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Změny v systému likvidace odpadů
Od 1. ledna 2013 bude svoz a likvidaci odpadu v
naší obci provádět firma KTS Ekologie s.r.o.
Společnost založily města a obce regionů Rosicka
– region Kahan, Židlochovicka a Ivančicka a je stoprocentně vlastněná pouze obcemi.
V letošním roce se naše obec stala společníkem
spolu s městem Tišnovem. Nejvyšším orgánem této společnosti je valná hromada, složená ze všech
starostů vlastnických obcí. Tento orgán schvaluje
provozní a ekonomické záležitosti a také schvaluje
ceny za likvidaci odpadu.
Firma KTS Ekologie se stala provozovatelem sběrného dvora v Tišnově, takže od 1.ledna je umožněno našim občanům uložit odpad i na tomto sběrném dvoře. Prioritou však zůstává sběr odpadu v
naší obci, tak jak jsme zvyklí. Tedy 2 x za rok nebezpečný odpad a velkoobjemové kontejnery, zůstává i stejný cyklus na domovní a tříděný odpad.
V rámci tříděného odpadu jsme založili nové sběrné místo u komunikace k Vitaru, všechny stávající
místa byly vybaveny novými kontejnery na papír,
plasty a barevné a bílé sklo.
Vzhledem k novele zákona o odpadech musí obecní zastupitelstvo připravit novou vyhlášku o místních poplatcích. Tato novela umožňuje obcím navýšení poplatku za svoz a likvidaci odpadu až do výše
1000 Kč.
Vzhledem ke změně svozové firmy a s tím spojenými nižšími náklady na likvidaci odpadů, nedojde
pro rok 2013 k navýšení poplatku.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce připravuje poslední veřejné zasedání v letošním roce.
Uskuteční se 12.12.2012 v kulturním domě od 18 hodin.
Program bude vyvěšen na obvyklých místech.
Zveme všechny občany.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Výměna řidičských průkazů
str 2

Martinský průvod
Lektoři volnočasového centra Ráček zvou občany Železného s dětmi i další zájemce na tradiční Martinský průvod,
který se bude konat v pátek 9.11.2012 v 16:30 hod.
v Železném. Sraz účastníků bude u kapličky, kam jistě přijede i Martin na svém švarném koníkovi. Po příjezdu Martina budou děti roznášet martinské světlo všem, kteří nemohou jít v průvodu. Zazpíváme si zimní písničky a ten kdo
nakonec najde Martinovu ztracenou podkovu získá pohádkový poklad.

Kdo si bude chtít vyrobit martinskou lampičku, má možnost přijít od 14:30 do 16:00 hod do dílničky centra Ráček
v kulturním domě v Železném. Materiál a ochotná pomoc
lektorů centra je vám plně k dispozici.

Služba seniorům
Znovu upozorňujeme, že je možné si na obecním úřadě
podat žádost o výpomoc na drobné údržbářské práce
pro seniory s trvalým bydlištěm v Železném. Techničtí zaměstnanci obce v zimním období rádi pomůžou našim
seniorům při malování či štípání dřeva aj.
Tato služba je bezplatná.
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.
Vydává Obecní úřad Železné, Železné 79, 666 01 IČO 00366129,
pod číslem MK ČR E10034
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Velká novela stavebního zákona

Výměna řidičských průkazů - doporučení

S účinností od 1.1.2013 vstupuje v platnost velká novela
stavebního zákona. Zde uvádíme nejdůležitější změny pro
občany, bližší informace na stavebním nebo obecním úřadě.

Na základě tiskové zprávy Ministerstva
dopravy Vám předkládáme informaci, jejímž
obsahem je doporučení pro držitele řidičského
oprávnění skupin C, C+E (C1, C1+E) a D, D+E (D1,
D1+E), kteří jsou držiteli řidičských průkazů, jimž
končí platnost v roce 2013, aby si vyměnili své
řidičské průkazy nejpozději do konce roku 2012.

