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Vánoce už jsou docela za dveřmi,
v kuchyních to voní cukrovím, přípravy na Štědrý den finišují. Těší se i dospělí, i když
mají spoustu práce a občas hudrují, ale nejvíc se určitě těší děti. Vždyť Štědrý den – to
jsou dárky! Jestlipak bude pod stromečkem to, oč jsem si napsal Ježíškovi? I když
současné době mezigeneračně vládnou mobily a psaní dopisů je pro mnohé jaksi
staromódní, tak esemesku Ježíškovi nenapíšeme. Jednak neznáme jeho číslo a jednak
nevíme, jestli má také mobil. Takže ke slovu přichází stará dobrá klasika: napíšeme dopis
ručně, večer ho položíme na okno nebo jiné místo, které už Ježíšek zná, a čekáme.

Jednoho dne dopis zmizí. Hurá, vzal si ho! A teď už jenom čekáme, jestli se naše písemná přání pod stromečkem
zhmotní.
Ale umíme vůbec dárky správně přijímat? A jak se tedy mají přijímat? Dovolte mi, abych jako odpověď použila
úryvky z knihy „Vánoce mám rád“ od mého oblíbeného spisovatele Františka Nepila.
„Sehnat dárky a položit je pod stromeček, to není všechno. Přijmout dárek, to je umění! Vždyť si uvědomte, že
někdo na Vás myslel, že si lámal hlavu, co by vám udělalo potěšení a že je celý nesvůj, jestli vám ten dárek udělá
aspoň takovou radost, jakou jemu dělal starost. Až dostanete dárek, nezačněte ho honem honem rozbalovat, jako
by bylo samozřejmé, že máte dostat vlastně všechno, co je pod stromečkem. Nejdříve se zeptejte: „Cože, tohle že je
pro mne?“ Pak si přečtěte jmenovku a řekněte: „Vidíte, že to není pro mne!“ A když vám budou říkat: „Je, je, je!“,
přečtěte si ji ještě jednou a opravte se: „Ba jo, je to pro mne!“ Mějte totiž na paměti, že předehra ku spatření dárku
je více vzrušující než jeho vlastní prohlížení. I když je tedy jasné, že dárek je opravdu váš, nesmíte se na něj vrhnout
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jako nedočkavý hafan na hozený kousek klobásy. Kruťte nad ním ještě chvilku hlavou se slovy: „To jsem blázen, co
to může být?“ Ani nadále však nepospíchejte!
Mašličku rozbalujte pomalu a stočte ji do klubíčka s tím, že tak pěknou stužku si musíte schovat na příští Vánoce.
Přesně totéž, ale ještě pomaleji to pak uděláte s papírem, ve kterém je dárek zabalen. A teprve pak přijde chvíle,
na kterou čeká dychtivěji dárce než obdarovaný: otevřete krabičku a vyjměte dárek. Nezapomeňte, že právě tento
okamžik je úplně nejdůležitější. Nechoďte mi tedy na oči, jestli řeknete jenom: „Aha, voda po holení!“, nebo „Aha,
klobouk!“ Naučte se nejdřív nevěřícně vydechnout: „Ne!“ a po třech vteřinách rozsvítit oči a dodat třeba: „Voda po
holení! Jak víte, že ji tak potřebuju?“ Potom si dárek prohlížejte ze všech stran, nechte si ukázat, jak se rozšroubuje
klobouček, aby tekla, několikrát se pocmrndejte a několikrát dárek pochvalte. Pak za něj hezky Ježíškovi poděkujte
a než dostanete další, pěkně si ho třeba i beze slova prohlížejte. Ten, kdo vám jej dal, to moc dobře vidí, i kdyby byl
k vám zády.
Může vás ovšem potkat i to, že klobouk, který dostanete, si nasadíte na hlavu a on se vám zastaví až pod nosem.
Prostě bude o pět čísel větší. To se může stát. Ale nesmí se stát, že vyhrknete jako nějaký Vincek z pazderny: „Jé,
vždyť je mi velkej!“ Naučte se být taktní. Naučte se říct například: „Podívejte se, on je mi div ne akorát!“
Významově je to totéž, ale snáší se to o mnoho líp…“
Toliko ukázka z knihy pana spisovatele. Není rozhodně návodem, jak rozbalovat a přijímat dárky, jen pohlazením
po duši v našem trochu uspěchaném světě. A já Vám, vážení občané a čtenáři, přeji, abyste své dárky rozbalovali
ve zdraví s láskou ke svým blízkým a s vědomím, že nám je tady hezky.
Eva Trojanová, knihovnice

