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Vážení občané,

Budova multifunkčního centra a víceúčelového hřiště

Začátkem měsíce září jsme slavnostně předali do
užívání víceúčelové centrum a multifunkční hřiště,
vybudované za necelý jeden rok nákladem 15 milionů Kč. 90% dotací se na této investici podílel Program rozvoje venkova. Sami jste měli možnost se
seznámit při příležitosti dne otevřených dveří, co se
podařilo za tento krátký čas vybudovat.

Budovu původního obecního úřadu jsme oddělili od
hasičky a nabídli jsme ji k prodeji. Objekt hasičky byl
nákladem 150 tis Kč zrekonstruován, byly vybudovány nové přípojky plynu, elektřiny a vody, vyměněno
okno a opravena vnitřní i venkovní fasáda. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele
stavby komunikace Nad mezí, jedná se o konečnou
úpravu lokality, kde jsou již hotovy veškeré sítě. Realizace začne ještě letos a dokončena bude do června 2011.

Víceúčelové hřiště je v užívání již od srpna, informace o možnostech rezervace si můžete přečíst v tomto čísle. O plánovaných činnostech a aktivitách centra Ráček, které vzniklo ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže v Tišnově, se také dozvíte dále v textu.Dětem i široké veřejnosti nabízíme možnosti zapojení ke sportovním, kulturním a volnočasovým aktivitám.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Nové kolo půjček na opravu rod. domů
str. 2
Představení kandidátů do zastupitelstva
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Rok 2010 je rokem volebním, i nás čekají volby do
zastupitelstva obce. Proto bych Vás rád pozval k
účasti ve volbách, a končícímu zastupitelstvu děkuji
za spolupráci.
Pavlíček Radomír, starosta
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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Kompostování
ve spolupráci s mikroregionem Porta a státním fondem
životního prostředí jsme pro Vás připravili projekt pro možnost domácího
kompostování. Bližší informace se
dozvíte na letáku, který bude distribuován do Vašich domácností. Prosíme
o Vaši reakci do konce října 2010.

Nové kolo půjček na opravu rod. domů
Státní fond rozvoje bydlení poskytl obci úvěr na opravy a modernizace bytů ve výši 500 000,- Kč.
O půjčku z tohoto fondu mohou žádat majitelé domů
trvale žijící v obci Železné, kteří nemají peněžité závazky vůči obci. Opravovaná nemovitost je
v katastrálním území obce, žadatel obci předloží vyplněnou žádost (k dispozici na obecním úřadě), rozpočet
opravy (úvěr bude poskytnut do výše 50% nákladů akce) – nejvýše však 50 000,- Kč. Úvěr je úročen 3% úrokovou sazbou ročně. O poskytnutí úvěru bude rozhodovat zastupitelstvo. V případě velkého zájmu budou
upřednostněny objekty, na které v předchozích letech
úvěr z FRB nebyl poskytnut.

Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících
červnu až prosinci 2010
dožívají tito naši občané:
2.12.1919
13.7.1924
1.10.1927
19.10.1927
1.12.1928
2.11.1940
28.12.1940
13.8.1945
8.9.1945
8.9.1945
11.11.1945
16.6.1950
25.6.1950
4.10.1950
7.11.1950
16.9.1960
21.7.1960

Mach František
Fritzová Milada
Filipi Emilián
Svobodová Adéla
Novotná Marie
Jašková Jitka
Synková Miroslava
Sláma Vladimír
Vitula Miroslav
Fritz Vladimír
Malík Martin
Slezák Ladislav
Havlíková Jindřiška
Komárková Zdeňka
Zezulová Hana
Trtílek Radomír
Pokorná Věra

BLAHOPŘEJEME

91 let
86 let
83 let
83 let
82 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60 let
60 let
60 let
50 let
50 let

Důležité informace
Venčení psů
na obecním úřadě se objevují stížnosti
občanů na znečišťování veřejných prostranství psími exkrementy při jejich venčení. Zastupitelstvo obce rozhodlo o instalaci odpadkových košů a sběrných
sáčků v počtu 5 ks v celé obci. Tyto zvýšené náklady na
pořízení a provoz budou kryty zvýšením poplatku za psa
na částku 200 Kč,- s platností od 1.1.2011

Změna systému sběru nebezpečného odpadu
Vzhledem ke vznikající skládce veškerého odpadu
(možno pouze nebezpečný odpad) a k záměru prodeje nemovitosti, se s platností k 30.9.2010 ruší sběrné
místo u starého úřadu. Systém bude nahrazen mobilním sběrem, 2 x do roka objede sběrný vůz celou
obec a bude odebírat tyto komodity - pneumatiky, oleje, barvy, baterie, elektrotechnický odpad / TV, radia,
ledničky. O termínech svozu budete včas informováni
obvyklým způsobem ( úř.deska, SMS, rozhlas ).