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas
nebudou vyžadovány :
Opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejnou
komunikací nebo prostranstvím.
Stavby pro hospodaření v lesích do 30 m2 a do 3 m výšky.
Skleník do 40 m2 a do 5 m výšky umístěný nejméně 2 m od
hranice pozemku a bez podsklepení.
Stavba do 25 m2 a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m a bude umístěna
na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rekreaci,
nejméně 2 m od společných hranic.
Bazén do 40 m2 na pozemku rodinného domu nebo stavby
pro rekreaci, nejméně 2 m od společných hranic.
Výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění
její trasa a technické parametry.

KNIHOVNA ŽELEZNÉ
Od listopadu bude otvírací doba knihovny následovně:
STŘEDA 8:00-11:30 a 17:00-19:00 hodin
PÁTEK 17.00-19.00 hodin
NEDĚLE 17:00-19:00 hodin.
Čas pro seniory pátek, neděle - dle dohody.
Doba je zveřejněna na úřední desce OÚ a
internetových stránkách Centra Ráček.

Společenská rubrika
Významného životního výročí se
v měsících listopadu a prosinci 2012
dožívají tito naši občané:
Mach František
Novotná Marie
Dolková Helena
Matulka Jan
Jašková Jitka
Synková Miroslava
Novák František
Odehnal Jiří

2.12.1919
1.12.1928
17.12.1931
25.12.1939
2.11.1940
28.12.1940
11.12.1941
3.11.1942

BLAHOPŘEJEME

93 let
84 let
81 let
73 let
72 let
72 let
71 let
70 let

Doporučení se vztahuje pouze na řidiče, kteří
nejsou řidiči v pracovně právním vztahu (samostatně
výdělečná činnost) a nejsou ani držiteli průkazů
profesní způsobilosti řidiče. U řidičů v pracovně
právním vztahu (samostatně výdělečná činnost), kteří
jsou držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče, by
výměna řidičského průkazu do konce roku 2012,
vzhledem k platnosti průkazu profesní způsobilosti
řidiče na dobu 5 let, postrádala smysl.
Dle zákona č. 297/2011 Sb., kterým byl
novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, v platném znění, bude
všem držitelům výše uvedených skupin řidičských
oprávnění vydáván od 19.01.2013 řidičský průkaz
s dobou platnosti pouze na 5 let.
Do data 18.01.2013 se vydávají řidičské
průkazy podle současné platné právní úpravy, tedy
s dobou platnosti na 10 let pro všechny skupiny
řidičského oprávnění.

FINANČNÍ PORADNA PRO OBČANY
V naší obci ve spolupráci s obecním úřadem je zřízena
Finanční poradna pro občany, která Vám bezplatně poskytuje služby v oblasti financí.
Tato poradna Vám bezplatně poskytne následující služby
a informace:
- Jak optimalizovat rodinné finance a finanční produkty
- Jakou zvolit finanční strategii při plánování budoucnosti
- Pomoc při finančním zajištění rodiny
- Pojištění osob a majetku
- Financování bydlení nebo rekonstrukce
- Informace ke stavebnímu spoření a hypotékám
- Informace k refinancování a oddlužení
- Informace k získání daňových výhod a státních dotací
- Pomoc při zabezpečení peněz na stáří
- Jak si vytvořit finanční rezervu
- Informace ke spořením, vkladům a investicím
- Zastoupí Vás při jednání s finančními institucemi
- Zprostředkuje finanční produkty všech svých partnerů
V případě Vašeho zájmu kontaktujte pana Davida
Mühlhandla, na telefonu 725 562 509 nebo zašlete
email: david.muhlhandl@ovbmail.cz nebo vyplňte webový
formulář : www.muhlhandl.cz.
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Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje v obci Železné
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Kolečko sem, kolečko tam.
Tuším 24.10.2012 byly na stanoviště u obchodu nainstalovány, na náklady obce, úplně nové kontejnery na tříděný odpad. Vzhledem k tomu, že jsme se jako obec účastnili soutěže „Vesnice roku“ a získali hned na poprvé „Mimořádné ocenění za příkladný kulturní a společenský život“, předpokládala bych, že všem komu na naší obci záleží, nebude jedno,
jak se s obecním majetkem nakládá. Bohužel někomu to asi
skutečně jedno je, nebo byl natolik potřebný a v tísni, že od
nově nainstalovaných kontejnerů odmontoval po dvou kolečkách od každého, a to už z pátku na sobotu 27.10.2012. Nechce se mi věřit, že tento člověk, je na tom tak špatně, že si
tolik potřebná kolečka musel obstarat z majetku obce a samozřejmě za tmy, aby ho nikdo neviděl. Žila jsem
v domnění, že heslo „Kdo nekrade, okrádá rodinu.“, přestalo
platit zároveň s dobou, která byla takovému jednání poplatná. Zjevně tomu tak ale není a to je velmi smutné, stejně jako pohled na vyvrácené kontejnery. Ze srdce přeji člověku,
který si kolečka vzal, aby mu dělaly mnohem víc radosti, než
on způsobil obci starostí s obstaráním koleček nových.
P.S.: Snad to byl jen někdo, kdo jel kolem, a kolečka se mu
prostě jen líbila, i když je s podivem, že zrovna ta zadní.
Bc. Renata Vejrostová

