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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s událostmi a činností v naší obci . V rámci přiblížení státní správy občanům jsme pro Vás připravili dvě nově zavedené služby. Tou první, která bude spuštěna v
průběhu měsíce listopadu ve spolupráci s ministerstvem vnitra je služba s názvem Czech Point.
Podrobně se o ní dočtete v tomto čísle zpravodaje, jedná se o vystavení výpisů z katastru, obchodního a živnostenského rejstříku a výpisu z rejstříku trestů přímo na našem obecním úřadě.
Druhou službou, která již pracuje a je spuštěna v rámci Jihomoravského kraje, je zasílání SMS
zpráv občanům. Zde se nejedná pouze o zprávy v krizových situacích, ale zároveň i o zasílání informací v rámci dění v obci. Také o této nově zavedené službě se dozvíte v tomto zpravodaji.
Spolupráci jsme navázali se dvěma organizacemi, působícími v tišnovském regionu. První z nich
je Ekoporadna Tišnov, zabývající se především zachováním a obnovou přírodního a kulturního dědictví. Prvním krokem je výstavka přírodních zajímavostí na tišnovsku, která je umístěna v kulturním domě. Jednání probíhají i s Domem dětí a mládeže v Tišnově o možnosti zapojení externích vedoucích pro práci s místními dětmi přímo v obci.
K 1. září byla předána stavba nové autobusové čekárny s vyměněnou dlažbou a obrubníky v jejím okolí. Zastávka bude ještě doplněna novou vývěskou určenou pro informace občanům, na
místě staré vývěsky vznikne prostor pro plakátovací plochu. Současně v rámci zlepšení informovanosti především přijíždějících návštěvníků, bude v prostoru na křižovatce u lípy osazen stojan
s rozcestníkem.
Na jaře letošního roku jsme s mikroregionem Porta podali žádost na dotační titul v rámci rozvoje
turistiky. V této akci byla zahrnuta i vyhlídková věž na Hradisku. Projekt bohužel neuspěl v evropských fondech kvůli velkému převisu zájemců. Správní rada mikroregionu Porta rozhodla na
svém říjnovém zasedání o opětovném podání žádosti v příštím roce.
27. 10. byly na Státním zemědělském intervenčním fondu, který je garantem evropských dotací
pro obce do 500 obyvatel, podány dvě žádosti o přidělení dotace. V prvním případě se jedná o Víceúčelové centrum a sportoviště v Železném. Tento projekt se skládá z přístavby a nástavby prodejny potravin (zázemí pro údržbu obce, knihovna, spolková místnost a správa obce ) a z výstavby víceúčelového hřiště na Horce. Druhá žádost zpracovává komplexní obnovu veřejného prostranství v lokalitě Nad Mezí I. Jedná se o dostavbu chodníků, finální úpravu povrchu komunikace a úpravu vsakovacích ploch.
Bohužel se do této žádosti nedostalo vybudování příjezdové komunikace od areálu firmy Vitar. I
na tuto část již byla zpracována projektová dokumentace, jedná se o komunikaci v šířce 5.5 m a
jednostranný chodník v šířce 1,5 m. Z větší části jsme již vykoupili pozemky nutné k rozšíření komunikace, s částí majitelů však nedošlo k dohodě na ceně, proto bude nutno najít náhradní řešení.
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V oblasti odkanalizování odpadních vod byla dokončena a předána kanalizace v lokalitě Nad mezí a současně byla provedena
oprava kanalizačního přivaděče od Vitaru
do Tišnova. Na obě akce je zažádáno o kolaudační rozhodnutí.
Na zbývající část obce je vypracován projekt pro stavební povolení, v současné době probíhá vyjadřování dotčených orgánů.
Budeme připraveni na předpokládanou
výzvu k předkládání projektů na jaře příštího roku. Pokud bychom uspěli , předpokládané zahájení vlastní realizace by bylo v roce následujícím.
Akcí a projektů pro zvelebení a zpříjemnění
života v naší obci máme v zásobě připraveno dost. Teď jenom musíme doufat, že projdou přísnými měřítky hodnotících komisí a
společně zajistíme finanční prostředky na
realizaci.
Přeji Vám všem krásný barevný podzim
Pavlíček Radomír

Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících
Září až prosinci 2008
dožívají tito naši občané:
2.12.1919
1.10.1927
19.10.1927
1.12.1928
17.12.1931
21.9.1938
20.10.1938
4.11.1943
14.10.1948
16.12.1953
19.9.1958
29.9.1958
6.12.1958
20.12.1958

