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Vážení občané,
dostáváte do rukou první číslo našeho občasníku v roce 2009, v roce , který je pro nás významným tím,
že si připomínáme 770. výročí od první doložené zmínky o existenci naší obce.
V rámci celého roku jsme pro Vás připravili bohatý kulturní program a věříme , že většina z Vás si vybere z nabízených akcí. Zmiňuji se i nich na jiném místě v tomto zpravodaji.
Rád bych se zmínil o připravovaných stavebních akcích pro tento rok. V měsíci dubnu začne rekonstrukce obecního rozhlasu, je podepsána smlouva s dodavatelem technologií. Jedná se o bezdrátový
rozhlas a pokryje celé území obce včetně nových lokalit. Součástí dodávky bude i měřič rychlosti na
hlavní komunikaci. Náklady ve výši 230.000 budou hrazeny z obecního rozpočtu a příspěvku JMK. Dalším připraveným projektem je rekonstrukce sociálních zařízení v kulturním domě s rozpočtem 160.000
Kč, zde očekáváme schválení příspěvku JMK ve výši cca 50 %, realizace v průběhu roku s ohledem na
probíhající akce. Ve spolupráci s Mikroregionem Porta jsme připravili projekt oprav sakrálních staveb, v
naší obci se jedná o dokončení úprav u kapličky, opravy oplocení u pomníku padlých a opravu křížku.
Zde je celkový rozpočet asi 60.000, předpokládaná dotace z Mikroregionu Porta činí 70 %.
A teď mi dovolte abych se s Vámi podělil o velice příjemnou zprávu. Dne 3.3. byl náš projekt Víceúčelové centrum a sportoviště Železné vybrán z celkového poštu 478 podaných projektů v rámci celé České
republiky mezi 38 úspěšnými žadateli. Financování je zajištěno z evropského fondu EAFRD ve výši 90
% nákladů, celkové náklady jsou 15 milionů, dotace činí 13.5 milionu. Realizace akce musí být ukončena do července 2010. Celý projekt sestává ze dvou stavebních objektů. Nadstavby a přístavby prodejny
potravin, zde vzniknou nové prostory pro knihovnu, spolkovou činnost, obecní úřad a technické zázemí.
Druhou stavbou je víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu Horka. Doufám, že se nám všem
takto velká akce podaří zdárně zrealizovat a bude sloužit všem občanům.
Toto jsou tedy hlavní stavební akce, připravené pro letošní rok.
Pokud se jedná o kanalizaci, zde čekáme na vyhlášení příslušného dotačního titulu. Ministerstvo životního prostředí jako rozdělovatel financí EU pro tento titul absolutně opomnělo na menší obce. Naskýtá
se možnost financování z národních zdrojů z ministerstva zemědělství, zde však výše dotace bývá nižší
než z evropských fondů. V rámci
již dokončené kanalizace v lokalitě Nad mezí bude možno v brzké
době přistoupit p realizaci přípojek rodinných domků
Dovolte mi, abych Vás všechny
pozval na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se koná v
kulturním domě dne 18. 3. 2009
v 18. hodin.
Pavlíček Radomír
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Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Železné
se koná v kulturním domě dne 18. 3. 2009 v 18.
hodin.
Na programu je především schválení rozpočtu
na rok 2009, informace o investičních akcích a
další.
Už jste navštívili webovky?
Mnozí z Vás přinejmenším tuší, že obec Železné
má své vlastní webové stránky na Internetu, a to
už celkem dlouho. Postupně dostávají novou tvář.
Už jste je někdy navštívili? Mohou se rozvíjet i na
základě Vaší iniciativy, námětů a připomínek. Na
adrese www.zelezne.cz na Vás čeká sekce Diskuze, do které může kdokoliv z Vás přispět svým komentářem. Nestyďte se a projevte se v libovolném
tématu. Pomůžete tím sobě i ostatním.
Pozn. Pro ty, kteří nemají přístup k Internetu , případně mají jiný důvod, proč nevyužívat webovky,
stále platí poštovní schránka na dveřích obecního
úřadu. Uvítáme veškerou snahu.