Vážení spoluobčané,
za pár dnů skončí tento podivný koronavirový rok 2020, který nám změnil životy a postavil před nás
nečekané překážky. Museli jsme se vyrovnávat s novými protiepidemickými opatřeními, zvykat si na
uzavřené školy, restaurace, rušení kulturních a sportovních akcí. Ale na druhou stranu jsme zažili vlnu
sounáležitosti, kdy mnoho lidí šilo roušky a pomáhalo lidem ve svém okolí v této nezvyklé situaci a všem
těm, kteří byli ochotni kdykoliv pomoci, bych chtěla moc poděkovat. A děkuji také za to, že se chováte
ohleduplně k ostatním, a že dodržujete základní proticovidová opatření.
Ani v době koronavirové se nezastavily plánované investice, převzali jsme pro hasiče novou
cisternu, proběhla plánovaná rekonstrukce radnice a bytového domu čp. 4 na náměstí, byla zahájena
výstavba pumptrackové dráhy. Chtěla bych moc poděkovat všem občanům za trpělivost s komplikovaným
provozem úřadu v době přestavby radnice, ale odměnou nám budou důstojné prostory městského úřadu a
bezbariérový přístup v celém objektu. Plánovali jsme původně po dokončení den otevřených dveří, ale
vzhledem k současné situaci s pandemií s takovou akcí zatím musíme počkat.
Věřím, že ten příští rok bude lepší, že bude dostupné očkování proti Covidu 19 a budeme moci žít
jako před pandemií, že se budeme zase moci sejít na tradičních železnických akcích, které mně, ale jistě i
vám moc chybí.
Přeji vám všem krásné Vánoce, i když letos budou trochu jiné, možná klidnější, kdy budeme mít dost
času přemýšlet, co je pro nás nejdůležitější. A určitě to není velké množství dárků, ale být zdravý, moci
chodit do práce, do školy, mít kolem sebe blízké lidi.
A do roku 2021 všem přeji hlavně zdraví a brzký návrat k normálnímu životu.
Ing. Dana Kracíková, starostka
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla třikrát (15.9., 21.9. a 30.9.). Přijala usnesení
k následujícím bodům jednání:
o Schválila předloženou projektovou dokumentaci na vybudování oplocení keramické dílny v Cidlině
a vyjadřuje souhlas města Železnice jako vlastníka sousedního pozemku s realizací záměru.
o Schválila přijetí výpovědí dvou pachtovních smluv na části pozemku 868/3 a to dohodou ke dni
31.12. 2020. Zároveň vyhlašuje záměr pachtu na obě části pozemku (492 m2 a 670 m2).
o Schválila dotaci ve výši 5 000,- Kč pro Apropo Jičín o.p.s. na částečnou úhradu běžných výdajů
souvisejících s poskytováním sociální sužby osobní asistence. Tu v současné době využívají tři
občané Železnice.
o Schválila nastavení nových platebních podmínek spolupráce s firmou Dimatex CS spol. s.r.o, která
zajišťuje svoz kontejnerů na textil. Vzhledem ke snížení odbytu a výkupní ceny textilu byla
schválena nová sazba 900,- Kč/CNT/rok, tj. 75,- Kč/měsíc.
o Nevyhověla žádosti o pronájem čp. 309 (hřbitovní domek) a pozemků 895/9 a 895/10. Žadatel
neuvedl účel pronájmu.
o Udělila souhlas ředitelce Masarykovy ZŠ a MŠ k vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ na
pondělí 16.11. 2020 (před státním svátkem 17.11. 2020).
o Schválila cenovou nabídku na zaměření stávajícího stavu a stavebně historického průzkumu budovy
čp. 181 (muzeum). Celková částka je 160 000,- Kč (DPH nebude účtováno).
o Pověřila starostku a místostarostu projednat s pachtýřem obnovení veřejné cesty u rybníku
Hluboký.
o Schválila na základě Protokolu o hodnocení a posouzení nabídek dodavatele na stavbu zdravotního
střediska Železnice. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku předložila firma Staving spol. s.r.o.
Nabídková cena činí 11 349 383,- Kč.
o Schválila napojení RD čp. 258 na kanalizační řad a souhlasila s uložením kanalizační přípojky do
poz. č. 1247, který je v majetku města.
o Schválila nový ceník Severočeských komunálních služeb platný od 1.1.2021. Poplatky za odpady
pro občany město Železnice zvyšovat nebude.
Zastupitelstvo města se od posledního vydání Zpravodaje sešlo dvakrát a to 29.8. a 7.10. 2020.
Usnesení ze zasedání ZM č. 4/2020
a) vzalo na vědomí:
1. kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 3/2020 ze dne 15.7. 2020
2. zprávy z jednání rady města za období od 16.7. do 26.8. 2020
b) schválilo:
1. zrušení výběrového řízení na Sanaci budovy muzea a to z ekonomických důvodů
2. podání žádosti o dotace a přiznání podílu města na obnově kulturních památek v rámci
Programu regenerace MPZ od Ministerstva kultury a to ve výši cca 10% u kulturních památek,
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3.
4.
5.
6.
7.