Mach František
Filipi Emilián
Svobodová Adéla
Novotná Marie
Dolková Helena
Kašparec Václav
Jašek František
Slámová Marie
Novotná Jana
Nejez Oldřich
Hlavoněk Jan
Pokorný Jan
Žáková Dana
Motyčka Jan

BLAHOPŘEJEME

89 let
81 let
81 let
80 let
77 let
70 let
70 let
65 let
60 let
55 let
50 let
50 let
50 let
50 let

Výsledky

voleb

do

zastupitelstev

Počet voličů v obci Železné
Přišlo volit
Platné hlasy

284
145
144

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10

64
26
26
16
4
3
2
1
1
1

ČSSD
ODS
KDU – ČSL
KSČM
Strana zelených
Sdružení pro republiku
Dělnická strana
Nezávislí
Strana zdravého rozumu
Alternativa 2008

krajů.

Důležité informace
Oznámení o přerušení dodávky el. energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a
revizních prací – bude přerušena dodávka el.
energie:
Dne 13.11.2008 od 7.30 – 13.30
Obec
Lomnička, Železné, Tišnov – část Hajánky, Hájek a Jamné.
Vypnutá oblast: bez napětí bude objekt bývalého družstva v Lomničce, celá obec Železné,
obec Hajek – Hajánky, obec Jamné.
Děkujeme za pochopení
E.ON Česká republika, s.r.o.
Otevírací doba obecní knihovny
Od 1. 11. 2008 se mění otevírací doba
obecní knihovna a to
každý pátek 17. 18. hodin
Poplatek za svoz komunálního odpadu
V říjnu byl uzavřen dodatek s firmou AWE, provozující
v naší obci svoz odpadu. Dodatek obsahuje navýšení
ceny o 12.2 %. Do navýšení ceny bylo promítnuto
zvýšení poplatků na skládkách o 100 Kč/t, v případě
nebezpečného odpadu se jedná o částku 1500 Kč/t.
Z těchto důvodů činí poplatek občana pro rok 2009
částku 470,- Kč (stávající 450,-) a u dětí do 10 roků a
důchodců nad 70 roků je poplatek 390,- Kč (stávající
370,-)
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Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv,
zasílání zpráv o dění v obci občanům
Vážení spoluobčané,
Obecní úřad ve spolupráci s Jihomoravským krajem pro Vás připravil nový způsob informování v
krizových situacích pomocí moderního komunikačního kanálu – 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.
Pokud máte zájem dostávat informace např. o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové
deště, povodně, atd.), havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných
přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve
tvaru:
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.

Zasláním SMS zprávy dáváte současně souhlas k
tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské
společnosti.
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné,
proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve
tvaru:
JMK mezera ZELEZNE mezera INFORMACE
mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující,
že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni. Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení
k odběru informací, pošlete na číslo 900 77 03
SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera ZELEZNE mezera INFORMACE
mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro
Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3,- Kč (vč.
DPH).
Jen samé dobré informace Vám přejí
hejtman Jihomoravského kraje
Ing. Stanislav Juránek
starosta obce Železné
Radomír Pavlíček
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Státní správa
Co poskytuje Czech POINT - nová služba pro místní občany na obecním úřadě v Železném
Tato služba bude na našem úřadě zřízena v
průběhu měsíce listopadu v letošním roce. Dostupná bude v běžných úředních hodinách.
Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který
by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občan - veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho
problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující
komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
místa tak, aby "obíhala data ne občan".
Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech POINT, může požádat o následující:
1. Výpis z Katastru nemovitostí.
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát
katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální
výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální
území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně.
2. Výpis z Obchodního rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na
základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální
výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze
požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna
částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
4. Výpis z Rejstříku trestů.
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat,
klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště
v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z
Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle zákona za tento
výpis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
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KULTURA, SPORT
Výlet do neznáma
Letošní akce ke Dni seniorů byla spíš pojata jako
obecní výlet do neznáma se zvýhodněním seniorů
(cesta i oběd zdarma). Tento výlet, po dvouleté
pauze, se setkal s velkým zájmem občanů i občánků (kteří si vyzkoušeli výhody důchodců). A tak na
trasu výletu do neznáma se v sobotu 4.10.2008 vypravily dva autobusy.
Překvapením byla první zastávka na čističce
v Březině. Nutno dodat, že to byla zastávka zajímavá a poučná, protože si všichni mohli projít celý
proces čistění odpadních vod a navíc se zasvědceným doprovodem.
Následovala potom zastavení na Hlíně, na rozhledně Vlad. Menšíka. Účastníci si odnášeli nejen
nádherné
podzimní
pohledy do dálek, ale
také mnozí i igelitky
ořechů, které se nabízely v aleji u rozhledny. Následovaly nedaleké Ivančice, prohlídka muzea Vlad. Menšíka a expozice Alfonze Muchy.
Polední přestávka byla v příjemném prostředí restaurace na
náměstí s výborným
obědem.
Zajímavá byla potom i
zastávka u románské rotundy v Řeznovicích
s prohlídkou nejen této zajímavé architektonické
památky, ale také náhrobního kamenu Jana Železníka ze Železného, z něhož byl vzat základ pro
obecní znak.

