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I n f o r m a č ní o b č a s n í k Ob ec ní h o ú ř a d u Že l e z né

21. 4. 2012
přijďte pomoci naší přírodě
Obecní úřad v Železném pořádá v sobotu
21. 4. 2012 od 9.00 hod. brigádu za účelem
úklidu obecních pozemků a veřejných
prostranství.
Kontejnery na nebezpečný odpad a staré železo budou zajištěny včetně plastových pytlů na PET lahve. Vezměte si vhodnou obuv a
pracovní nářadí (hrábě).
Tímto Vás vyzýváme k účasti na této brigádě, která přispěje ke zlepšení životního prostředí nás všech.
Sraz v 9 hodin na hřišti, občerstvení zajištěno

Dopravní značení v obci
Jak jste si zajisté povšimli, na mnohých místech v
obci bylo instalováno nové dopravní značení. Obec
je ze zákona povinna mít vypracován pasport místních komunikací. Tento vypracovala firma Urbania a
podléhá schvalování DI Policie ČR
.
.
Na základě jejich požadavků bylo nutno
osadit nové dopravní značky, teprve po
osazení jsme dostali od dopravního inspektorátu souhlas ke kolaudace komunikace Nad Mezí a k Vitaru.

Hasiči informují:
sobota 21.4.2012 – kácení dřeva v lese na čarodějnici - sraz v 8,30 u hasičky
sobota 28.4.2012 – stavění čarodějnice na hřišti
pondělí 30.4.2012 – Pálení čarodejnic
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ZÁJEZD ZA ČESKÝMI PŘÁTELI DO BANÁTU

Košt

slivovice

v

Železném

V sobotu 14. dubna se v
kulturním domě v Železném konala tradiční akce "Košt slivovice". Jako
každý rok se akce zúčastnil velký počet zájemců. Letos byl rekordní počet hodnocených
vzorků - 36, dva ze zahraničí, z rumunského Banátu
.
Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení a k tanci a poslechu hrála kapela "Pozdní sběr"
.
Vítězem se stal Pavel Vysloužil z Borače, na druhém místě se umístl Michal Štěpánek z Rašova, třetí příčku obsadil domácí borec Libor Vejrosta.

Poplatky pro rok 2012
Připomínáme úhradu poplatků - odpad do 31. 5. a
poplatek za psy do 30. 6. 2012

Využívání obecních pozemků
a veřejných prostranství
Rádi bychom upozornili na platnost VYHLÁŠKY Č. 2/2001
o užívání veřejného prostranství. Těmito prostory jsou místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň a ostatní prostory
přístupné každému bez omezení , které jsou v majetku obce
.
Obec, jako majitel těchto prostorů, na nich udržuje čistotu a
pořádek. Někteří občané však zřejmě považují tyto prostory
za svoje a bez problému zde provozují skládky, ať už se
jedná o stavební materiál, dřevo a podobně
.
Slušností by bylo obci oznámit zábor veřejného prostranství
a dohodnout se s ní, v opačném případě může obec dle vyhlášky účtovat sazbou 10 Kč za každý započatý den a m2:
Úřední hodiny obecního úřadu :
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

9.00
9.00
15.00
9.00

-

13.00
13.00
20.00
13.00

hod.
hod.
hod.
hod.
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Sběr odpadu
20. - 22.4 Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny u Hradiska, v Uličce, Nad Mezí u
lípy
Do kontejneru patří - komunální odpad po vytřídění, velkoobjemový odpad,směsný odpad …

12.5. sběr železného šrotu a autobaterií
Mobilní sběr po vesnici, provádí hasiči
25. 5. sběr nebezpečného odpadu
Odpad je možno dovézt na dvůr obecního úřadu od
21. do 24. 5. vždy pouze v úředních hodinách. Po
uvedeném termínu prosíme občany aby nevozili
odpad na obecní úřad a vyčkali do podzimního kola
sběru.
Mezi nebezpečný odpad patří - pneumatiky, oleje, barvy, baterie, elektrotechnický odpad / TV, radia, ledničky …

Průběžně - bioodpad - kontejner u lípy
Veřejná služba
V rámci zavedení veřejné služby budou v naší obci tuto
službu provádět pracovníci přidělení úřadem práce.
Budou vykonávat úklid a údržbu obecního majetku, poznáte je podle reflexních vest. Dohled nad nimi budou
provádět zaměstnanci obce

Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících dubnu až
červnu2012 dožívají tito naši občané:

MIKROREGION PORTA PŘIPRAVIL
ZÁJEZD ZA ČESKÝMI PŘÁTELI DO BANÁTU
Mikroregion Porta pořádá ve dnech 3.5 – 8.5.2012 zájezd k naším dlouhodobým přátelům v Rumunsku, kde
budeme opět pořádat českou zabíjačku.
CENA ZA DOPRAVU 1700,-Kč/os., CENA ZA UBYTOVÁNÍ 350 – 400 Kč/os/den (vč.stravy - hradí se na
místě)
.
Podrobný program je na vývěsce nebo webových
stránkách
.
Pokud máte zájem se zúčastnit prosím o sdělení závazného počtu
osob do
středy
25. 4. 2012 na
obecním úřadě v Železném
Občanské sdružení spotřebitelů dTEST, které slouží k ochraně
spotřebitele a vydává časopis dTEST, kde testuje výrobky a služby v ČR (www.dtest.cz) nabízí bezplatné právní poradenství občanům obce v následujících oblastech:
- marketingové praktiky prodejců na předváděcích akcích a
podomních prodejců formou bezplatné brožury
- samolepku „Nevhazujte reklamu“
- databáze nebezpečných výrobků na internetových stránkách
www.nebezpecnevyrobky.cz (lze zde zvolit pravidelné zasílání
nových informací)
- vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro řešení
konkrétního problému (volně ke stažení na webových stránkách
www.dtest.cz)
- právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva na tel.č.
299 149 009 od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin; poradenství je
zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru
Brožura a samolepka jsou k dispozici na OÚ Železné, lze si je
vyzvednou v úředních hodinách. Brožura je určena především seniorům, ale nejen pro ně.

Vážení přátelé,

16.4.1929
10.6.1933
8.4.1934
11.4.1936
26.5.1936
26.6.1936
11.4.1937
15.5.1938
9.4.1940
12.5.1940
16.5.1940
19.4.1942
3.5.1942
13.6.1947
27.6.1947
5.5.1952
4.4.1952

Jedonová Marie (č.p.69)
Ing. Dolek Jiří
Chaloupka Antonín
Srbová Bohuslava
Trtílková Milada
Chalupová Růžena
Mihulová Ludmila
Bárta Josef
Mgr. Pavlík Miroslav
Kasperkevič Jozef
Navrátilová Eliška
Hrbotický František
Kasperkevičová Božena
Havlík Jaroslav (č.p. 81)
Mach Josef
Procházka Pavel
Machová Marie

BLAHOPŘEJEME

83 let
79 let
78 let
76 let
76 let
76 let
75 let
74 let
72 let
72 let
72 let
70 let
70 let
65 let
65 let
60 let
60 let

letošní Výtvarné léto v Železném vstupuje do XII. ročníku
a tak sdělujeme několik informací.
Oslovujeme nejen výtvarníky, kteří u nás vystavují, ale také některé další. K vydání katalogu potřebujeme aktualizaci textů, u nově oslovených pak nar., kde, vzdělání, výtvarná činnost, výstavy atd. Prosíme o sdělení účasti (včetně
podkladů do katalogu a Vašeho e-mailu) do 15.6.2012. Letošní Výtvarné léto v Železném se koná od 11.8. do
2.9.2012 (vernisáž v sobotu 11.8. ve 14.00 hod.)
První letní výstavou bude výstava „Dámy české malby“ (od
7.7. do 29.7.). Vernisáž v sobotu 7.7. ve 14.00. Srdečně
na tuto výstavu zveme a sdělujeme, že výtvarné práce na
Výtvarné léto lze doručit do Kulturního domu během výstavy „Dámy české malby“ a to denně od 14. do 18. hod. Zapůjčené práce lze potom vyzvednout v poslední den výstavy v neděli 2.9. od 17. – 18.00 hod a potom také v pondělí
od 16. do 18.00 hod. Dle dohody lze domluvit i jiný termín.

Nejbližší kulturní akce
9.6.2012 Bitva Sever proti jihu, Hřiště
10 ročník, COP, Přístav, Přelet MS, Pavel Dobeš
7.7.2012 V. Bigbítová noc, Hřiště
Hladolet, Pozdní sběr, Michal Pavlíček