jejichž město není vlastníkem. Jedná se o čp. 7 a čp. 17, celkový příspěvek města činí 58 tisíc
Kč.
uzavření smlouvy o dílo na akci Pump Park Železnice – sportoviště pro všechny s firmou Dirty
parks s.r.o. s nabídkovou cenou 2 176 151,- Kč vč. DPH.
dofinancování výše uvedené akce z vlastních zdrojů a prohlášení, že těmito finančními
prostředky město disponuje.
minimální prodejní cenu pozemků parc.č. 870/1 (816 m2), 870/7 (820 m2), 870/8 ( 683 m2),
870/9 (668 m2) a 870/10 (772 m2) ve výši 1 500,- Kč za m2.
rozpočtové opatření č. 4/2020.
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o nočním klidu.

Usnesení ze zasedání ZM č. 5/2020
a) vzalo na vědomí:
1. kontrolu usnesení ZM č. 4/2020 ze dne 26.8. 2020
2. zprávy z jednání RM za období od 27.8. do 7.10. 2020
3. zprávu finančního výboru
4. zprávu kontrolního výboru
b) schválilo:
1. uzavření smlouvy o dílo na akci Zdravotní středisko Železnice s firmou Staving spol. s.r.o
s nabídkovou cenou 11 349 383,- Kč vč. DPH a pověřuje starostku smlouvu podepsat,
2. znění a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání
nemovitosti při stavbě „Vodovod – Zámezí, Cidlina, okres Jičín“ se Správou silnic
Královéhradeckého kraje a zároveň pověřuje starostku smlouvu podepsat,
3. prodej pozemků parc. č. 326/7 (60 m2) a 326/17 (3 m2) v k.ú. Železnice - oba pozemky zahrada
– za cenu 100,- Kč/m2 – tj. celkem za 6 300,- Kč,
4. přijetí dotace ve výši 281 000,- Kč z Programu regenerace MPZ na rok 2020 od Ministerstva
kultury, a to na obnovu nemovitých kulturních památek čp. 7 a čp. 17,
5. znění a podpis smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 a finančního příspěvku
v rámci Programu regenerace MPZ s vlastníky nemovitých kulturních památek čp. 7 a čp. 17,
6. znění a podpis dodatku smlouvy o dílo „Obnova radnice čp. 1 v Železnici“, kterým se na
základě žádosti zhotovitele prodlužuje termín dokončení stavby o 29 dnů.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Termíny svozu tříděného odpadu (barevné pytle) na rok 2021:
6. ledna, 3. února, 3. března, 31. března, 28. dubna, 26. května, 23. června,
21. července, 18. srpna, 15. září, 13. října, 10. listopadu, 8. prosince.
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Městský úřad připomíná všem, kteří ještě neuhradili poplatek za likvidaci odpadu, aby
tak učinili co nejdříve. Dlužníci si jistě uvědomují, že popelnice se jim pravidelně
vyvážejí, a tudíž je i slušné za tuto službu zaplatit.

