lenártová, v kategorii
„Benjamín“ Michal Pilný, Daniel Vitner a Magdalena Droznová a
v nejstarší kategorii „Kadet“ Veronika Krausová, Vítek Jerie a Jaromír
Škopán. Gratulujeme!
Dění v družině v březnu zpestřil interaktivní program „Vejce a
vajíčka“ pořádaný Muzeem přírody Český ráj. Děti nejvíce zaujalo
promítání fotek, skládání vývojových fází včely a žížaly, nebo vyprávění
o lokalitách výskytu mloka skvrnitého.
Přírodovědné znalosti si žáci naší školy mohli otestovat i při „Živé přednášce“, kterou vedl Mgr. Oldřich
Kopecký, Ph.D. z pražské zemědělské univerzity. Děti se
mohly nejen zaposlouchat do zajímavého vyprávění
odborníků a prohlédnout si videa zachycující život
mnoha obojživelníků, ale dokonce si sáhnout i na tyto
živé exponáty: agamu vousatou, želvu zelenavou a krajtu
královskou.
„Den Země“ jsme si ve škole stejně jako každý
rok připomněli tematickými aktivitami jako např. sbírání
odpadu v ulicích města i v okolí Železnice, výtvarným
ztvárněním, jak správně třídit odpad, videoukázkami,
diskusemi, nebo projektem „Týden bez plastu“. Všechny
ze zmíněných činností nás vedly k zamyšlení, nakolik
každý z nás přispívá k toxikaci, nebo naopak zlepšení
životního prostředí.
Jak vidíte, na naší škole se stále děje mnoho zajímavého. Nyní hlavně držíme pěsti všem našim
deváťákům, aby dobře zvládli přijímací zkoušky na střední školy a mohli vykročit ve svém životě takovým
směrem, který jim umožní v životě dělat věci, které je těší a které budou přínosné pro celou společnost.
Za ZŠ Železnice Mgr. Veronika Jungová
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KNIHOVNA
Co všechno musí udělat jaro /František Halas/
Vytáhnout trávu z hlíny a na zeleno natřít,
Načernit pěkně stíny a všechno živé sbratřit.
Všem hadům svléci kůži, načesat řádně louky,
Spočítat lístky růží a pruty leštit, brouky.
Nachystat noty ptáčkům, obléci nahé stromy,
Vysmát se poškoláčkům, pozlatit střechy, domy…
Krásné verše básníka Františka Halase nám připomněly, že jaro je opravdu tady. Práci s jarem mají všichni, ale
nikdo na ni nežehrá, alespoň jsem nikoho neslyšela. Na zahrádky vyrukovali lidé s hráběmi a motykami, do hlíny vyseli
ředkvičky, mrkev. Většina z nás se právě na takovou práci po dlouhé zimě těšila.
V knihovně zahájily jaro děti z první třídy, které s paní učitelkou Hronkovou přišly, aby ukázaly, jak se naučily číst.
Šlo jim to moc pěkně, a tak mohly být slavnostně pasovány na čtenáře. Jako dárek si odnesly nejen pěknou knížku, ale
také novotou zářící průkazku čtenáře. A já mám opravdu radost, protože vím, že z mnohých budou čtenáři, kteří
vědomosti i krásná slova budou hledat v knihách a nejen v počítači.
V březnu navštívily knihovnu dvakrát také děti ze školní družiny a dvakrát také děti z mateřské školky. Školáci šli
najisto za knihami, které je zajímají, děti ze školky si poslechly čtenou pohádku a prohlížely si pohádkové knížky
s krásnými ilustracemi.
24.3. se uskutečnila beseda známých cestovatelů Pavla Chluma a Petra Kvardy, kteří se do Železnice opakovaně
vrací. Tentokrát jsme měli možnost „vycestovat“ až do Laosu po proudu řeky Mekongu.
Jaro je slovo o pouhých čtyřech písmenech, ale je v něm tolik síly. Je časem nových předsevzetí, plánů i nadějí. A já
Vám přeji, milí čtenáři, aby se všechna Vaše přání vyplnila.
Eva Trojanová, knihovnice

