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Investice do konce tohoto roku

Největší akcí, která bude
ještě
v letošním
roce
zahájena, je určitě zateplení
budov Masarykovy
základní
školy,
mateřské školy a
sokolovny.
Tato
akce, která je ze
70%
pokryta
dotací,
obnáší
výměnu
všech
stavebních výplní,
tedy oken a dveří a
zateplení
budov.
Podíl města by
neměl překročit 4
miliony Kč, a to
včetně prací, které
jsou zateplováním vyvolané – tedy oprav
schodišť, odstranění vlhkosti a další
drobné stavební úpravy.
Na 17. září je vypsáno výběrové řízení
-
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na opravu chodníků po pravé straně hlavní silnice
na Lomnici nad Popelkou a dále před bytovkou
v ulici Za Humny. Při hlavním tahu se opraví úsek
chodníku
mezi
ulicemi Bradleckou
a Raisovou a dále
část od začátku
obce
k novému
přechodu – zde se
počítá i s výměnou
autobusové
čekárny a úpravou
vývěsních skříněk.
Chodník
po
levé straně zatím
nemá
smysl
opravovat, protože
na rok 2016 v této
části ohlásila firma
ČEZ
kabelizaci.
Projektová
dokumentace je ale
již zpracována a i zde se počítá s instalací
přístřešku pro cestující směrem na Jičín. Ve
stejné fázi bude vybudován i chybějící
chodník v úseku mezi novým přechodem a
hotelem Zátiší.
V průběhu prázdnin byla zahájena výměna
podlahy v sokolovně a odstranění vlhkosti
jižní štítové zdi sokolovny.
Zatím byla odložena oprava zříceného
tarasu v Zámezí. V červenci bylo sice
vypsáno řádné výběrové řízení, ve
stanoveném termínu ale nikdo o tuto zakázku
neprojevil zájem. Nové výběrové řízení
proběhne 17. září.
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Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla čtyřikrát (7.7., 21.7., 4.8. a 18.8.) Přijala
usnesení především v těchto bodech:
Schválila, aby souběžně s opravou podlahy v sokolovně byla ještě provedena oprava obložení a
vymalování sálu.
Schválila snížení vyčnívajícího odvětrání kanalizace na poz. parcele č. 1209/2.
Schválila zřízení parkovacího místa před vjezdem na poz. parcelu č. 523/1.
Jmenovala komisi pro výběrová řízení na akce: „Oprava podlahy v sokolovně“ a „Oprava opěrné
zdi na poz. parcele č. 350 v k.ú. Zámezí“.
Schválila podpis smlouvy „O sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN s ČEZ Prodej
s.r.o“ na dva roky, s platností do 31.12. 2016.
Schválila výsledek výběrového řízení na opravu podlahy v sokolovně. Přihlásily se tři firmy,
nejvýhodnější byla nabídka firmy LoNo Jičín, která provede zakázku za 372.521,- Kč.
Jmenovala komisi pro výběrové řízení na akci „Zateplení objektů ZŠ, MŠ a sokolovny“.
Schválila změnu dopravního značení v Barvířské ulici. U vjezdu z náměstí bude stávající značka
„zákaz vjezdu“ nahrazena dopravní značkou „slepá ulice“.
Schválila smlouvu o poskytnutí auditorských služeb se společností AKONT AUDIT, s.r.o.
z Týniště nad Orlicí.
Schválila, aby byl zastupitelstvu města předložen návrh na odkoupení poz. parcely č. 797 v k.ú.
Železnice o výměře 112 m2.
Schválila znění pachtovní smlouvy mezi Zemědělskou společností Český ráj Podůlší a.s. a
městem Železnice.
Rozhodla zadat opravu veřejné studny na Těšíně firmě Repas Jičíněves. Ta opravu provede do
30.8. 2014.
Zastupitelstvo města bude jednat v září.

PODZIMNÍ MĚSÍCE V MUZEU
která vystavuje
své
obrazy
zejména
ve
hvězdárnách,
zaplní tentokrát
prostory našeho
muzea. Výstava
bude zahájena

Letní dny se pomalu zkracují a muzejním
muškátům, které celý rok krásně kvetly v oknech i
na nádvoří, začínají žloutnout listy. To je první
známka, která ohlašuje, že příroda si potřebuje přes
zimu odpočinout. Výstavní sezóna v muzeu však
probíhá stále a do konce kalendářního roku čekají
návštěvníky ještě tři zajímavé výstavy. Od 11.9. do
24.10. můžete zhlédnout obrazy vesmíru. Malířka,

