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Otazníky nad stavem radnice

Většina občanů Železnice se jistě zajímá o to, co se to v poslední době
s radnicí děje - kontejnery, které odvážejí tuny betonu a škváry i nemožnost
využívání obřadní místnosti.
Signálem, že s radnicí není vše v pořádku, byl nejprve stále se zhoršující
stav obřadní místnosti, prasklá stěna, prohnutý strop s prasklinami a houpající se
podlaha. Na základě těchto skutečností byl proveden odbornou firmou stavebnětechnický průzkum. Provedenými sondami bylo zjištěno, že je to vinou nešetrného
zásahu
(pravděpodobně ze šedesátých let minulého století), kdy byla podlaha
většiny
půdy zalita betonem a tím došlo ke kondenzaci vlhkosti, následně
k uhnívání i nosných trámů a rozšíření dřevomorky, která byla laboratorně
prokázána. Závěrem průzkumu bylo řečeno, že stav radnice je v podstatě havarijní
a že je nutné provést ještě statické posouzení objektu.
Statik následně doporučil urychleně odlehčit neúnosně zatíženou budovu
tím, že se z půdního prostoru odstraní beton, shnilá prkna pod ním a škvárový
zásyp. Po provedení těchto prací, kdy bylo odvezeno přes 70 tun materiálu, přišla
první mírně pozitivní zpráva. Povaly pod škvárou jsou téměř v pořádku a opravy
trámů budou sice nutné, ale nebude muset dojít k odstranění celé střechy radnice.
Poslední otazník zůstává nad stěnou v obřadní místnosti, kde se zatím nepodařilo
zjistit příčinu její destrukce. Proto budou ještě provedeny další sondy, které by
měly na
tuto
otázku odpovědět a naznačit
způsob řešení. Situace se
komplikuje i tím, že radnice je
nemovitou kulturní památkou a
výmalba v obřadní místnosti je
vzácným dokladem řemeslné
práce malířů z konce 19.
století. Podle odborníků na
památkovou péči jsou v našem
kraji obdobné výmalby pouze
v dalších dvou objektech, takže
je třeba postupovat
při
opravách maximálně šetrně.
Po konečném posouzení
statikem bude zpracována
projektová
dokumentace,
proběhne výběrové řízení na
zhotovitele a bude možné se
-
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pustit do oprav. Stále doufáme, že se objekt radnice nebude
muset vyklidit a práce bude možné provádět za provozu,
popř. s minimálními výlukami. Zároveň se snažíme získat
na opravy dotaci, aby rozpočet města nebyl příliš zatížen.
Já věřím, že se podaří v co nejkratší době opravy
zrealizovat a zároveň radnici zmodernizovat. Především
bych uvítala, aby se budova radnice stala bezbariérovou.
Současné strmé schodiště je zejména pro starší
spoluobčany nevyhovující a případné vybudování výtahu
by tento problém odstranilo.
Ing. Dana Kracíková, starostka

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MĚSTA
Rada města se od posledního vydání Zpravodaje sešla pětkrát (31.8., 3.9., 14.9., 30.9. a 13.10.2015).
Přijala usnesení především v těchto bodech:
• Po získání informací a po jednání s firmou PROGLES s.r.o., která obhospodařuje lesy v majetku
města, revokovala rada rozhodnutí z jednání dne 10.8. 2015. Návrh na změnu firmy nebude
zastupitelstvu předložen.
• Nepřijala nabídku na odkoupení poz. parcely č. 253/5 v k.ú. Železnice. Pozemek se nachází v jižní
stráni pod bývalým motelem a nesousedí s panelovou cestou. Jeho využití pro výstavbu je
v současné době neřešitelné.
• Jmenovala členy pracovní skupiny pro zpracování nového Programu regenerace městské
památkové zóny. Členy orgánu, který zastupuje město při konzultacích s tvůrcem Programu MPZ
ing. Milošem Kudrnovským, jsou starostka ing. Dana Kracíková, Jiří Kazda, Olga Jakubcová,
Milan Singer a Nataša Kalousková.
• Schválila konečnou variantu na zhotovení nové podlahy jeviště v sokolovně (OSB desky + prkna)
a navýšení ceny o cca 15 tisíc Kč.
• Vzala na vědomí Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností (Jičín)
pro období 2016 – 2017.
• Vzala na vědomí zprávu komise pro kulturu a cestovní ruch. Přidělování finančních prostředků na
pořádání kulturně společenských akcí ve městě bude projednávat komise na základě individuální
žádosti – maximální částka na jednu akci je 5 tisíc Kč.
• Schválila přijmout nabídku firmy BON JOUR ILUMINATION s.r.o. na vánoční výzdobu města.
• Schválila výběr dodavatele na veřejné orientační osvětlení Těšína. Tou se stala firma Matex HK
s.r.o. za cenu 494.070,- Kč (bez DPH).
• Schválila Spisový a skartační řád města Železnice.
• Schválila přijetí cenové nabídky firmy IZOTRADE s.r.o. na odstranění dřevěného záklopu a
výplně trámového stropu na půdě radnice. To je nutné pro zjištění stavu trámů a pro návrh dalšího
postupu prací při obnově.
• Vzala na vědomí provedení restaurátorského průzkumu výmalby obřadní síně radnice. Výmalbu,
která je z hlediska ochrany památek cenná, je třeba zachovat.
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•
•