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM
Akce pořádané ve městě Železnici
23. 3. – 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.
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Od května do konce září – výstava drahých kamenů a fosilií.
18. 5. – Mezinárodní den muzeí – tento den je prohlídka muzea zdarma.
21. 5. 2022 - 9:00 - 19:00 - DIRTY PARKS CHALLENGE - PUMP PARK – ŽELEZNICE
– 9:00 registrace
21. 5. – od 18.00 – do 21.00 hodin - Muzejní noc - Noční pobyt v roubené chaloupce, ukázka života
našich předků, výroba lněné příze, předení na kolovrátku, tkaní na tkalcovském stavu, tkaní na kolíkovém
stavu, soutěž, zpívání lidových písní, vyprávění. Pokud možno v dobovém oblečení. Vstupné – ZDARMA.

18. 6. 2022 – od 20:00 hod. - Venkovní zábava - hraje Prorock Turnov - pořádají hasiči
9. 7. – od 10.00 hodin - Muzejní den – na nádvoří muzea budou hrát kapely různých stylů jako např.
Country Ladies z Prahy a Beatlesveteranclub Jičín a jiné, občerstvení, jarmark, divadélko pro děti. Přesný
program bude upřesněn na plakátech.

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 - Bohumír Bob Hochman - „Ponorná řeka (pod)vědomí …“
- výstava obrazů - vernisáž v sobotu 30. 7. s koncertem bratří Hochmanů

20.8. - Triangl festival v Železnici – Kafé POD vinicí a Vlastivědné muzeum, bližší informace na
plakátech.

Pozvánka
na 7. ročník soutěžní fotovýstavy pořádané při příležitosti 14. Muzejního dne
v Železnici dne 9. 7. 2022 od 10.00 hod.
Letos na téma:

„Každý jsme fotografem“

Soutěže se může zúčastnit každý amatér, který umí zmáčknout spoušť fotopřístroje.
Nastavené podmínky:
a)

Snímky o velikosti cca 1Mb budou přijímány elektronickou cestou na adrese
joceraz@seznam.cz od 1. 6. do 21. 6. 2022. Nebo je můžete předat osobně ve Vlastivědném
muzeu v Železnici. Rozměr fotografie může být nejvýše 21 x 17 cm.

b)

Každý autor může přihlásit nejvýše 3 ks fotografií opatřených názvem. Odesláním snímků na
výše uvedenou adresu se autor vzdává autorských práv k dodaným fotografiím.

c)

Z organizačních důvodů bude příjem obrázků omezen na celkem 30 ks. Po dovršení tohoto
množství bude příjem ukončen.

Pro účastníky budou po anonymním vyhodnocení fotografií připraveny ceny. Přepokládaný
konec v 16,00 hod. Vyhlášení výsledků v 17,00 hod. V případě, že více fotografií získá shodný
počet hlasů, o jejich pořadí rozhodne komise ve složení Olga Jakubcová, Aranka Novotná a
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ZPRÁVA Z FARNOSTI
„Noc kostelů“ je akce, kdy se široké
veřejnosti otevírají kostely a modlitebny různých
církví a zvou ke ztišení, seznámení s prostory,
historií, nabízejí poslech hudby, přednášky,
besedy, divadla a jiné programy. V České republice
si lidé i letos budou moci vybrat z nabídky více než
1000 programů.
Rok co rok se do této akce zapojuje i naše železnická farnost.
Letošní program v kostele sv. Jiljí v 18.00 hod. zahájí hudební lektorka a harmonikářka Lucie Doušová,
která nám představí novou knihu a předvede několik ukázek ze své tvorby.
Následovat bude moderovaný rozhovor s autory vitráží našeho kostela. Na vernisáž v srpnu loňského
roku bohužel všichni autoři vitráží dorazit nemohli, a proto jsme je požádali, aby nám o své práci povyprávěli
právě při Noci kostelů 10. 6. 2022. Věřím, že se dovíme mnoho zajímavého!
Vrcholem letošního programu bude koncert dámského pěveckého dua z teplické konzervatoře DUO DI
FIORI. Repertoár nadaných zpěvaček Natálie Krátké a Jany Sklenářové obsahuje nejen klasická díla světské i
duchovní tvorby, ale i muzikálové melodie. Koncert na klávesy doprovodí Karolína Loučková.
Pokud Vás alespoň některý z bodů programu zaujal, jste srdečně zváni do kostela sv. Jiljí v Železnici na
„Noc kostelů“ dne 10. června 2022!
Těšíme se na Vás!
Farnost Železnice