ŠKOLNÍ ROK PLNÝ ZMĚN POKRAČUJE
V listopadu se po více než měsíci distanční
výuky žáci začali vracet do školy. Nejprve prvňáci
a druháci, později všichni žáci 1. stupně a
deváťáci. Tito šťastlivci mohli opět chodit
pravidelně do školy. Sice s rouškou na obličeji a
různými omezeními, ale alespoň si mohli užívat
„normální“ výuku, každodenní legrácky a osobní
kontakt se spolužáky a učiteli. Ostatní žáci 2.
stupně se učili týden ve škole a týden distančně.
Žáci 6. a 7. třídy tak ve škole před Vánocemi
strávili pouhý týden. Ve třídách se muselo hodně
větrat a děti tak mnohdy seděly zachumlané do
bund či šálů. Učitelé přebíhali mezi distanční a
prezenční výukou, také ověřovali, co se děti
během distanční výuky naučily, a zároveň se snažili co nejvíce využívat metody výuky, které nejdou
dobře použít při online výuce.
Během těch několika málo týdnů, kdy žáci navštěvovali školu, zažili spoustu drobných radostí s
kamarády ve třídě, kreslili, malovali, pekli a vyráběli vánoční výtvory. Žáci 2. stupně zpracovávali svůj
pohled na distanční výuku formou komiksu. A někteří žáci měli dokonce to štěstí, že je navštívili Mikuláš,
čert a anděl, kteří jim přinesli krásné dárky.

Doufejme, že po Vánocích se budou moci všichni žáci vrátit zase do školy!
Jménem všech zaměstnanců školy Vám přeji pevné zdraví a co nejvíce důvodů k radosti v
nadcházejícím vánočním čase a v roce 2021.
Mgr. Petra Kolocová
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ZIMNÍ ČAS V MUZEU
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Nová expozice v muzeu
Během jara, léta a podzimu jsem
intenzivně pracovala na vytvoření nové
expozice archeologie s názvem „Od
pravěku po vrcholný středověk na
Železnicku.“ Jsem moc ráda, že se mi pod
odborným dohledem archeoložky PhDr.
Evy Ulrychové podařilo tento náročný úkol
splnit. Tímto paní Ulrychové za její
obětavou práci bez honoráře velmi děkuji.
Když se tvoří nové muzejní expozice, jsou
velmi finančně náročné. Nám se ale podařilo získat od Královéhradeckého kraje z dotačního programu
Kultura a památková péče – Podpora činností muzeí a galerií částku 72 000,- Kč na vytvoření nových
vitrín. Také jsem zapojila své „umělecké vlohy“ a textové části obohatila o kreslené obrázky. Pro
názornou ukázku pravěkého obydlí, se mi podařilo na jednu stěnu akrylovými barvami namalovat
pravěkou polozemnici. A aby toho nebylo málo, během letního období jsem vytvořila pravěký tkalcovský
stav s ručně upředenou osnovou. Dokonalost expozice doladily skříňové vitríny z truhlářské dílny pana
Kracíka ze Železnice. Poděkování také patří městu a paní starostce, bez jejichž finanční podpory by tato
expozice nemohla vzniknout.
Pokud si budete chtít novou expozici
prohlédnout, je k dispozici vždy při prohlídce
momentálně probíhající výstavy. Není nutná celá
prohlídka muzeem.
Expozice bude sloužit jako výchovně
vzdělávací program pro děti, který spadá do RVP
škol – Člověk a jeho práce. Jednou z priorit je
propojení školní výuky všeobecných znalostí dějin
od pravěku po vrcholný středověk s místem svého
bydliště. Další prioritou je seznámení s oborem
archeologie a její důležitosti pro výzkum naší
historie. Expozici doprovází naučný kvíz, ukázka tkaní na pravěkém stavu nebo určování bylinek a koření
pomocí čichu. Ve vitrínách je vystaveno okolo 400 archeologických předmětů nalezených v Železnici a
jejím okolí. V textové části se dozvíte lokality nálezů na Železnicku.
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Věřím, že každá nová nebo zmodernizovaná expozice přivede další zvědavé návštěvníky do
muzea a tím i do našeho městečka. Příštím rokem nás čeká nejen oprava budovy muzea, ale
přebudování dalších čtyř expozic. Držte nám palečky, ať se nám dílo daří.
Simona Hrabalová
správce muzea

