Společnost železniční výtopna Jaroměř
občanské sdružení
Výroční zpráva za rok 2011
V roce 2011 vyvíjelo občanské sdružení Společnost železniční výtopna Jaroměř aktivity:
železniční muzeum Výtopna Jaroměř – expozice železničního muzea byla přístupná pro
objednané skupiny celoročně. Řádná provozní doba byla od května do začátku října 2011.
Počet návštěvníků muzea 9384.
Bylo zavedeno rodinné vstupné 2+2 ve výši 160,-Kč a zvýhodněné vstupné pro cestující
muzejních vlaků se slevou 20kč na vstupenku.
Expozice muzea byla podpořena z příspěvku Města Jaroměř. Náklady na expozici byly:
nájemné, úhrada elektrické energie a vody. Náklady na odměny průvodců-brigádníků.
Muzejní vlaky 2011. Ve spolupráci s dopravcem MBM rail s.r.o. bylo realizováno 8 jízd
muzejních vlaků.
V roce 2011 byly plněny reklamní smlouvy se společností MBM rail, ČEZ, Chládek a Tintěra,
ZOO ve Dvoře Králové n.L., Rebus T, Selp servis,
Opravy vozidel
Byly zahájeny práce na zprovoznění vozu Ce. Vůz byl vyřazen z provozu z důvodu
technických závad.
Nákup a pořízení majetku
Od Českých drah byly zakoupeny 2ks drapáků k jeřábu. Náklady včetně dopravy 28482,-Kč.
Na úhradu kupní ceny byly použity prostředky poskytnuté Okresním soudem v Náchodě ve
výši 25000,-Kč (vyrovnání způsobené škody železnici).
Přeprava lokomotiv 365.024 a 365.025
V listopadu 2011 byly z Českých Velenic přepravy části lokomotiv 365.024 a 365.025.
Náklady ve výši 104859,-Kč byly uhrazeny z prostředků SŽVJ.
Conrad Vorlauf
V roce 2011 probíhal projekt opravy lokomotivy Conrad Vorlauf. Byly realizovány práce na
tendru. Díky podpoře Nadace OKD a skupiny AWT byly zahájeny práce na opravě kotle
lokomotivy. Práce byly zadány firmě SEA CZ a.s. v Kolíně. Práce byly započaty v září 2011 a
předpokládané dokončení opravy kotle je v březnu 2012. Celková výše grantu je 500000,-Kč.
Smluvní cena opravy je 1.623.600,-Kč. V současné době probíhají jednání o podpoře opravy i
z dalších zdrojů. Nadále probíhá úspěšná akce s darovacími certifikáty. Byla dokončena
výroba označení lokomotivy Conrad Vorlauf.
V prosinci 2011 darovalo Město Jaroměř do expozice železničního muzea zařízení bývalé
čerpací stanice vody v Jaroměři-kotel a parní stroj.
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