Schválila přijetí dotace z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje ve výši 439.800,Kč na opravu chodníků Tyršova, podél silnice II/286 a u bytového domu Za Humny.
Schválila vyhlášení volného dne (pondělí 16.11. 2015) pro žáky Masarykovy ZŠ.

Zastupitelstvo města na svém pátém letošním zasedání dne 16. září 2015 přijalo toto usnesení:
Vzalo na vědomí:
• Kontrolu usnesení zastupitelstva města č. 4/2015 z 17.6. 2015.
• Zprávy z jednání rady města za období od 17.6. do 16.9. 2015.
• Zprávu kontrolního výboru.
Schválilo:
• Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem Železnice a městem Jičín na prodej části poz.
p.č. 1401/17 (96 m2) a části poz. p.č. 1543 (795 m2) v k.ú. Těšín. Pozemky, které jsou ve
vlastnictví města Železnice, jsou dotčeny stavbou „II/286 Jičín Robousy – Valdice, přeložka
silnice“.
• Koupi pozemků p.č. 305/59(171 m2) a 305/13 (98 m2) od Zdeňka Brože, Praha Letňany za cenu
100,- Kč/m2.
• Umístění dálkové cyklotrasy č. 14 „Odra – Nisa“ na pozemku v majetku města Železnice, v k.ú.
Zámezí (poz. parcela č. 250/20).
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15 POV 02 na akci „Oprava
chodníků Železnice“.
Pověřilo:
• Starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí výše uvedené dotace.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým
osobám - majitelům rodinných domů - prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního
programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva
za:
• kotel na pevná paliva,
• tepelné čerpadlo,
• plynový kondenzační kotel.
Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:
• instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV
(pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla).

•

„mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu
(zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení
dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády –
eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří,
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dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla)

Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.
Předpokládaná výše podpory

Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše
poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:
• 70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
• 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle
(uhlí + biomasa),

•

80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu

Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla
Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.
V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř,
Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují,
Nový Bydžov.
Způsobilé výdaje

Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby
bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného
čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,
• stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou
stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto
doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje
tepla pro vytápění),
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a
k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do
trvalého provozu),
• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno
plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení
energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.
Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015).
Bližší informace o dotaci lze získat na adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové
dotace“.

Velkoobjemové kontejnery na netříděný odpad budou přistaveny na
obvyklých místech v Železnici v pátek 6. listopadu 2015 od 16,00 hodin.
O týden později, v pátek 13. listopadu 2015 budou ve stejný čas přistaveny
kontejnery v dalších částech obce.
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NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V NOVÉ ŠKOLE

Železničtí vyšli vstříc novým dobrodružstvím v rámci branného dne
V předposledním zářijovém týdnu absolvovali
železničtí žáci branný závod. Celoškolní akce

děti, ale i učitelé. Pozvání na akci přijali také
valdičtí žáci se svými pedagogy. Ti mohli porovnat
svou zdatnost a poznat i nové kamarády.
Soutěžilo se od první do sedmé třídy. Bylo
připraveno celkem sedm stanovišť, kde děti plnily
různé úkoly. Každý si tam našel to své. Jak by ne,
skládání puzzle, kimovka, dopravní značky,
zdravověda, poznávání rostlin. Závěr patřil
odvážlivcům, poslední metou byla střelba ze
vzduchovky, kterou zvládl každý na jedničku.
S nástrahami tříkilometrové trati se tak úspěšně
poprali všichni a následně byli ti nejlepší odměněni
drobnými cenami.
Sportování ZDAR!