Betlémská cestička
Předvánoční čas v muzeu je většinou spojován s výstavou betlémů. Letos jsme Vám chtěly přivézt
z Třebechovického muzea krásné skříňové betlémy. Bohužel, dnešní nestabilní situace nám tuto výstavu
nedovolila uskutečnit. Abyste o betlémský zážitek nepřišli, připravily jsme pro Vás Betlémskou cestičku.
Procházkou po náměstí si můžete v různých výlohách nebo oknech prohlédnout jak soukromé, tak i
muzejní betlémy. Ty Vás dovedou až k velkému dřevěnému betlému u našeho muzea. Kdyby se chtěl
někdo přidat a vystavit ve svém okně svůj vlastní betlém, potěší to nejen nás, ale určitě každého, kdo má
betlémy rád.
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Z historie radnice
V posledním čísle Zpravodaje jsme psali o probíhající
rekonstrukci budovy radnice. Je určitě zajímavé si připomenout, že ne
vždy sloužila jenom jako sídlo úřadu. Podle údajů ze sčítání obyvatel
k 31.12. 1910 (tedy před 110 lety) bydlelo trvale na adrese Mariánské
náměstí čp. 1 celkem patnáct lidí.
V přízemí provozoval hostinec šestatřicetiletý hostinský Emil
Malý se svojí, o tři roky mladší, manželkou Alžbětou. Ve společné
domácnosti s nimi bydlely jejich děti (Václav – 7 let, Marie – 6 let, Anna
– 4 roky, Alžběta – 2 roky a roční syn Emil). Jako pomocnice
v domácnosti je zapsána na této adrese matka hostinského Anna.
V I. patře byla úřadovna obecního úřadu (dnešní kancelář
starostky) a zasedací místnost zastupitelstva. Tuto funkci a zároveň
funkci síně obřadní plní dodnes. Ve dvou místnostech naproti schodům
byl byt tajemníka obecního úřadu Čeňka Vodseďálka. Tento rodák z Vysokého nad Jizerou se přistěhoval
do Železnice v roce 1901 spolu s manželkou Marií a dcerou stejného jména.
Ve II. patře byla půda a byt o jedné místnosti (dnešní archív), kde bydlel s rodinou (manželka
Anna a dvě děti Františka – 7 let a Ladislav – 4 roky) obecní policejní strážník Jan Šuraň. V době sčítání
mu bylo 29 let, a protože by rodinu z platu strážníka neuživil, uvádí do sčítacího archu další zdroj obživy
(truhlářský pomocník).
Dnes si neumíme ani představit, jak skromné byly tehdejší nároky na bydlení.
Olga Jakubcová, kronikářka
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ZPRÁVA OBRAZEM
Ta je dnes ryze vánoční. Dávno před stromečkem byly symbolem Vánoc betlémy. Ty se stavěly
nejprve v kostelích. Ten první v českých zemích je doložen v roce 1560 v jezuitském kostele v Praze. O
dvě stě let později už patřil k oslavě vánočních svátků v domácnostech ve městě i na venkově.
Zhotovoval se z nejrůznějších materiálů a v nejrůznějších velikostech. Tato tradice je živá dosud a my si ji
můžeme připomenout na netradiční betlémské cestičce. Na fotografiích je železnický betlém, který
Nataša Kalousková stále doplňuje o nové, ručně šité figurky.
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AKTUALITY Z FARNOSTI
Půlnoční svíčková
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vás i letos pozvali na tradiční železnickou
„půlnoční mši“ do kostela sv. Jiljí, avšak tentokrát
v netradiční atmosféře. Události vánoční noci, kdy se
v Betlémě narodil Ježíš, si připomeneme v pokorném přítmí
kostela osvětleném jen svícemi. 15 minut před začátkem
bohoslužby si tentokrát společně zazpívat nemůžeme, ale
budeme se moci zaposlouchat do instrumentálního provedení známých koled, nebo si prohlédnout
vánoční výzdobu a betlém v zadní části kostela.
Z výše uvedených řádků je asi zřejmé, že Vás nezveme na svíčkovou s knedlíkem, ale vánoční
bohoslužbu při svíčkách. Přijďte „ochutnat“ vánoční poselství lásky, pokoje a naděje