Bylo milé, že do programu byla také organizátory
zájezdu zařazena prohlídka Muchovy Slovanské
epopeje v Mor. Krumlově. Většina z účastníků zájezdu tento Národní poklad viděla poprvé a asi naposled, protože tato expozice se má po 45 letech
stěhovat do Prahy. (Praha musí mít doma všechno,
i když pro tuto vzácnost nemá důstojné prostory!)
Tečkou za tímto výletem byla malá zastávka ve vinném sklepě v Rybníkách, spojená s ochutnávkou
vín.
Zájezd, jehož organizátorem byl OÚ (za spolupráce
některých seniorů) byl perfektně organizačně zajištěn. A nutno také pochválit počasí, které bylo na
tento den objednáno.
Zpestřením zájezdu byly nejen kolující pleskačky
slivovice, ale také samotné autobusy, z nichž některé tento výlet nedodýchaly.
Tento Výlet do neznáma byl zdařilou akcí a určitě
většina z účastníků pojede i příště.
(-vlk)

Významné krajinné prvky na území obce Železné
Hradisko
Kat.území: Železné

Rozloha: cca 3 ha

Nadmořská výška: 300—347 m

Strmé svahy vápencového výběžku Žernovnické hrásti, s jižní expozicí, s opuštěným zarůstajícím lomem na úpatí. Pastvinná lada
s výskytem vápnomilných a teplomilných druhů, často chráněných (koniklec velkokvětý, rozrazil klasnatý, hvězdnice chlumní
aj.) Bohatý výskyt teplomilných druhů hmyzu. Území zarůstá akátem. Likvidovat akát, nehnojit, nezorňovat vrcholovou partii, nelámat kámen, možno jemně pást. Při případných archeologických
výzkumech konzultovat s orgánem ochrany přírody. Součást
kostry ekologické stability: Ekologicky významný krajinný prvek,
navrhujeme k legislativní ochraně jako maloplošné chráněné území /přírodní rezervace).
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Svatováclavské hody 2008
Dne 28.9.2008 se v Železném na hřišti
opět sešli obyvatelé naší malé vesničky,
aby společně oslavili hody.Celý den zahájil fotbal, ženatí proti svobodným, nečekaně vyhráli svobodní a ženatí museli

později zapíjet svůj žal na hodové zábavě.Hned na začátek jsme u příležitosti Hodů přivítali naše nejmenší občánky do života.Novými „Železňáky“ se stali: Edita Jurnečková,Adam Sedláček,Adam Harásek,Viktorie Grace Hančíková a Eliška Cinerová.Na kytaru jim zahrál Filip Burian a se středověkou písní
zahájil celé uvítání.Poté následovala melodie v podání Michali Hrbotické a manželů Faltových. Po skončení vítání občánků k poslechu hrála hudba v podání kapely Pana Kršky.Všichni se náramně bavili a k dobré
náladě přispěla i taneční skupina z Drásova, kteří zatančili v krojích.Děti si užili na kolotočích a na konících, kteří trpělivě vozili každého malého jezdce.A dospělí, si u dobrého pití a jídla užívali sváteční atmosféru.Bylo to pěkně strávené nedělní odpoledne, i počasí nám krásně vyšlo a lidí nebylo málo.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách
VaP

CVIČENÍ

V ŽELEZNÉM

VŽDY V ÚTERÝ A ČTVRTEK V 19:30 HOD
V KULTURNÍM DOMĚ
ZAHAJUJEME 4.11.2008
S SEBOU PŘIMĚŘENÝ A POHODLNÝ ODĚV, PODLOŽKU NA ZEM
A HLAVNĚ DOBROU NÁLADU A ODHODLÁNÍ
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVOU RENATA A SIMONA

Adventní koncert
neděle, 21. prosince 2008 v 17 hodin
kulturní dům v Železném
vystoupí

LSDa

Lomnický Sbor Disharmonických amatérů
a jejich přátelé
vstupné dobrovolné