5
Zemanovci

Počet voličů
321
Počet vydaných
obálek
193
Platné hlasy
188
Hlasy pro jednotlivé strany
vidíte ve vedlejším grafu,
uvedeny jsou strany, které
získaly alespoň 5 hlasů.
Děkujeme všem voličům,
kteří se voleb do zastupitelstva JMK zúčastnili.

Vlajka Moravy
Obec Železné se připojila k řadě ostatních obcí,
které vyvěšují moravskou vlajku jako symbol příslušnosti k Moravě.
Nejčastěji používaná vlajka Moravy byla omylem odvozena z části zemských barev schválených
moravským zemským sněmem v roce 1848 – zlaté
a červené. Ačkoli nebyla vlajka jako taková nikdy
uzákoněna, a ústava z roku 1848 nevešla nikdy
v platnost, často se za ni považuje vlajka se dvěma
vodorovnými pruhy: zlatý nahoře, červený dole.
Vlajka je barvami i uspořádáním totožná s vlajkami některých měst, například pražskou, českobudějovickou, varšavskou či kladskou. Kvůli možné
záměně používá v současnosti řada příslušníků
moravského hnutí variantu vlajky se zlatočerveně
šachovanou orlicí, moravským
zemským znakem.

Moravská vlajka v barvách schválených zemským sněmem v roce
1848

Moravská vlajka se zlatočerveně šachovanou orlicí, používaná příznivci
moravského hnutí kvůli možné záměně s jinými vlajkami