Vánoční bohoslužby v Železnici
čtvrtek 24. 12. 2020
Štědrý den

mše sv. „v noci“, tzv. půlnoční od 23 hod.

pátek 25. 12. 2020
Narození Pána
sobota 26. 12. 2020
svátek sv. Štěpána
Neděle 27. 12. 2020
svátek Svaté Rodiny
čtvrtek 31. 12. 2020
Silvestr

mše sv. „ve dne“ od 8.30 hod.

pátek 1. 1. 2021
Nový rok

od 22.45 hod. koledy
v instrumentálním
provedení

mše sv. od 8.30 hod.
mše sv. od 8.30 hod.
mše sv. na poděkování za uplynulý rok
od 15 hod., za živé i zemřelé obyvatele
Železnice
mše sv. s prosbou za nastávající rok
od 8.30 hod.

Z důvodu vládních opatření je počet účastníků bohoslužeb omezen.
Místa si proto prosím rezervujte na webu farnosti: www.farnost-zeleznice.cz
Dle aktuálního vývoje epidemie může dojít ke změnám v uvedených termínech.
Pro aktuální informace prosím sledujte web farnosti. Děkujeme.
Požehnané prožití vánočních svátků, pokoj v srdci a nadhled ve všech složitých situacích!
Farnost Železnice
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Tříkrálová koleda letos jinak?
Letošní podzim změnil život snad každého z nás. Zasáhl i přípravy Kašpara, Melichara a
Baltazara na tradiční lednovou koledu.
Rádi bychom Vás proto seznámili s tím, jak by mohla Tříkrálová sbírka v lednu 2021 vypadat.
Pokud sbírka proběhne, musí bezpodmínečně respektovat aktuální stav pandemie a rozsah vládních
opatřeních. Odhadovat tyto skutečnosti je ale velmi náročné, proto se v těchto dnech připravuje několik
variant.
V případě menšího počtu koledníků nebudeme moci navštívit všechny domácnosti, které se na
ně každoročně těší. Navíc, pokud bude probíhat koleda po jednotlivých domácnostech, každý král bude
mít velmi pravděpodobně i roušku. Ostatně to již ukazují první upoutávky, které jsou na našem webu.
Pokud bude situace ohledně pandemie nepříznivá, budou připraveny i jiné formy Tříkrálové
koledy. Jednou z dalších variant může být, že koledníci budou v rámci obce, města stát na jednou
určeném místě a kdo bude chtít, bude se moci zastavit. Možná pustíme koledu do místního rozhlasu
s informací, kde se bude nacházet kasička, a kde si budou lidé moci vyzvednout již tak populární
samolepky na dveře. Aktuálně se dokonce chystá i on-line kasička.
Každopádně Tři králové se na Vás již dnes těší a veškeré informace postupně zveřejní na našem webu
www.charitajicin.cz nebo facebooku.
https://jicin.charita.cz/jak-pomahame/trikralova-sbirka/