2

na přání autorky bez vernisáže, přijít tedy můžete
kdykoliv. Od 3.11. do 28.11. vzpomeneme 100.
Výročí vypuknutí 1. světové války. Vystaveny
budou jak fotografie a písemné dokumenty, tak
trojrozměrné předměty. O vánoční výstavě se
dozvíte v dalším čísle Zpravodaje.
A co přinesly prázdninové dny? Pohodové
počasí a dobrou náladu o Muzejním dni, příjemné

setkání
s paní
Miroslavou
Chmelíkovou,
manželkou malíře Antonína Chmelíka a spoustu
spokojených návštěvníků z blízka i vzdálených
měst, kteří chválí osobní výklad a přístup
průvodkyně, se kterým se velkých muzeích
nesetkají. Jsme za tuto pochvalu rádi a ve stejném
duchu rádi přivítáme i Vás.
Nataša Kalousková, ředitelka muzea

ZPRÁVY OBRAZEM
Stejně jako v minulém roce, tak i letos se vracíme v této rubrice k Muzejnímu dni a k již tradiční
fotografické soutěži. Tentokrát se sešlo 44 fotografií a 199 hlasujících návštěvníků určilo toto pořadí na
prvních třech místech. Nejvíce
hlasů obdržel Pepa Rohlíček za
snímek nazvaný „Svítání“ (umí
nejen zákusky a dorty, ale také
fotografovat). Druhé a třetí místo
obsadila Jana Andrlová a její
fotografie s názvy „Podzimní
den“ a „Červánky“.
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Další zdařilou
akcí, která se
uskutečnila
v muzeu
o
letošních
prázdninách, byl
koncert nazvaný
„Malé
večerní
folkování“.
Na
nádvoří muzea se
v příjemném
letním
večeru
představil soubor
ADAMANT
z Lomnice
nad
Popelkou a velmi
potěšil, bohužel,
nepříliš početné
obecenstvo.

GENERÁLNÍ OPRAVA VARHAN ZAHÁJENA

POZVÁNKA NA POUTNÍ KONCERT
Brodu, Bohumil Žloutek starší – otec a Bohumil
Žloutek mladší – syn, kteří pokračují v tradici
svého tatínka a dědečka.
Několikaletá snaha o zajištění generální
opravy varhan tak nese své ovoce. Poděkování

Konec prázdnin se blíží a s ním i svátek
svatého Jiljí, tedy den železnické pouti a současně
i posvícení. Také letos zvou Římskokatolická
farnost v Železnici a zapsaný spolek Organum
Cantate všechny občany města na již tradiční
poutní koncert, který bude v pátek 29. srpna 2014
od 19 hodin v kostele sv. Jiljí. Dary posluchačů
budou také již tradičně věnovány na generální
opravu zdejších varhan.
Jejich hlas v současné podobě slyšeli
naposledy účastníci pravidelné bohoslužby v neděli
10.srpna 2014. Tím byla ukončena téměř
neuvěřitelná doba 117 let, kterou vydržely hrát bez
oprav, neboť jedinou větší údržbu, nikoliv opravu,
provedli pracovníci dílny Josefa Kobrleho,
varhanáře z Lomnice nad Popelkou, jejich výrobce,
také před neuvěřitelnými 90 léty, v roce 1924.
Opravdu kvalitní práce.
Pořadatelé koncertu nyní mohou s radostí
oznámit železnické veřejnosti, že 11. srpna 2014
začala jejich generální oprava. Opravu provádí
rodinná varhanářská firma ze Zásady u Železného

patří mnoha dárcům i všem dalším, kteří přispěli
k zajištění potřebných finančních prostředků nebo
se podíleli na zajištění koncertů nebo občerstvení
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pro účinkující. Poděkování patří i vystupujícím
umělcům. Celkové náklady na opravu jsou 410.000
korun, z toho byla již v roce 2013 provedena
výměna ventilátoru v hodnotě 50.000 korun. Díky
přidělenému grantu Královéhradeckého kraje ve
výši 150.000 korun zbývá k zajištění celkové
částky na opravu již pouze necelých 10.000 korun.
Pořadatelé doufají, že se podaří tuto částku, nebo
alespoň její velkou část, získat z darů posluchačů
poutního koncertu.
Na koncertě vystoupí manželé Krčmárikovi
z Jičína, kteří jsou známi z mnoha koncertů
v Jičíně a jeho okolí. V Železnici ale ještě společně
a na samostatném koncertě nevystupovali. Oba

absolvovali konzervatoř, Ludmila Krčmáriková
obor housle v Brně, Mgr. Pavel Krčmárik obor
klavír v Pardubicích. Na koncertě zazní skladby A.
Dvořáka (Sonatina G dur a Mazurek), J. Masseneta
(Meditace z opery Thais), C. Saint-Säense (Dance
macabre), J. Suka (Píseň lásky) a A. Vivaldiho
(Koncert a moll). Výběr příjemných skladeb jistě
uspokojí každého posluchače.
Přijměte tedy pozvání na poutní koncert,
abychom se všichni mohli těšit na to, že na
adventním koncertě zazní již opravené varhany
v celé své zvukové kráse. A protože pokračuje
trvalá snaha o úpravy kostela jako víceúčelového
prostoru, po loňském zprovoznění oratoře jako
miniklubovny bude v nejbližší době, možná ještě
před koncertem, provedena i úprava vstupní části
kostela, která umožní mnoha turistům, kteří
navštíví naše město částečně nahlédnout do vnitřku
kostela i v době jeho uzavření.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Za pořadatele
zve srdečně
PhDr. Čestmír Jung, místopředseda z.s. Organum Cantate

