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Infor mační občasník Obecního úřadu Železné
Výstavba a rekonstrukce kanalizace
Projekt na odkanalizování obce Železné byl
vybrán v rámci Operačního programu životního prostředí k poskytnutí podpory
Předmětem akce je výstavba splaškové kanalizace o délce cca 4 708m vč. 6 čerpacích stanic a souvisejících stavebních prací
a činností. Tato stavba zajistí odvedení a
čištění odpadních vod na ČOV v obci Březina.
Cílem této investice je umožnit obyvatelům
obce i jiným subjektům ekologické nakládání s odpadními vodami, protože v současné
době jsou odpadní vody sváděny do žump
či septiků, které jsou z technického hlediska
převážně nevyhovující.
Nerealizací zakázky by se jednak obec Železné, která je členem Svazku vodovodů a
kanalizací Tišnovsko vystavovala sankcím
za znečišťování životního prostředí ze strany kontrolních orgánů a současně by nebyl
umožněn další trvale udržitelný rozvoj obce.
Celkový předpokládaný finanční objem činí
celkem 45 mil. Kč, upřesněn bude ve výběrovém řízení. Zadavatelem výběrového řízení je Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, vlastní výběrové řízení provádí firma AP Investing Brno.
Dotace činí asi 23 mil. Kč, vlastní zdroje budou dofinancovány stejným dílem Svazkem
vodovodů a kanalizací a obcí Železné.
Realizací díla by měla být zahájena v roce
2014 a ukončena v roce 2015.
Spolu se stavbou splaškové kanalizace by
měla proběhnout rekonstrukce dešťové kanalizace na návsi a podél komunikace II. třídy z Tišnova.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Volná místa v herním klubu Ráček
pro školní rok 2013/14
str. 4

V rámci akce výstavby kanalizace pro Vás připravujeme informativní schůzku. Zde budete seznámeni s průběhem realizace
a zároveň se dozvíte odpovědi na Vaše dotazy ohledně připojení na vybudovanou kanalizaci. Předpokládaný termín bude v
pátek, 27. září v 17 hodin v kulturním domě. Upřesnění se dozvíte na vývěsce OU, z hlášení, SMS nebo na internetových
stránkách obce.
Dodávky inženýrských sítí
V minulých týdnech došlo z důvodů silných bouřek k opakovaným výpadkům el. energie. Pokud závadu zjistíme, okamžitě informujeme správce
sítí. Pro úplnost uvádíme telefonní čísla pro hlášení poruch, tyto čísla
jsou zdarma, je však v případě většího počtu událostí problém se na tyto
linky dovolat.
plyn 1239
elektřina 800 225 577

OD

ŽELEZNÉ, NEDĚLE 29. 9. 2013
14.00 HOD HODOVÉ POSEZENÍ NA HŘIŠTI

Cimbálová muzika Javorník
občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
v případě nepříznivého počasí se akce koná v kulturním domě
Obecní úřad v Železném pořádá

VÝLET DO NEZNÁMA
Odjezd 5. 10. 2013 v 7.30 h od autobusové zastávky
předpokládaný návrat cca ve 19 hodin
cena za dopravu je 100,- Kč, děti do 15 roků 50,- Kč
zájemci nahlaste se do 25. 9. 2013 na Obecním úřadě v Železném

senioři mají dopravu a oběd zdarma
Úřední hodiny obecního úřadu :
Pondělí
9.00 - 13.00 hod.
Úterý
9.00 - 13.00 hod.
Středa
15.00 - 20.00 hod.
Pátek
9.00 - 13.00 hod.
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Kulturní léto v Železném