OBLASTNÍ CHARITA JIČÍN
Jak pomáháme běžencům
Uplynul více než měsíc od začátku vojenského konfliktu na Ukrajině a my jsme se vedle stávajících klientů začali
věnovat i pomoci lidem, kteří utíkají před válkou. Pojďme si shrnout, jaká pomoc a komu směřuje.
V drtivé většině pomáháme ženám a dětem. V našem regionu jsme pomohli už přes 500 jednotlivcům. V rámci
okamžité pomoci zajišťujeme výdej a distribuci základních potravin, drogerie, oblečení a lůžkovin.
V rámci našeho týmu byl ustanoven koordinátor pomoci, který spolupracuje s dalšími organizacemi a institucemi.
Předává aktuální informace těm, kteří pomoc potřebují, i těm, kteří chtějí pomáhat. Je navíc ve spojení s dalšími
koordinátory v rámci Královéhradeckého kraje a každý den vyřizuje v průměru 6 konkrétních požadavků a situací.
Přestože sami nenabízíme ubytování, aktivně komunikujeme s těmi, kteří ho nabízejí a řeší různé praktické
problémy běženců. Celkem jsme zajistili 5 kurzů českého jazyka. V Jičíně a v Lázních Bělohradě jsme pomohli
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realizovat a zprostředkovat kurzy českého jazyka včetně lektora, a to i díky spolupráci s Diecézní charitou Hradec
Králové. V Jičíně a Nové Pace jsme navíc poskytli pro jazykové kurzy i prostory.
Pro představu: v Lázních Bělohradě s námi spolupracovalo již cca 50 osob příchozích z Ukrajiny, díky panu faráři
na Pecce bydlí na faře cca 17 osob. Další příjemci naší pomoci jsou vedle Jičína a Libáně také z Kopidlna, Slavhostic,
Železnice, Střevače, Jičíněvsi, Mlázovic a dalších obcí.
U pomoci dětem se například aktivně angažujeme v zajištění obědů, školních pomůcek nebo aktivit typu plavání
apod. Díky našim fondům, sponzorským darům a v neposlední řadě perfektní komunikaci se školami a obcemi
jsme mohli uhradit na měsíc obědy více než dvaceti ukrajinským dětem například v Lázních Bělohradě nebo
Libáni. V této souvislosti jsme ve spojení také s nadací Patron dětí. Vedle toho je v Kopidlně předjednáno zajištění
našich prostor pro setkávání předškolních dětí. Obecně pomáháme se začleňováním dětí do školních kolektivů.
Všechny ukrajinské děti do 10 let, jejichž rodiny s námi spolupracují, budou skrze pracovníky OCHJ podpořeny
dárky ze sbírky Krabice od srdce (projekt Krabice od bot).
Za naši terapeutickou podporu můžeme zmínit pomoc například mamince čtyř dětí, která přišla z místa velkých
bojů a trpí posttraumatickou poruchou.
Velmi aktivně spolupracujeme se starosty obcí a měst. V častém kontaktu jsme minimálně s deseti z nich. V této
věci nám také hodně pomáhá naše Burza Pomoci na našem webu, kde lidé nabízejí oblečení, nábytek, kočárky
apod. Takto jsme pomohli například s vybavením bytů v Jičíně, které koordinoval místní sociální odbor. Jindy
propojujeme firmy a obce. 2 bojlery v bývalé škole ve Slavhosticích byly opraveny díky podpoře firmy SQS
Vláknová optika z Nové Paky, vybavení pokojů na Pecce pomohla zajistit FILIPA z Lázní Bělohrad.
Velmi příjemná je spolupráce s neziskovými organizacemi, jako jsou Neohnutí z Jičína, Skaut v Nové Pace,
Kopidlenské Žížalky nebo jičínský oddíl atletiky. Jedni pomáhají s koordinací dobrovolníků, jiní jsou v kontaktu
přímo s utečenci, další pořádají běh lipovou alejí a výtěžek nám přenechají. Každý pomáhá, jak umí.
Výše uvedené aktivity a mnohé další můžeme realizovat díky dárcům z řad firem i jednotlivců. Připomínáme, že
velkou pomocí byl výtěžek koncertu v Masarykově divadle (KZMJ Jičín, ZUŠ Jičín, Město Jičín), finanční podpora
Obce Újezd pod Troskami nebo od Dobrovolných hasičů z Bříšťan. A za připomenutí stojí i sbírka potravin, kterou
zorganizovala Vězeňská služba ve Valdicích a žáci Základní školy v Železnici.
Nezmínili jsme zde nemálo jednotlivců a na mnohé další obce, instituce nebo firmy jsme možná zapomněli. Neradi,
ale určitě ne úmyslně. Mnozí jste také pomáhali v rámci dvou humanitárních sbírek v březnu. Děkujeme!