Na fotografiích zahajují varhanáři generální
opravu varhan postupným rozebráním celého
nástroje.

NAPSALI DO REDAKCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych ve svém příspěvku do našeho Zpravodaje vyvrátil pomluvu, kterou na nás
myslivce někdo účelově rozšiřuje. Říká se, že nestřílíme kvůli tomu, že jsme opilci, kterým policie
odebrala zbrojní průkazy. Není to pravda!
Můžeme lovit jako pozvaní nebo hosté v Lomnici nad Pop., v Zámezí a také např. v Chomuticích.
Nevím, proč já bych měl jezdit lovit někam jinam, když jsem začínal s myslivostí zde mezi Vámi
v Železnici. Také tady jsem v Obecním lese v roce 1974 ulovil prvního divočáka na Jičínsku.
Jak jistě víte, zde v Železnici loví myslivci z Radimi, protože nebyla dodržena dohoda, kterou
podepsali všichni členové bývalého mysliveckého sdružení Mezihoří Železnice.
Prosím touto cestou všechny vlastníky honebních pozemků, aby podepisovali plnou moc při
zastupování na valné hromadě honebního společenstva Železnice pouze níže uvedeným myslivcům.
Jsou to: Milan Rudolf, František Jindra, Václav Huřťák, Miroslav Rohlík, Vladimír Zahradník,
Martin Hladina a Přemek Kozák. Rozhodnete tím, zda ještě někdy budou u nás kančí hody,
sokolnické srazy a jiné aktivity.
Přemek Kozák, dlouholetý myslivec a odmalička Váš spoluobčan
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Vážení spoluobčané,
dovolte nám touto cestou poděkovat představitelům našeho města za vybudování nového,
bezpečnějšího přechodu pro chodce před naší školou. Děkujeme také Vám spoluobčanům, kteří jste nás
podpořili svým podpisem petice, a nebylo Vás málo, skoro 440 občanů Železnice a okolních obcí starších
18-ti let.
Vše začalo na jaře roku 2012 a na podzim 2013 byl přechod dokončen. Setkali jsme se s mnoha
názory, proč je to tak a ne takhle, proč není semafor atd. Zpomalovací semafor byl úřadem v Jičíně
zamítnut pro malý provoz, vyvýšené retardéry nedovoluje zákon o místních komunikacích nebo vodorovné
značení zpomalovacích pruhů (bílé pruhy na silnici) nejsou povoleny v bytové zástavbě z důvodu velkého
hluku. Přes mnohé kompromisy byl přechod dokončen, a jak určitě sami uznáte je vybudován dle nových
technických, dopravních předpisů a z estetického hlediska tu máme další pěknou část Železnice. Teď už
bude jen záležet na vzájemné ohleduplnosti chodců a řidičů. Také tímto chceme požádat všechny řidiče
zastavující před školou, z důvodu vystoupení a nastoupení, aby vždy zvážili, jestli svým zastavením
neohrožují chodce přecházející přes přechod.
Ještě jednou tímto děkujeme i za všechny děti, pro které je bezpečnější přechod nejdůležitější.
Za petiční výbor Simona Hrabalová a Petra Rojíková

FOTBALOVÝ PODZIM
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Narozené děti:
Červen 2014
Srpen 2014

Sofie Pavlicová
Šimon Jína

Sňatky:
Červenec 2014

Michal Beránek a Tereza Karbanová

Významná jubilea:
Červenec 2014
Srpen 2014

Josef Kazda, Doubravice (70 let), Jaromír Novák (80 let),
Alena Hnyková (91 let)
Marie Junková (75 let), Eliška Vávrová, Doubravice (75 let),
Vlasta Dygrýnová (95 let)

Úmrtí:
Červenec 2014
Srpen 2014

Vladimír Gebauer
Marie Berná, Petr Režný, Roman Kopecký

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět
prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a
Dominant–žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15-20
týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale
téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční: ve středu 24.9. a 22.10.2014 v Železnici – u
městského úřadu - 14.30 hod.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00hod,
tel. 601576270,606550204,728605840
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