Životní prostředí, odpady

V rámci tohoto projektu, který zahrnuje veškeré letní
aktivity v naší obci, jste mohli 8. 6. navštívit bohatý kulturní program který probíhal na území obce, zejména v
areálu V Horce, kde od dopoledních hodin byl připraven
pro zájemce o tradiční výrobky řemeslný jarmark
s ochutnávkou regionálních potravin. Součástí jarmarku
byly i stánky s ukázkami tradičních lidových řemesel
Od 15:00 hod proběhla „11. rekonstrukce bitvy
z Americké občanské války“. Děti i dospělí si mohli prohlédnout zvířecí minifarmu, seznámili se s životem indiánů a mohli si prohlédnout i několik desítek překrásných
motorek Harley Davidson. O kulturní program dne se od
16. hodiny až do večerních hodin postarali jednotliví interpreti i kapely různých žánrů. Pozvání přijali: Švédova
trojka, Pavlína Jíšová, Petra „Šany“ Šanclová, Kamelot,
Pepa Štross a Přístav.
6.7. 2013 proběhla VI. Bigbítová noc na hřišti v horce
na které vystoupili skupiny Hladolet, Pozdní sběr a především legendární Marsyas se Zuzanou Michnovou a Oskarem Petrem.
V červenci byla Výstava Tišnovsko v obrazech a fotografiích a v současné době až do 25.8. můžete navštívit
výstavu Výtvarné léto v Železném XIII.
Kulturní léto se s Vámi rozloučí Svatováclavskými hody 29.9. na hřišti, v případě nepříznivého počasí v kulturním domě. Vystoupí cimbálová muzika Javorník a zatančí
taneční klub z Drásova. Začátek bude ve 14.hodin

Mikroregion Porta se sídlem v Předklášteří obdržel podporu
v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnost EU, operačního programu Životní prostředí na projekt „ Separace
bioodpadů v obcích Mikroregionu Porta „.
Záměrem svazku obcí je zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů u občanů obcí Borač, Dolní Loučky, Kaly, Lomnička, Šerkovice, Štěpánovice a Železné. Separace
bioodpadů bude probíhat přímo u občanů. Za tímto účelem
bylo pořízeno 990 ks kompostérů o objemu 720 l, které jsou
v současné době zapůjčovány do jednotlivých domácností
na základě výpůjční smlouvy na dobu 5 roků a pro občany
bezplatně.
Ti budou v kompostérech zpracovávat biologické odpady, které
v současnosti končí ve směsném komunálním odpadu. Předpokládaná
kapacita je cca 356 tun/rok. Pořízením těchto kompostérů dojde
k výraznému zkvalitnění nakládání
s odpady a především k větší vytříditelnosti odpadů, které v současnosti
tvoří nemalý podíl ve směsném komunálním odpadu, který končí na
skládkách nebo ve spalovně.
Poskytované kompostéry jsou o objem u 720 l, jsou vyr obeno
z recyklovaného vysoce hustotního
polyetylénu o tloušťce 7mm, kompost je vybíratelný ze všech stran
kompostéru, kónický tvar kompostéru umožňuje vysypání celého obsahu, vrchní dvířka jsou
osazená panty pro pohodlné plnění, montáž a demontáž je
velice jednoduchá.

Společenská rubrika
Významného životního výročí se
v měsících červenci až září 2013
dožívají tito naši občané:
Stejskal Viktor
Bártová Emilie
Fritzová Milada
Straková Eva
Jílková Anděla
Matulková Jarmila
Hlavoněk Jan
Kašparec Václav
Pokorný Jan

3.7.1953
13.7.1938
13.7.1924
15.7.1953
26.7.1953
17.8.1943
19.9. 1958
21.9.1938
29.9.1958

Blahopřejeme

60 let
75 let
89 let
60 let
60 let
70 let
55 let
75 let
55 let

Celková hodnota projektu je 2 619 540,- Kč, z toho poskytnutá dotace je 90%. Zbývajících 10% hradí účastnické obce.
Kompostéry jsou pro Vás připraveny k odebrání na Obecním úřadě, je možno požádat i o druhý kompostér do domácnosti.