Obecní úřad v Železném uspořádal letos v říjnu pro své občany již tradiční Zájezd do neznáma. Velký zájem o tuto akci naplnil dva autobusy. Věkové složení bylo od těch nejstarších ročníků až po předškoláky.
První zastávkou na neznámé trase byla obec Nebovidy u Brna, s prohlídkou kostela, kde byly objeveny pod omítkou původní gotické fresky a následně zrestaurovány. Se zasvěceným výkladem provedl účastníky zájezdu zapálený patriot a
starosta obce Milan Mojžíš.
Další zastávkou byla dukovanská jaderná elektrárna. V poutavém výkladu se všichni dozvěděli mnoho zajímavého o chodu a bezpečnosti elektrárny. A všechny překvapila informace o tom, že jedna kilowatthodina má výrobní cenu 1,- Kč.
Pro nejmladší účastníky naší dobrodružné výpravy byla připravena návštěva výstavy „Pohádková země“ na zámečku
v Dukovanech. Autorkou projektu je spisovatelka, grafička, ilustrátorka paní Vítězslava Klimtová. V několika sálech byly
kouzelným způsobem představeny pohádkové bytosti, které na první pohled působily jako živé. S dětmi jsme se podívali
na palouček za vílami, do lesa za spoustou roztomilých skřítků, do pekla za čerticemi, čertíky i Luciferem a vyslechli si
poutavé vyprávění paní správcové. Dostali jsme úžasné ocenění : „Certifikát přátel skřítků a pohádkových bytostí“ pro naši
obec.
Následoval oběd v restauraci dalešického pivovaru. Kdo si dal vepřové se zelím a knedlíkem neprohloupil. Dámy, které
většinou daly přednost kuřecímu stehnu s rýží, si jako znalé kuchařského umění „pochutnávaly“ s rozpaky. Nutno podotknout, že díky obecnímu úřadu byl oběd pro seniory ze Železného zdarma. Kdo měl zájem, mohl absolvovat prohlídku
pivovaru nebo navštívit expozici, věnovanou natáčení filmu Postřižiny v areálu tohoto pivovaru.
V odpoledních hodinách se oba autobusy vydaly na další cestu do neznáma. Krátce před 17. hodinou dorazila výprava
k branám hradu Veveří. Co se nepodařilo husitům, podařilo se osmi desítkám Železňáků. Hrad vzali ztečí a tak v krátkém
čase byl hrad dobyt a bylo obsazeno horní nádvoří. Kastelán už netrpělivě vyčkával a tak, kdo měl zájem, mohl absolvovat
také prohlídku
hradu.
A na horním
nádvoří,
kde
Železňáci obsadili stoly a
lavice, čekalo
všechny
překvapení. Nejen,
že pro účastníky zájezdu vyhrávala country
kapela, ale bylo
zde také připravené pohoštění. Čepovalo se
pivo, limonáda
a grilovaly se
klobásy
velikosti XXL. A
snad největší
překvapení byl
ceník. Pivo, limo, grilovaná
klobása, vše za 4,80,- Kč. To se jen tak někde už nevidí. A tak cizí náhodní příchozí z dolního nádvoří, které přilákala vůně
grilovaných klobásů, nevěřícně kroutili hlavami. Někteří se dokonce ostýchavě ptali, jestli jsou to ceny uvedené v eurech?
Vysvětlení však bylo prozaické. Železenský starosta Radomír Pavlíček poprvé kandidoval do krajského zastupitelstva a
tak svým spoluobčanům připravil milé překvapení.
Do obecní kroniky bylo zhotoveno několik historických fotografií. Domů se odjíždělo až po setmění, kdy bylo vše vypito a
dogrilováno.
Dík za uspořádání tohoto zdařilého zájezdu patří nejen zastupitelstvu OÚ Železné, ale především starostovi Radomíru
Pavlíčkovi a Bc. Kamile Markové Ševčíkové, kteří tento zájezd programově připravili.
Miroslav Pavlík

Výlet do neznáma.

Děti s doprovodem a další zájemci se zúčastnili, na místo prohlídky jaderné elektrárny, výstavy na zámečku v Dukovanech. Výstava patří mezi cyklus putovních výstav po České republice s názvem „Pohádková země“ od spisovatelky, grafičky, ilustrátorky a
známé objevitelky pohádkové země plné strašidýlek, skřítků, víl a rusalek – Vítězslavy Klimtové.
V několika sálech zámečku byly kouzelným způsobem představeny pohádkové bytosti, které na první pohled působily jako živé.
S dětmi jsme se podívali na palouček za vílami, do lesa za spoustou roztomilých skřítků, do pekla za čerticemi, čertíky i Luciferem. Viděli jsme krásné domečky pro skřítky a vyslechli si poutavé vyprávění od milé paní správcové. Ukázala nám celou Pohádkovou zemi a děti si mohly zakoupit suvenýry, pohledy a omalovánky se skřítky a vílami. Výstava se nám velice líbila a děti byly
nadšené z celé expozice. Dostali jsme úžasné ocenění : „Certifikát přátel skřítků a pohádkových bytostí“ pro naši obec.
Po prohlídce výstavy jsme si užili krásného počasí v zámeckém parku a udělali jsme si malou procházku do místní restaurace,
kde jsme si dali výbornou kávu a děti zaútočily na zásoby zmrzliny.
Po připojení skupiny z elektrárny jsme pokračovali v denním programu.
Simona Veselá
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Centrum Ráček informuje
Akce Ráčku do konce kalendářního roku
2.12.2012 Mikulášská besídka KD
9.12.2012 Vánoční dílničky OU
25.12.2012 Zpívání s betlémem Kaple

Vítání občánků
V rámci hodových oslav se v letošním roce
konalo také vítání nových železenských občánků. Zastupitelstvo obce uvítalo celkem 9 dětí, které se v obci
narodily v průběhu let 2010-2012, počínaje říjnem

Podrobnosti o chystaných akcích najdete na:
http://knihovnazelezne.webk.cz/pages/aktuality.html
Prosíme všechny děti, které se chtějí zúčastnit aktivně Mikulášské besídky a zazpívat nám některou zimní písničku nebo přednést básničku, ať se přihlásí p. Pavlíčkové nebo p. Žádníkové do
12.11.2012 v centru Ráček.