ŽELEZNICE PŘED 100 LETY
V Železnici se již delší dobu mluvilo o zhotovení pomníku obětem Velké války, ale konečné rozhodnutí
padlo ve sboru dobrovolných hasičů. Ten se na mimořádné valné hromadě dne 26. března 1922 jednomyslně
usnesl, že pomník svým nákladem vybuduje. Dne 1. června rozhodlo také městské zastupitelstvo, věnovat pro
pomník pozemek v tzv. Masarykových sadech u kostela a dále potřebný kámen do základů, případně i jiný
materiál. Darem přispěla i správa kumburského velkostatku, která věnovala dřevo (za podmínky, že si ho hasiči
pokácejí a zajistí odvoz). Finanční sbírka mezi občanstvem vynesla 2 452,- Kč.
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Zhotovením pomníku z tvrdého pískovce byl pověřen
sochař Josef Jůza z Podhorního Újezdu za částku 6 000,- Kč.
Podmínka, že socha bude vytesána z jednoho kusu kamene, však
nebyla dodržena. Autorem námětu „Čechie přejímá prapor
svobody z rukou klesajícího legionáře, tyčí ho vzhůru, zatímco
duše rekova spěje v záhrobí“ byl profesor hořické sochařské školy
Zettner, který zhotovil i sádrový model. Nápis na pomníku byl
stanoven následující: „Vlast svobodná vás hrdinové mrtví zdraví,
kteří v dáli za ni jste bojovali.“ Na soklu jsou pak vytesána
všechna jména železnických občanů padlých ve válce nebo
zemřelých následkem válečných
útrap (celkem 55 jmen).
Pomník byl slavnostně
odhalen 1. září 1922 za veliké
účasti občanů místních i z okolních
obcí. Po zahájení slavnosti a
proslovech starosty sboru Josefa
Loužila a velitele sboru Ladislava
Stránského, přečetl učitel Antonín
Skrbek pamětní list, který byl
vložen do základů pomníku. Následovaly slavnostní projevy poslance Bohumíra Bradáče a legionáře Josefa
Řepky. Poté převzal starosta Bohumil Malý pomník pod ochranu města. Výtěžek ze závěrečné zahradní
slavnosti byl použit na částečnou úhradu vzniklých nákladů stavby.
Olga Jakubcová

ZPRÁVA OBRAZEM
Firma Matěj Horáček provedla ořez lip na náměstí a na doporučení dendrologa také zdravotní prořez
Lípy svobody. Tento památný strom, vysazený v roce 1919, je podle posudku v dobrém stavu.
To už tak docela neplatí o stromech
v urnovém háji na hřbitově. Ty byly vysazeny o
čtyřicet let později,
při
zřízení
urnového
háje
v roce 1959. Tři
smrky, které svým
vzrůstem
ohrožovaly okolí,
byly na doporučení
dendrologa
pokáceny. O osudu
dalších se bude rozhodovat v příštích letech.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VÝZNAMNÁ JUBILEA
Březen: Jindřiška Marksová 70, Jaroslava Pluhařová 70, Lubor Chudárek – Těšín 70, Vladislava
Korčinská 75, Emílie Janoušková – Březka 92, Vlasta Krausová 94
Duben: Miloslav Koudelka 70, Jaroslav Bryknar 75, Jaroslava Kobrlová 85

NAROZENÉ DĚTI
Eliáš Janatka

ÚMRTÍ
Březen: Stanislav Kozák
Duben: Josef Dytrych
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