připadla na pátek 18.9. a zapojili se všichni, nejen

Mgr. Marika Tomšová

ZAŽIJTE KNIHOVNU JINAK
Pod tímto mottem letošního Týdne
knihoven, jsme si s dětmi skutečně užili. Na akci
LEGO DUPLO v knihovně přišlo celkem 12 dětí,
které odcházely domů spokojené s tím, že se určitě
příště zase zúčastní. Postavily si různé domečky,
pokojíčky pro panenky, roboty a mnoho dalších
výtvorů.
Po návštěvě knihovny a výletu na nedaleký
Kumburk se žáci 4. třídy s paní učitelkou Petrou
Kolocovou inspirovali pověstmi z okolí Jičína a
komiksovou literaturou. Výsledkem byla kniha
komiksu „Pekelníkův rok“, kterou můžete vidět v
chodbě knihovny a na webových stránkách. Byl to
opravdu velice pěkný dárek pro knihovnu k oslavě
Týdne knihoven.

Po
prázdninách
se
začalo
opět
scházet
"Knihovnické
klubko", které se
nám stále rozrůstá
a pomalu bychom
potřebovali
nafouknout
knihovnu. Děti s
paní
Smutnou
cvičí na míčích, učí se různé tanečky, zpívají a
společně si hrají. Vyrůstají nám z nich malí čtenáři,
kteří už dnes rádi prohlížejí knížky a poslouchají
krátké pohádky a básničky.
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tradiční podzimní bazar. Tato akce by se nemohla
konat bez pomoci mnoha dobrovolníků, kterým
bych touto cestou velice ráda poděkovala.
Výtěžek z bazaru bude použit na nákup nových
knížek, na pořádání besed a ostatních akcí v
knihovně. Věci, které občané nechtěli vrátit,
předáme Diakonii Broumov a budou moci dále
sloužit lidem, kteří to potřebují.
Přeji vám všem hezký slunečný podzim a
těším se, že se zase setkáme na některé z příštích
akcí v knihovně. Jednou z nejbližších, kromě
"Klubka", bude 19. listopadu cestopisná beseda.
Informace naleznete na plakátech a na webových
stránkách
knihovny
www.knihovnazeleznice.webk.cz
V polovině října se také uskutečnil již
Eva Trojanová

ZPRÁVY OBRAZEM

Přestože havarijní stav radnice znemožňuje
konání některých akcí, krásnou „obřadní síň“ našli
pracovnice městského úřadu v muzeu. Právě
končící výstava kočárků a panenek vytvořila pro

vítání občánků stylové prostředí. A v něm se jistě
cítili dobře rodiče, děti i účinkující ze základní a
mateřské školy. Do řad železnických občanů byli
uvítáni Jiří Oliver Umlauf (maminka Romana a
otec Jiří), Nicol Sofie
Dudková (maminka
Martina
a
otec
Michal),
Samuel
Grohman (maminka
Zuzana Douchová a
otec Martin Grohman)
a
Luboš
Bräth
(maminka Jana a otec
Luboš).
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Bazar, který se pořádá dvakrát ročně pod
hlavičkou knihovny, proběhl tento podzim
ve zrenovovaných prostorách sokolovny. Mnoho
práce musí vykonat celý kolektiv obětavých
dobrovolnic, aby mohlo být zapsáno a připraveno k

prodeji více než 5 500 položek. Neprodané věci si
někteří prodávající berou zpět, ale velká část je
nabídnuta k dalšímu využití prostřednictvím
Charity Broumov.

