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Informační občasník Obecního úřadu Železné

Pozvánka na besedu o zdraví
Program:
- věk a nemoci
- lepší spánek, myšlení a životní energie
- problémy a bolesti pohybového aparátu
- jsou léky jediným řešením?
- dotazy a odpovědi
- drobné občerstvení
Středa 7. dubna 2010 ve 14.30
v Kulturním domě v Železném
Přednáší Mgr. Tesař,
fyzioterapeut
nemocnice u Sv. Anny

Jarní tání za Hradiskem

Vážení občané
Rád bych Vás seznámil s aktuálními informacemi
o dění v naší obci, které se udály od podzimu
loňského roku.
Předem bych rád připomněl, že zastupitelstvo
přijalo v roce 2007 program na rozvoj obce, v
němž byly určeny priority. V oblasti životního prostředí se jedná o dobudování splaškové a rekonstrukci dešťové kanalizace a následné opravy
místních komunikací. Víceúčelové hřiště a multifunkční centrum byly dalšími prioritami v rámci
volnočasových a sportovních aktivit. V lokalitě za
Hradiskem by měl být vybudován přírodní park s
rybníčkem a tůněmi.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Nový územní plán obce Železné
str. 2

Postupně dle možností byly na tyto akce zpracovány projektové dokumentace a vyřízeny stavební
náležitosti tak, abychom v případě vyhlášení příslušného dotačního titulu byli připraveni na podání
žádosti. Takto získané prostředky jsou však přísně účelové, nelze tedy místo hřiště postavit kanalizaci.
V loňském roce jsme zahájili výstavbu hřiště a
multifunkčního centra, sami jistě sledujete jak tato
největší investiční stavba v historii obce pokračuje, předpokládaný termín dokončení je červen letošního roku. Do 6 měsíců od dokončení musí
vzniknout nová pracovní místa na správu a údržbu objektů a pro volnočasové aktivity především
dětí a mládeže. O vypsání výběrového řízení na
obsazení těchto míst Vás budeme včas informovat
pokračování na str. 3
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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MIKROREGION PORTA pořádá

Důležité informace

KOŠT SLIVOVICE

Nový územní plán obce Železné

Kulturní dům Železné
3. dubna 2010 v 16 hodin
Příjem vzorků 0,7 l slivovice ze sklizně 2009
Převzetí vzorků v pátek, 2. 4. 2010 od 18 do 20
hodin v KD Železné
Každý vystavovatel obdrží zdarma koštovní
lístek, do kterého bude zapisovat a hodnotit
ochutnané vzorky.
Koštovní lístek obdrží i ten kdo
nevystavuje, ale koupí si jej
v hodnotě 100,- Kč.
k poslechu i tanci hraje Přístav
občerstvení po celou dobu akce zajištěno
vstupné 30,- Kč

Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících
lednu až květnu 2010
dožívají tito naši občané:
19.3.1919
10.4.1927
16.4.1929
9.1.1932
28.3.1933
8.4.1934
11.4.1936
26.5.1936
11.4.1937
15.5.1938
19.3.1939
9.4.1940
12.5.1940
16.5.1940
10.1.1945
3.1.1950
6.3.1950
26.1.1950
17.2.1955
3.5.1955
25.5.1960
13.2.1960
18.3.1960

Straková Marie
Mihula Vladimír
Jedonová Marie (č.p. 69)
Pavlíček Josef
Palatka Jiří
Chaloupka Antonín
Srbová Bohuslava
Trtílková Milada
Mihulová Ludmila
Bárta Josef
Nadrchal Ludvík
Pavlík Miroslav
Kasperkevič Jozef
Navrátilová Eliška
Brodecká Alena
Komárek Jaroslav
Straka Jaroslav
Válková Miroslava
Chaloupka Milan
Bělušová Marcela
Pajkrt Jiří
Kupková Jitka
Rybičková Ivana

BLAHOPŘEJEME

89 let
83 let
81 let
78 let
77 let
76 let
74 let
74 let
73 let
72 let
71 let
70 let
70 let
70 let
65 let
60 let
60 let
60 let
55 let
55 let
50 let
50 let
50 let