Personální změna v Ráčku.
Vážení spoluobčané, návštěvníci centra Ráček a knihovny,
dovolujeme si Vás informovat o personální změně v naší
obecní knihovně a volnočasovém centru Ráček.
Dosavadní zaměstnankyně paní Kamila Marková Ševčíková
svoje působení v centru ukončila a od 1.10.2012 ji nahradila
paní Renata Vejrostová.
Paní Jolana Žádníková bude ve své činnosti pro centrum pokračovat v nezměněné formě.
Dalším členem týmu volnočasového centra je, taktéž od
1.10.2012, paní Radmila Pavlíčková.
Tímto bychom za nový tým i obecní zastupitelstvo chtěli
paní Markové poděkovat za to, že stála u zrodu našeho volnočasového centra Ráček, za její nezdolnou aktivitu, invenci a nadšení, za její obětavou a kvalitní práci - pro obec, pro
centrum, pro knihovnu a především pro vás – občany Železného.
Tišnovské vzpomínky.
Tak se nazývá knížka vzpomínek autora Jana Vrzala st. a jeho syna Jana,
který zaznamenal nejen svoje vzpomínky, ale především svého otce.
Je to autentické vyprávění o Tišnově minulého století. Autoři vzpomínají na
stará řemesla, tišnovské hospody a krčmy, na řadu lidí a lidiček, kteří patřili
ke koloritu města. Vyprávění zachycuje nejen starý Tišnov se středověkými
uličkami, ale také povídání o Květnici, o obecních pastevcích dobytka nebo
o starých zvycích. Jsou zde také vzpomínky na bývalý náhon, který protékal
od klášterského splavu městem a byl oblíbeným místem her i místem lovu
ouklejek a hrouzků.
Půvabná knížka, která vyšla za finanční podpory města Tišnova, má barevný přebal s pohledy na město od známých výtvarníků např. od Zdeňka
Chutného, Marie Ochrymčukové a Milady Kollárové. Publikaci graficky upravil a kresbami doprovodil Miroslav Pavlík. Knížka vyšla v poměrně malém
nákladu a k dostání je především v tišnovském muzeu a ve V-atelieru na
Jungmannově ulici, ale také v obchodě v Železném.
(PAV)

2010. Rodiny vítaných dětí se dostavily v neděli 30. 9.
2012 v plném počtu ve 14.00 hodin na hřiště v Horce,
kde jim zastupitelstvo obce v čele se starostou Radomírem Pavlíčkem pogratulovalo k narození jejich dětí,
popřálo dětem hodně štěstí do života a předalo jim
domovské listy a symbolické zlaté přívěsky
(ve znamení narození
dětí) jako dar obce. Rodiče a příbuzní dětí se
poté podepsali do pamětní knihy a při té příležitosti pokřtil starosta
obce také novou obecní
kroniku.
Následovalo krátké kulturní vystoupení v režii
místních dětí Dorotky
Pokorné, Elišky Markové - básničky a slečny
Petry Vejrostové, která
nás potěšila krásnou
skladbou na příčnou
f l é t n u
.
V letošním roce jsme tedy přivítali tyto nové občánky:
Sára Baldrmanová, Tereza Cinerová, Jan Horáček,
Julie Hřebíčková, Lucie Chaloupková, Tobiáš Kropáček, Daniel Kupka, Mikuláš Pokorný, Tereza Trtílková.