STRUČNÝ NÁVOD NA KOMPOSTOVÁNÍ
Kompostér je vhodné umístit do polostínu na rovnou plochu na
zahradě, aby nenarušoval estetický rámec prostředí a zároveň
byl dobře dostupný. Je nezbytné zajistit kontakt s půdou pod
ním, aby k obsahu měly přístup půdní organismy, které napomáhají rozkladu organických materiálů.
Do spodu kompostu dáme hrubý a vzdušný materiál, který by
neměl chybět i ve vyšších vrstvách.
· mícháme vlhký odpad se suchým, zelené s hnědým (dusíkaté
s dřevnatým)
· hrubší materiál je vhodné nadrtit
· k rychlejšímu průběhu procesu přidáme zralý kompost nebo
zeminu
· přidáním vody se zvlhčí suché vrstvy kompostu
(kompostovaný materiál by měl být na dotek vlhký)
· materiály vkládané do nádoby je vhodné co nejlépe promíchat
· po naplnění se kompostér uzavře víkem. V letních měsících
se pootevře nebo otevře ventil ve víku.V zimních měsících se
ventil zcela uzavře. Otvory ve stěnách umožňují dostatečný
přísun vzduchu, víko zabraňuje převlhčení a tvorbě zápachu.
· kompost je vhodné jednou až čtyřikrát promíchat a umožnit
tak dostatečný přístup kyslíku ke všem zpracovávaným vrstvám a také podle potřeby zvlhčit.
· ze špatných nebo nevhodných surovin kompost neuděláte
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HASIČSKÝ SBOR INFORMUJE
Vážení spoluobčané a příznivci hasičského sportu,
rádi bychom Vás seznámili se skvělými výsledky, kterých dosáhlo družstvo starších žáků v letošní sezóně. Družstvo se účastnilo závodů v rámci Okresní ligy mládeže, dále postupových kol na Mistrovství Moravy a po
úspěchu v Přerově nás družstvo reprezentovalo na Mistrovství republiky.
1. místo na přeboru Moravské hasičské jednoty v Přerově – postup na mistrovství republiky v Hlinsku
2. místo ve 12.ročníku Okresní ligy mládeže Brno – venkov
3. místo – na Mistrovství republiky České hasičské
jednoty a Moravské hasičské jednoty. V závodě
jednotlivců na 60 m se Tomáš Jurnečka stal vícemistrem ČR.
Družstvo soutěžilo ve složení : Tomáš Jurnečka,
Radek Kolář, Jan Mach, Michal Mach, Zuzana
Synková, Daniel Šikula, Viktorie Veselá, Adam
Výrosta.
Sestava pro přebor MHJ a mistrovství ČR byla
doplněná o Michalu Hrbotickou a Martina Rybičku –
byly to pro ně poslední závody v rámci družstev žáků.
Blahopřejeme všem členům družstva k dosaženým
výsledkům a děkujeme za reprezentaci našeho HS
a obce Železné.
„Sportovní soustředění pro družstvo mládeže“
Vzhledem k vynikajícím výsledkům se podařilo vedoucím družstva zorganizovat týdenní „Sportovní soustředění“,
které proběhlo v termínu od 20.7. - 27.7.2013
V Suché u Libice nad Doubravou. Týden se mimořádně vydařil a nikomu nevadily ani extrémní teploty.
Touto cestou děkujeme sponzorům, díky kterým se podařilo tuto akci uskutečnit. Velké díky patří firmě Svítil Plus
Brno s.r.o., která financovala ubytování a firma Arnošt Košťál nám zajistila potraviny.
Nesmíme zapomenout na všechny, kteří tuto akci naplánovali, zorganizovali a měli děti celý týden na starosti.
Děkujeme. Závěrem bychom rádi všem popřáli krásný zbytek léta.
S.V.

Okénko do tradiční čínské medicíny.
1. Čínské masáže.
V Číně jsou masáže nedílnou součástí
tradiční čínské medicíny, kam dále patří
bylinná léčba, akupunktura a moxování,
další fyzioterapeutické metody, jako
baňkování nebo guasha (kua-ša), a také
speciální dechová a energetická cvičení
qigong (čchi-kung). O těch ale až příště.
Čínské masáže můžeme rozdělit na
dvě hlavní skupiny. Do první patří masáže
léčebné, které se zaměřují na léčbu
konkrétních zdravotních obtíží. Do druhé
skupiny pak řadíme masáže preventivní,
které se snaží zdravotním komplikacím
předcházet.
Léčebným masážím se říká tuina
(tchuej-na) a jsou vykonávány lékaři v
n e m o c n i č n í c h z a ř í z ení c h n eb o
soukromých poradnách jako součást
terapie. Mezi nejčastější techniky patří
tlakové působení na tělesných

meridiánech v místech akupunkturních
bodů za účelem nastolení rovnováhy
oběhu tělesné energie qi (čchi) v těle.
Zejména na ortopedických odděleních
jsou vykonávány léčebné masáže, které
využívají navíc různých manipulačních
technik k odstranění bolestivých stavů
pohybového aparátu, kloubních spojení a
k napravování páteře. Traumatickým
poraněním svalů a šlach se také věnují
sportovní masáže a v neposlední řadě
bychom rádi zmínili specifické dětské
masáže, kde kromě potlačování akutních
příznaků, nalezneme také preventivní
prvky, jako je např. předcházení
žaludečním kolikám a celková podpora
tělesného vývoje v předškolním věku.
Masáže s dominantním preventivním a
relaxačním účinkem se nazývají anmo
(an-mo). Tyto masáže vykonávají odborně
školení
terapeuté
v
různých
odpočinkových a sportovních centrech, se