Obec Železné má zpracován územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ), schválený dne
24. 6. 1998 a dále změny č. 1 až 5 ÚPN SÚ,
schválené v letech 2001 – 2007. Územní plán sídelního útvaru z r. 1997 byl řešen v rozsahu zastavěné části obce Železné, celé katastrální území bylo zobrazeno pouze ve výkresu širších vztahů. ÚPN SÚ byl sice zpracován digitálně, ale mimo souřadnicový systém.
V současné době, po schválení nového stavebního zákona, je třeba zajistit pro obec územní plán
v souladu s platnou legislativou (dále jen ÚP) a to
nejpozději do konce r. 2015. Bude proveden digitálně s využitím metodiky Krajských úřadů pro digitální zpracování územních plánů pro GIS ve
státní správě. Objednatelem územního plánu je
Obec Železné, pořizovatelem dokumentace je
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování
a stavebního řádu, projektantem ÚP Ing. arch.
Jana Benešová, Atelier URBI.
Bližší informace o průběhu pořízení nového ÚP
se dozvíte na internetových stránkách
www.zelezne.cz v sekci úřední deska.

Bio odpad
Kontejner na bio odpad bude přistaven po
velikonocích na původním místě - u lípy

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.
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Křest knihy
Jak bylo již před časem prezentováno, vychází v těchto dnech ojedinělá publikace
nazvaná „Od Veveří k Pernštejnu“, která
mapuje výtvarníky tohoto regionu.
Kniha přináší téměř 190 medajlonků známých i neznámých výtvarníků, kteří
se zapsali svou tvorbou do kulturní historie
regionu. Je potěšitelné, že celá řada jmen
je spojena s Tišnovem. Vedle renomovaných výtvarníků (např. Jambor, Štěpán, Záhořanský, Formánek) přináší též celou řadu jmen méně známých či pozapomenutých. Připomeňme alespoň Zdenka Chutného, Libora Mullera, Martinu Vrzalovou
nebo Olgu Stanělovou. Několika jmény je
v knize zastoupeno také Železné.
Každý medajlonek obsahuje nejen
životopisná data, ale také výběr z výstav a
literatury. Navíc je doplněn fotografií výtvarníka a barevnými ukázkami z tvorby.
Vydání knihy podpořilo několik významných regionálních firem, některé obce
regionu a také město Tišnov.
Kniha je doplněna také informacemi o regionálních galeriích. Protože publikace vychází pouze v omezeném nákladu,
bude k dostání především v těchto galeriích. A to v Galerii Jamborova domu, ve Vatelieru na Jungmannově ulici a v Galerii
Art Periscope v Tišnově, nebo v Libušině
galerii v Malhostovicích, v Galerii Skleněnka v Březině a také v Galerii z ruky
v Křížovicích.
Kniha potěší nejen přátele výtvarného umění, ale také všechny ty, kteří mají
rádi nejen svoje město, ale i náš region.
Slavnostní křest knihy se koná pod
záštitou Obce Železné v sobotu 24. dubna
v 15.00 hod. v Kulturním domě. V kulturním
programu vystoupí Věra Bakalová a František Kratochvíl.
(KPVU)

Vážení občané,
pokračování ze str. 1

Na akci splašková kanalizace se
nepodařilo podat žádost na podzim loňského roku z prostředků
EU, proto jsme v lednu letošního
roku podali žádost na Ministerstvo
zemědělství. Rozhodnuto by mělo
být v první polovině roku.
Úspěšní jsme byli při získání dotace ze Státního zemědělského
intervenčního fondu. Dotace ve
výši 70 % z celkové částky 5 milionů je určena na komplexní úpravu veřejného prostranství a dokončení komunikace a chodníků v
lokalitě Nad mezí I. V této oblasti
má obec již vybudovány všechny
sítě, proto můžeme přistoupit k
finální úpravě.