Dobrovolnické centrum
17. listopadu 861, Jičín 506 01
Bc. Šárka Barešová, vedoucí
dobrovolnici@charitajicin.cz
tel.: 733 741 692

Centrum SASanka – osoba pověřená k výkonu OSPOD
OSPOD, neboli orgán sociálně právní ochrany dětí, je mezi veřejností znám spíše jako strašák,
tzv. „sociálka“. Ve skutečnosti se jedná o institut, jehož primárním cílem je zájem dítěte, jeho pohoda a
prospívání. Pracovníci Centra SASanka jsou na základě pověření Krajského úřadu KHK schopni
zabezpečit výkon SPOD namísto sociálních pracovníků městského úřadu. V praxi to vypadá tak, že
pracovník městského úřadu vyhodnotí, že v rodině se odehrává nějaká náročná situace, která má
negativní dopad na vývoj dítěte. Pracovník Centra SASanka následně do rodiny dochází a pomáhá
rodičům hledat cesty v jejich obtížné situaci. Díky komplexnosti služby jsme schopni do řešení situace
zapojit také psychologa nebo rodinného poradce. V roce 2019 pracovníci Centra SASanka podpořili
v rámci pověření k výkonu SPOD celkem 50 osob včetně dětí ze 17 rodin na Jičínsku.
Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu MPSV ze státního rozpočtu v oblasti
podpory rodiny.
12

Ohlédnutí za rokem 2020 očima SDH Železnice
Sotva jsme si zvykli psát nový letopočet 2020, je tu opět prosinec a stávající rok se chýlí ke konci.
Nám všem se bezpochyby vryl do paměti kvůli pandemii, která ovlivnila běh celého světa. Důležité je ale
v nelehké situaci hledat i světlé chvilky, a ty SDH Železnice letos zažil.
Díky managerským schopnostem naší paní starostky nám byla přidělena dotace na nákup nového
vozidlo CAS Tatra Terra. Na svou premiéru nenechala dlouho čekat a železničtí dobrovolní hasiči u tří
požárů a několika technických zásahů vyzkoušeli její kvality.
Velkou radost nám učinilo i to, že se začaly v hojném počtu rozrůstat řady našich dobrovolných
hasičů o dětské členy. Všichni noví dětští hasiči jsou velmi šikovní a nadšení, a tak jsme přesvědčeni, že
jakmile situace dovolí, budou vzorně reprezentovat naši obec a SDH.
Letní měsíce se nesly ve znamení zklidnění průběhu celosvětové situace, a tak nic nebránilo
důstojně oslavit 135. výročí založení sboru. Již tradičně se železničtí i přespolní sešli na fotbalovém hřišti,
aby zhlédli bohatý program a podpořili sbor v jeho činnosti. Součástí programu bylo i požehnání pana
faráře naší nové cisterně, čehož si velmi vážíme a věříme, že hasičům přinese štěstí.
Štěstí, pevné zdraví, ale také radost a pohodu bychom vám všem chtěli popřát jménem celého
SDH Železnice. Ať je ten nový rok klidnější a veselejší, než ten stávající.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Tobiáš Fruhvirt

Významná jubilea:
Listopad 2020

Prosinec 2020

Miloslava Burešová 70 let, Danuše Frumertová 70 let, Stanislav
Janda 70 let, MUDr. Zdeněk Zikmund 70 let, Stanislav Kozák 70
let, Josef Ježek 80 let
Václav Huřťák 70 let, Jana Vysloužilová 75 let, Marie Hildyard 85
let, Josef Poláček 90 let

Úmrtí:
Říjen 2020

Libuše Novotná
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