Svatováclavské hody a vítání občánků 2012
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Dne 30. 9. 2012 se v Železném konaly již tradiční
svatováclavské hody. Hodové oslavy začaly již
v sobotu 29. 9. v odpoledních hodinách, kdy se
dobrovolníci z řad místních ujali tzv. „zvaní na hody“. V krojích, které měla obec zapůjčené
z Drásova (pro dospělé) a z Borače (pro děti –
děkujeme obci za ochotu zapůjčit kroje zdarma),
obešli krojovaní za zpěvu celou vesnici a
s malým pohoštěním zvali občany Železného na
hodové slavnosti, které se konaly v neděli od
15.00 na hřišti na Horce. Na samotné slavnosti
pak zazněly k tanci i poslechu lidové písně
v podání Jiřího Helána a jeho kapely a hosté
mohli shlédnout vystoupení lidových tanců
v krojích, předvedené tanečníky a tanečnicemi
pod vedením paní Bělušové z Tanečního klubu
Sokol Drásov. Po celou dobu konání hodových
slavností byl na hřišti otevřen i bufet
k občerstvení hostů.
Díky ochotě obcí Drásov a Borač jsme i
v letošním roce měli vybavení pro stárky a stárkové, ale již pro příští rok chce obec Železné podat
žádost o finanční příspěvek na pořízení krojů
vlastních, a to z dotačních fondů Jihomoravského
kraje. Předpokládáme, že neobdržíme celou
částku, která na pořízení krojů bude potřeba, ale
již v předešlých letech se podařilo vybrat
z dobrovolných příspěvků, obecních akcí a dotačních titulů alespoň část financí, takže obec bude schopná zbývající část doplatit. Bude to pro
obec výhodnější, neboť každý rok za zapůjčení
dospělých krojů platí obec nemalou částku.

Ohlédnutí za letními výstavami.
Už tradičně patřilo v regionu a v Železném letošní léto
výstavám. Tou první byla červencová přehlídka profesionálních výtvarnic nazvaná „Dámy české malby“, která se konala v kulturním domě ve dnech 7. – 29. července 2012. Byla to výstava šesti umělkyň, jejichž vystavená díla tvořila zajímavý projekt. Vystavovala zde
Jiřina Hartingerová (Brno), Arna Juračková (Blansko),
Milada Kollárová (Brno), Iva Klimešová (Praha), Marianna Pešků (Brno) a Jaroslava Lázničková (Týn nad
Vltavou).
Tato výstava se setkala s příznivým diváckým ohlasem. Vernisáže se v tropickém vedru zúčastnilo přes
sto návštěvníků, převážně přespolních. Bylo zajímavé,
že sem přijelo téměř dvacet lidí z Prahy a okolí. Další
z Jižních Čech, Velké Bíteše, Blanska, Brna a pochopitelně z Tišnova. Přítomní uvítali zajištěný pitný režim,
který sponzorsky zajistil pan Jiří Jelínek, majitel pivovaru KVASAR v Senticích. Přítomní si pochutnali nejen
na výtečném pivním moku, ale také na nealkoholické
pivní limonádě Kvasarka, o kterou byl mimořádný zájem.

Bylo by na místě v této souvislosti poděkovat také těm, kteří se
na realizaci výstavy podíleli. To znamená na stavbě panelů a
samotné instalaci obrazů. A také poděkování patří z místních
obětavému Ing. Antonínu Srbovi, p. Marii Palatkové, technickým
zaměstnancům OÚ, bratrům Hančíkovým a pochopitelně členům
KPVU Jiřímu Ondrovi, Josefu Ondrouškovi, Janu Bílému a Miroslavu Pavlíkovi. Vykonali záslužný kus práce.
Druhou výstavou v srpnu bylo „Výtvarné léto v Železném
2012“ (11.8. -2.9.2012), kterého se také letos zúčastnilo přes
sedmdesát profesionálních i amatérských výtvarníků z celé České republiky. Např. z Brna, Prahy, Chýnova, Jimramova, Českých Budějovic, Třebíče, a dalších měst a obcí.
Vernisáž proběhla v přátelské atmosféře za hezkého počasí,
takže oba sponzorské soudky ze sentického pivovaru byly pro
všechny přínosným osvěžením. Vernisáže se účastnila celá řada vzácných hostů z nichž připomeňme alespoň olympijského
vítěze Jiřího Dallera, který přijel, jak jinak, než na kole.
Součástí vernisáže byl také křest půvabné knížečky „Tišnovské
vzpomínky“ autorů Jana Vrzala st. a jeho syna Jana. Knížka vyšla v omezeném nákladu a byla k dostání na výstavě. Několik
výtisků je ještě k dispozici pro zájemce v místním obchodě
v Železném.
(PAV)