Dovolte mi také zmínit se o lokalitě Nad mezí II. V současné době
uvolnil developer k prodeji i zasíťované pozemky k výstavbě RD.
Pro upřesnění - tato lokalita včetně sítí a komunikace je v plné výši
financována soukromým subjektem a obec se zde nepodílí žádnou finanční spoluúčastí.
Na lokalitu za Hradiskem je vydáno územní rozhodnutí a připravuje se stavební povolení. Předpokládané vyhlášení dotačního titulu
je podzim letošního roku.
Tolik o největších stavebních akcích, samozřejmostí je i zabezpečení běžných činností spojených s
provozem obce.
Od 1. dubna jsme ve spolupráci s
Úřadem práce zaměstnali 2 sezónní pracovníky na údržbu obce.

Plně k dispozice je Vám i služba
Czech Point - přístup k informacím z katastru nemovitostí apod.
Rád bych Vás také pozval na kulturní akce, o některých jsou již informace v tomto zpravodaji.
Další a podrobnější informace se
snažíme zveřejňovat na internetové stránce obce- www.zelezne.cz,
rádi podáme i informace v úředních hodinách OÚ.
Závěrem
bych
Vám rád popřál
Velikonoce plné
jarní pohody a
dobré nálady .
Pavlíček Radomír
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Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych v úvodu svého příspěvku do našeho časopisu použil citát Buddhy: „Nemůžeš-li nebo nechceš-li svému bližnímu pomoci, tak mu alespoň neškoď.“
Kdybychom se všichni řídili touto hlubokou myšlenkou, která ani za tisíciletí nepozbyla nic na své velikosti,
nemuseli bychom se na zasedáních zastupitelů zaobírat přípravou vyhlášky o ochraně veřejného pořádku.
Co je to veřejný pořádek? Je to stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů obce a realizaci jejich
práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí. Přitom býváme svědky toho, že někteří občané topí v kamnech nebezpečnými odpady, vypouštějí do ovzduší karcinogenní a bůhví jaké ještě látky a ty pak všichni dýcháme. A co je nejhorší,
dýchají je také naši nejmenší spoluobčané, kteří se ještě na nikom neprovinili a přesto je takto trestáme.
Býváme také mnohdy svědky toho, že mezi námi jsou občané, kteří se snaží naplnit české pořekadlo:
„Když chce Pánbůh někoho potrestat, tak mu nadělí špatného souseda“. Toto není třeba dále rozvádět, pozorný čtenář si jistě příklady najde. Býváme také mnohdy svědky toho, že někteří majitelé psů nechají své
miláčky volně běhat a zapomínají na to, že jsou dospělí i děti, kteří se psa s vyceněnými zuby bojí. Pokud
pes po sobě někde nechá hromádku, jsou takoví majitelé psů, kteří počítají s tím, že to někdo jistě dokáže
odklidit na své botě. S příchodem jara můžeme očekávat opět vypalování trávy, pálení různých odpadů,
které nadměrně dýmí. O nedělích, kdy si každý po celém týdnu chce dopřát trochu relaxu, se zase rozezvučí motory sekaček. A přitom stačí málo, jen trochu ohleduplnosti a máme tu veřejný pořádek.
Projezdil jsem téměř všechny země Evropy, o Asii raději pomlčím. Je hodně zemí, kde se lidé mají takzvaně „dobře“ (nikde však není nic zadarmo). Zajímavé však na tom je to, že právě v těchto zemích se lidé
k sobě chovají velice hezky a ohleduplně a nepotřebují k tomu žádné vyhlášky o veřejném pořádku. Je to
pro ně samozřejmost právě tak, jako že se na sebe vzájemně usmívají, na naše poměry se mnohem více
zdraví a nedělají si žádné naschvály. My češi se prozatím takzvaně „dobře“ nemáme, ale myslím, že to nebude zase tak příliš dlouho trvat, než se na vrchol Evropy se svými schopnostmi znovu dostaneme. Co
však můžeme udělat hned a přitom to nemusí stát zase tak velikou námahu - abychom se vzájemně
k sobě slušně a hezky chovali. Jsem o tom přesvědčen, že to v nás někde ukryté je. Začněme proto každý
sám u sebe, vychovávejme svoje děti a vnoučata ke slušnosti a vzájemné toleranci. Určitě se to vyplatí.
Jiří Dolek