kterými se můžeme setkat v čínských
městech skoro na každém kroku.
Nejpopulárnější jsou masáže pro podporu
hubnutí nebo s masáže pro celkovou
podporu zdraví.
Pojďme se podrobněji seznámit s
posledně jmenovanými masážemi pro
podporu zdraví, kterým se čínsky říká
baojian anmo (pao-ťien an-mo), což se
také často překládá do angličtiny jako
libozvučně znějící “Keep Fit Massage”.
Přestože jsme masáže rozdělili na dvě
skupiny, teoretické principy TČM jsou
s t e j n é. N e r o v n o v áh a t ě l es n ýc h
fyziologických funkcí, kterou číňané
popisují
pomocí nerovnováhy dvou
filozofických elementů yin yang (jin jang)
způsobují vznik nemocí. Koncept takovéto
masáže je tedy sestaven jako soubor
technik, které postupně stimulují tok
energie qi (čchi) v akupunkturních
pokračování na str. 4

HERNÍ KLUB v Železném

Školní rok 2013/14

Volná místa

Klub je určen dětem ve věku 3 – 6 let, které nebyly z kapacitních důvodů přijaty do MŠ.
Podmínkou přijetí dítěte do herního klubu je schopnost sebeobsluhy a
setrvání v jiném prostředí bez rodičů a dobrý zdravotní stav.
Provoz herního klubu je 3x týdně – pondělí, úterý a čtvrtek od 7:30 do 12:30 hod.
Cena pro děti s trvalým bydlištěm v Železném je 900,Kč za měsíc/dítě, pro ostatní děti je cena 1.200,- Kč za
měsíc/dítě. V ceně je zahrnuto: dopolední svačinka, pitný režim, hygienické potřeby, výtvarný a pracovní materiál, vstupné, jízdné, atd.
Pro děti zajistíme bohatý program, který se
v průběhu měsíce zaměřuje na všechny složky výchovy.
Nabízíme individuální přístup v kolektivu max. 10 dětí!
Program zajišťuje Mgr. Jolana Žádníková – speciální
pedagog s dlouholetou praxí ve výchově dětí.

Herní klub má vhodné zázemí (vybavená herna, dětské a sportovní
hřiště a technické prostory. V případě zájmu si můžete vše po domluvě
prohlédnout.

Přihlášky na tel.: 776 850 344 nebo mailu: knihovna@zelezne.cz.
Provoz bude zahájen v pondělí 2.9.2013.

Okénko do tradiční čínské
medicíny.
dokončení ze str. 3

drahách, oživují krevní oběh, odstraňují
krevní sraženiny, uvolňují klouby a
blahodárně působí na zklidnění ducha. Je
jednodušší léčit nemoc v počátečním stádiu,
ale ještě lepší je nemocem předcházet.
Základní skoro hodinová preventivní
masáž celého těla zahrnuje masáž šíje a zad,
dolních a horních končetin, břicha a obličeje.
Je uplatňován celostní přístup, takže
bolestivá místa se nemusí masírovat přímo,
ale ovlivňují se z okolních nebo vzdálených
míst na těle. Masáž se provádí buď přes
oblečení a ručník, nebo přímo na tělo s
využitím bylinných olejů. Masážní techniky
jsou vždy přiměřené, masírovaný cítí pouze
mírný tlak, nikoliv bolest. Celkový efekt
působí relaxačně a odstraňuje ůnavu.
Budete-li si chtít čínskou masáž vyskoušet,
jste zváni každý čtvrtek v odpoledních
hodinách na obecní úřad v Železném. Telefon
pro objednávky a konzultace je 776670717.
Petr Mokrý

Příměstský tábor
Během druhého týdne v červenci se v Železném již po
třetí uskutečnil příměstský
tábor. Tentokrát jsme propadli ZLATÉ HOREČCE.
Během prvních čtyř dnů jsme
museli nasbírat věci potřebné
pro cestu na daleký sever. I
přesto, že jsme byli plně zaměstnáni získáváním krumpáčů, psů a zásob, jsme se
zvládli podívat na interaktivní výstavu Petra Nikla PLAY, nebo se povozit v
Předklášteří na koních. Pátý
den jsme pak v potoku pod
Hradiskem objevili zlato.
Většinu jsme sice vyrýžovali,
ale možná tam něco najdete i
Vy.
ŽA