MUZEUM NA KONCI ROKU

Zbarvené listy na stromech i kalendář
ohlašují podzim, navlékáme teplejší bundy a

pomalu bilancujeme, co jsme stihli a co nás ještě
čeká třeba na zahrádkách. Nějak rychle ten rok
utekl. Malířka Jana Jarkovská, která Vás zve spolu
s námi na předposlední výstavu v letošním roce,
dokázala všech dvanáct měsíců v roce namalovat
do obrazů a dát jim podobu žen s atributy
jednotlivých měsíců, které jsou pro ně typické.
Každá tvář je jiná, každý obraz dýchá jinou
atmosférou. Není to to jediné, co mě na obrazech
okouzlilo. Jsou totiž malovány zcela jinou

technikou, a to technikou suché olejomalby. Úplně
malý kousíček barvy se roztírá tak dlouho a tak
jemně, že máte dojem, že je obraz malován
technikou pastelu. Výstava nazvaná Krása v nás
byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 22.10. v 17
hodin a potrvá do 26.11. 2015.
Po této výstavě již začneme připravovat
vánoční výstavu a věřte mi, letos se máte opravdu
7

na co těšit. Muzeum bude plné betlémů z různých
materiálů a krásných maleb na skle, které našemu
muzeu zapůjčil laskavě sběratel z Vysokého nad
Jizerou.
A dovolte mi ještě pozvání na adventní
jarmareček, který se uskuteční na osvětleném
nádvoří muzea ve středu 25.11. Přijďte si
popovídat, prohlédnout si nebo třeba i nakoupit
adventní věnce, svícny a drobné dárečky, které pro
Vás každoročně vyrábí členky Muzejního spolku.
K mání bude i čerstvě upečený štrúdl.
Ještě upozorňuji, že hlavní letní sezóna
skončila a s ní se mění i naše otvírací doba.
Otevřeno máme od středy do pátku 9 – 11.30 a 13
– 16.30.

Krásné podzimní dny přeje
Nataša Kalousková

KONCERTY V KOSTELE SV. JILJÍ
V adventním čase se v kostele sv. Jiljí
představí hned dva významné pěvecké sbory.
V pátek 11. prosince 2015 vystoupí jičínský sbor
Foerster spolu a dětským sborem Zvoneček při MŠ
Valdice. Začátek koncertu je v 17 hodin.

Druhým sborem, který nás přenese svým
zpěvem do času Vánoc, je sbor Antonín Dvořák
z Turnova. Jeho koncert máte možnost navštívit
v sobotu 19. prosince 2015 a začátek je rovněž
v 17 hodin.
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Po několika letech bude zase trochu slavnostní, a proto
zveme všechny občany na první adventní neděli
29.listopadu 2015 v 17 hodin na náměstí. Rozsvítíme
strom nejen tam, ale také u kostela.

SOKOLOVNA V NOVÉM
Sokolovna-83letá „babička“ omládla a zkrásněla
Letošní rok je rokem velké proměny tří
největších budov v majetku města – školy, školky
a sokolovny. Trpělivá práce představitelů města o

realizaci výměny oken a zateplení přinesla konečně
kýžené ovoce v podobě dotace na realizaci
připraveného projektu.
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V nabídkách zvítězila domácí truhlářská firma pana
Kracíka. Největším problémem bylo uvedení
podkladu do stavu, aby mohla začít pokládka OSB
desek. Záklop na cca ½ podlahy musel být překryt
novým, některé trámy musely být vyměněny,
neboť původní byly uloženy i s kůrou včetně
nežádoucích
broučků.
Rovněž
nemalým
problémem bylo uvedení podlahy do roviny.
Původní podlaha totiž vykazovala nerovnosti až do
výše 6 cm. Se vším se však pracovníci domácí
firmy vyrovnali. Změna „za pochodu“, náhrada
druhé vrstvy OSB desek podlahovými palubkami
byla velmi šťastným řešením. Výsledek opravdu
stojí za to. Práci této firmy lze hodnotit pouze
v superlativech a byla provedena v nadstandartní
kvalitě. Jaký to diametrální rozdíl – výměna oken
a podlaha jeviště.
Nyní již bude na všech uživatelích budovy
sokolovny, aby se chovali ohleduplně a šetrně, aby
vložené prostředky sloužily co nejlépe a co
nejdéle.
Budovu sokolovny bude dle rozpisu
využívat
základní
škola,
sportovci
obou
tělovýchovných jednot a v případě zájmu ve volné
kapacitě lze si objednat pronájem. Ještě je nutno
počítat s pravidelnými sezónními plesy, tradičními
a pravidelnými bazary dětského ošacení. Budovu
lze rovněž v rámci kapacity využít pro různé
kulturní akce jako př besedy, divadlo, koncerty čin
kino.
Popřejme sokolovně do dalších let jen to
nejlepší.