Důležité informace
Využijte zasílání zpráv o dění v obci
občanům a krizových zpráv
Využijte naší nabídky posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen o krizové situace,
SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života naší obce.
Zašlete :
JMK mezera ZELEZNE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO mezera
CISLO POPISNE
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy:
JMK ZELEZNE informace ano novak stepan 20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na
číslo 900 77 03. Cena této odeslané SMS zprávy je
3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu
potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací
zařazeni.

Upozornění.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu činí 470,- ( pro
děti do 10 let a občany od 70 let - 390,- Kč) je
splatný 31.5.2009.
Poplatek ze psů činí 100,- Kč a je splatný
30.6.2009.

Rekonstrukce u kapličky a pomníku

Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících
dubnu až červnu 2009
dožívají tito naši občané:
18.4.1924
10.4.1926
10.4.1927
16.4.1929
10.6.1933
8.4.1934
10.4.1936
26.5.1936
26.6.1936
11.4.1937
15.5.1938

Králíková Marie
Jedonová Marie (č.p. 68)
Mihula Vladimír
Jedonová Marie (č.p. 69)
Dolek Jiří
Chaloupka Antonín
Srbová Bohuslava
Trtílková Milada
Chalupová Růžena
Mihulová Ludmila
Bárta Josef

BLAHOPŘEJEME

85 let
83 let
82 let
80 let
76 let
75 let
73 let
73 let
73 let
72 let
71 let

Jak jste si všimli, v roce 2007 byla provedena generální oprava kapličky. V letošním roce jsme se
rozhodli k dokončení úprav v tomto prostranství.
Celou záležitost jsme konzultovali s odborníky z
Národního památkového úřadu v Brně a odborníky
na zeleň. Je potřebné odstranit přestárlé tůje, jejich
kořenový systém může ohrozit statiku památníku a
dochází k znečišťění a trvalému znehodnocení památníku. Zároveň bude odstraněno i prorezlé zábradlí a nahrazeno novým a opraven sokl. Prostor
kolem památníku bude znovu osázen vhodnou zelení.
Vydlážděn
bude prostor kolem lavičky, přemístěn odpadkový
koš na méně nápadné místo a
opraven
křížek.
Prohlédněte si foto
z roku 1928. Není
náš památník krásným objektem ?
Pavlíček Radomír
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Prosba občanům
Prosíme občany o zapůjčení historických fotografií a dokumentů týkajících se obce Železné, dění v obci a Hasičského sboru Železné. Po naskenování do počítače budou navráceny majiteli, takže nemusíte mít strach,
že se s nimi už nesetkáte. Sběrným místem je obecní úřad.
děkujeme

Obecní ples oživil zimu
Jako každý rok i k nám do Železného zavítala plesová sezóna. Sedmého února
Pálení klestí
Aplikace hlášení pálení klestí.
Odesláním formuláře Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje nepovoluje pálení. Odesláním
vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje. Evidence slouží jen pro
možnost ověření místa pálení s
možným nahlášením požáru. Informační bannery k aplikaci si můžete stáhnout na
www.firebrno.cz/paleni-klesti
Hlášení o pálení
Upozorňujeme na zákon č.
133/1985 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím
fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou
právnické a podnikající fyzické
osoby povinny, se zřetelem na
rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému
hasičskému záchrannému sboru
kraje, který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat.
Ustanovení zvláštních právních
předpisů nejsou tímto dotčena.
Formulář pro tuto žádost najdete
též na těchto stránkách.
www.firebrno.cz/paleni-klesti
Oznámení
Oznamujeme mladým hasičům, že začátkem dubna začne
příprava na sezónu 2009. Přesný
datum a hodina budou ještě oznámeny.