Budova sokolovny, postavená našimi
předky v roce 1932 za úctyhodných rekordních 6
měsíců se dočkala největších oprav od svého
vzniku. S výměnou oken bylo již započato v době,
kdy ještě byla ve vlastnictví sportovních jednot a
realizace probíhala dle finančních možností. Firma
Galos s.r.o. Liberec, která vyhrála výběrové řízení
a byla pověřena realizací prací, se svého úkolu
dokončení výměny oken a zateplení zhostila
s určitými potížemi při výměně oken. Ale vše bylo
nakonec s pomocí vedení města a stavebního
dozoru úspěšně vyřešeno a dokončeno. Budova je
nejen krásná, ale úpravy přinesou i značné úspory
nákladů na vytápění. Spolu s touto, navenek
viditelnou prací, proběhly ještě dvě důležité úpravy
uvnitř budovy. V loňském roce položená nová
parketová podlahy firmou LoNo Jičín utrpěla
smrtelnou ránu havárií vody v prostoru sociálního
zařízení. Realizace opravy se ujala pražská firma
IPSAL, která svoji práci odvedla v dobré kvalitě a
dodržela i určený termín. Mnozí návštěvníci si této
změny ani nemusí všimnout, rozdíl však je patrný
mezi parketami na sále a v přísálí, kde zůstaly ty
původní.
Čeho si však každý návštěvník určitě
všimne, je nová podlaha na jevišti. Tato úprava
byla ve výhledovém plánu města. Bylo nutno
počkat na finanční vypořádání parket za pomoci
pojišťovny. Realizace byla finančně stoprocentní a
tak nic nebránilo výměně podlahy na jevišti. Tato
byla nejslabší stránkou úklidu, neboť široké spáry
mezi prkny byly trvalou zásobárnou prachu.

Víceúčelové hřiště
Víceúčelové hřiště se již stalo trvalou a
neodmyslitelnou součástí sportovního zázemí
našeho města. Zájemci o sportovní vyžití jej hojně
využívají. Ve školním roce v dopoledních hodinách
slouží k výuce tělesné výchovy a sportu jak pro
základní
školu
tak
i
školu
mateřskou.
V odpoledních hodinách a o prázdninách slouží
jednak místním tělovýchovným jednotám, ale také
široké veřejnosti. Z pravidelné činnosti je to
volejbal a nohejbal TJ Sokol-ČOS a fotbal a nově i
tenis u TJ Sokol ČUS. Oddíl fotbalu využívá VH
zejména v zimním období k pravidelné tréninkové
činnosti. U ostatního využití převládá nejvíce zájem
o tenis. Konají se pravidelné tenisové turnaje o
Pohár starosty či starostky města. Areál je uzavřen

a činnost dozorují, určení správci, kteří současně
provádí i drobnou a nutnou údržbu hrací plochy a
okolí. Areál je dobře nasvícen, tak jej lze využívat i
ve večerních hodinách. Toto zejména oceňují
místní fotbalisté v zimním období, kdy hřiště
využívají i fotbalisté okolních TJ. Základním
předpokladem je dobrá údržba hrací plochy
v odstraňování sněhu, což se dosud vždy dařilo.
Nejbližší výhled.
Aktivita na VH se začne pomalu utlumovat
s nepřízní počasí a brzy se stane jen doménou
místních či okolních fotbalistů. Zato sokolovna po
letní uzávěrce brzy začne praskat ve švech. Je
nutno dodržovat stanovený harmonogram, který je
pro všechny složky závazný.
Ladislav Hrabala
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Narozené děti:
Červenec 2015
Září 2015

Václav Zbožínek
Charlotte Fraňková, Luboš Bräth

Významná jubilea:
Září 2015
Říjen 2015

Josef Rohlíček (93 let), Miloslava Pluhařová (96 let), Olga Šimůnková
(70 let), Bořivoj Devátý (70 let)
Eliška Šneberková (70 let)

Úmrtí:
Říjen 2015

Marie Lacková (Zámezí)
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