se kulturní dům změnil v taneční sál, plný
pánů a dam ve večerních společenských
šatech. Na přivítanou byl nachystaný panáček Becherovky a téměř nikdo se neubránil pohledu na bohatou tombolu. Pro
veliký úspěch jedné z výher z loňského
roku, popelnice, byla letos přidána ještě
jedna, takže ti, kteří zkusili štěstí při koupi
lístků, se mohli těšit, zda právě oni budou
ti šťastní a jednu ze dvou velkých popelnic vyhrají. Také letos na ni byla značná
poptávka, a možná proto se lístky prodali do posledního a ještě bylo málo.
K poslechu a tanci hrála skupina Stone. Nepřeberné množství písniček různých
žánrů v jejich repertoáru roztančilo všechny zúčastněné a chvílemi byl taneční
parket tak plný, že se na něj všichni ani nemohli vejít. Pauzy mezi tanečními
bloky vyplňovala taneční skupina z Tišnova s ukázkami klasických, a především
irských tanců.
Místní občané, promísení s přespolními, z nichž někteří byli i ze širšího okolí, se
bavili do časných ranních hodin. Co dodat, doufejme, že příští rok bude obecní
ples opět tak úspěšný, ne-li víc, a to hlavně díky organizátorům akce, bez kterých by se taková zábava neuskutečnila.
(an)
Po úspěšném vydání knížky Vánoce, vydává pražské nakladatelství KRIGL
další milou knížečku, nazvanou „Velikonoce (malé povídání o velkých dnech)“,
kterou sestavil a napsal známý pražský spisovatel a moderátor Vráťa Ebr. Tato
knížečka je laskavým čtením o velikonocích v bonmotech, aforismech, verších
i v povídání.
Také tuto knížečku několika desítkami kreseb doprovodil Miroslav Pavlík ze Železného. Není bez zajímavosti, že tyto knížky se těší v Praze velkému
zájmu a ocenění. O tom svědčí i křest knihy, který se koná 1. dubna v Luxoru
na Václavském náměstí v Praze, kde knihu pokřtí významné pražské herečky
Libuše Švormová a Táňa Fišerová. Zpěvem doprovodí zpěvačka Dagmara
Cortésová a křest bude moderovat Frant. Novotný. Tento křest bude také spojen s autogramiádou a besedou s Vrátěm Ebrem a Mir. Pavlíkem.
Kdo by měl o tuto knihu zájem, tak bude několik výtisků v prodeji
v místním obchodě v Železném i s podpisy autorů. (mp)
Povídá se aneb šíření poplašné zprávy?
I. světová válka se nevyhla ani Železnému. Také tato malá obec přinesla své
velké oběti. Životy svých občanů, jejichž jména jsou navždy vyryta do kamene
pomníku, stojícím na návsi vedle kapličky.
Jak se uvádí v knize Tišnovsko (str. 180) „Žulový obelisk pomníku padlých
v první světové válce z r. 1927 se jmény 13 obětí stojí na návsi u kapličky
v ohrádce z drátěného plotu.“
Pomníček lemují dvě letité tue (zasázené v roce 1927), které jsou každoročně
odborně ošetřovány. Tento památníček ve svém původním osazení je jednou
z mála památek, které obec má.
Prý se proslýchá, že tyto letité tue mají být vykáceny, ohrádka s květinami odstraněna a okolí vydlážděno. Věřím, že tento zrůdný nápad, pokud se dostane
k jednání zastupitelstva, smetou radní se stolu. Nic jiného si totiž nezaslouží.
Je hrozné, co si lidé dovedou vymyslet. Ještě že máme moudré zástupce obce , kteří se řídí mottem Masaryka: „ Kdo si neváží své historie, nemůže myslet
na budoucnost.“
(PAV)
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770 let obce Železné
1239 – 2009
program 2009
28. 3.

košt slivovice
Kulturní dům v 16 hodin

23. 5.

bigbítová noc II
ve 20 hodin areál hřiště, Blue effect, Radim Hladík, Slow hand

30. 5.

Dětský den
Areál hřiště

13. 6.

VII. bitva Sever – Jih
Po celý den v celé obci rekonstrukce přestřelky z Americké občanské
války, odpoledne vystoupí Nezmaři, Ryvola, Přelet M.S., Poutníci

13. 6

výstava – Věra Bortlíková – obrazy, keramika
Vernisáž 13. 6. ve 14 hodin v kulturním domě, výstava trvá do 6. 7.

25. 7.

výtvarné léto IX – setkání výtvarníků z celé ČR
Vernisáž 25. 7. ve 15 hodin v kulturním domě, výstava trvá do 16. 8.

30. 8.

Den hasičů
Areál hřiště

5. 9.

výstava region Porta – 10 let spolu
Vernisáž 5. 9. ve 14.30 hodin v kulturním domě, výstava trvá do 20. 9.

27. 9.

Svatováclavské hody
Mše Svatá, posezení na hřišti

27. 12. vánoční koncert