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.
Od pátku 8.10. do neděle 10.10 budou přistaveny
kontejnery na velkoobjemový odpad
Umístění: K Hradisku, Nad mezí - u lípy
a v Uličce
Do kontejneru patří:
komunální odpad po vytřídění, velkoobjemový odpad, směsný odpad …
Do kontejneru nepatří:
kov, pneumatiky, oleje, barvy, baterie, elektrotechnický odpad / TV, radia, ledničky …/, stavební suť
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Na letošní rok připadlo hned několik volebních událostí. Pro nás asi nejdůležitější a místně nejblíže budou říjnové
volby do obecního zastupitelstva. Jelikož máme demokracii, je svobodnou vůlí každého plnoletého voliče, jestli se
k volbám vůbec dostaví a hlavně, koho si zvolí na další čtyři roky jako svého zástupce na obecním úřadě. Představujeme vám celkem třináct uchazečů ze dvou kandidátek, z nichž se do zastupitelstva dostane prvních devět. Prozradili na sebe, co je živí, čím se baví ve volném čase a proč se rozhodli kandidovat.
Radomír Pavlíček, 49 let,
elektrotechnik. Rodák.

Baví mě moje práce s počítačovými systémy.
Každodenně komunikuji s mnoha lidmi, což
uplatním i v práci pro obec a jako starosta.
Skloubit obě dvě činnosti je náročné, ale najdu
si čas i na cestování a poslech dobré muziky
jakéhokoliv žánru.

„Je spousta věcí, které se nám v právě
končícím volebním období nepodařilo dotáhnout do konce. Největším přáním je
dostavba kanalizace a oprava železenských silnic a chodníků. Rád bych zapojil
co nejvíce místních lidí všech věkových
kategorií do dění v obci.“

Jan Motyčka,
51 let, tajemník vodárenského svazku. Rodák ze Sentic,
v Železném bydlí devětadvacet let.
Irena Záluská,
43 let, vedoucí prodejny.
Rodačka

Ve volném čase bojuji v lese proti kůrovci, zdědil jsem po otcovi včely, tak se je snažím rozmnožovat, abychom měli sladký život.

„Pokud chci lepší Železné, musím pro to
něco udělat a aktivně se zapojit. Slibovat
naplano po vzoru vrcholných politiků neumím, důležitá je opravdu odvedená práce.“
„V obecním zastupitelstvu působím už
čtyři roky, tato práce mě baví i přesto, že
je někdy časově náročná. Ráda se podílím
na přípravě obecních plesů, hodů a další
společenských akcí v Železném. Proto
bych ráda v této práci pokračovala.“

Jaromír Synek,
46 let, dělník. Pochází
z Kalů, ale v Železném bydlí
už 37 let

Původním povoláním traťový strojník pracuje ve
firmě, vyrábějící bazénové folie a izolační materiály. Sportuje a rád chodí do lesa.

„Nechtěl bych chybět u dokončení některých projektů, které jsme začali. Podporuji
aktivity, které Železnému přinášejí peníze
a tím zlepšují kvalitu života lidí
v Železném.“

Libor Mach,
35 let, technik. Rodák

Pracuji jako vedoucí předmontáže a mechanického opracování. Sportuji - hraji hokej, tenis,
lyžuji, jezdím na kole a na motorce. Jsem hasič
a trénuji mladší generaci.

„Rád bych udělal ze Železného místo, kde
se bude všem lidem bez rozdílu věku
dobře žít. Po stránce společenské i sportovní. Upravená veřejná prostranství musí
být dobrou vizitkou, aby si lidé, kteří se
v naší obci třeba jen zastaví, mohli říci, že
máme pěknou a udržovanou vesnici.

Jiří Dolek,
77 let, důchodce. Narodil se
v Doubravici nad Orlicí, bydlel v Brně, v Železném je
třináct let.
Pavla Vacová,
39 let, asistentka vzdělávacího projektu. Pochází z Brna,
v Železném je už jednadvacet let.

Jeho vyjádření jsme nesehnali, protože je momentálně mimo Železné.

Pravděpodobně by chtěl pokračovat
v práci pro obec ve stavební oblasti jako
doposud.

Mé koníčky jsou lyžování, jízda na kole a turistika. Ráda čtu a vyhledávám společnost.

Zdeněk Hrbotický, 42 let,
řidič nákladního auta. Rodák.

Moje práce je částečně můj koníček. Rád plavu, lyžuji, baví mě rallye a motorky. Velím místním dobrovolným hasičům, jezdím na závody
s dětmi a sám závodím za dospělé.

„V zastupitelstvu už jsem jedno volební
období, ráda bych spolupracovala na dokončení některých započatých projektů,
opravy silnic a obnovení veřejné zeleně.
Chci se pokusit obnovit i tradice, zaniklé
v posledních letech.“
„Chtěl bych větší čistotu a pořádek
v Železném. Pro hasiče pak chci získat
nové auto.“

Aneta Nejezová,
21 let, studentka žurnalistiky
a sociologie, toho času v
deníku Rovnost. Rodačka

Baví mě psaní a hlavně každodenní kontakt
s lidmi. Dávám přednost týmové práci a vyhledávám kolektiv. Proto jsem si vybrala i školu,
kterou studuji. Ráda si rozšiřuji všeobecné vědomosti a hledám informace všeho druhu. Odpočinu si s kamarády u pivka, u sportu, knížek
nebo zajímavého filmu. Ráda řídím auto,
k tomu poslouchám oblíbenou hudbu a baví mě
motokros.

V práci jsem hodně času ve styku s lidmi, proto
mě baví. Jezdím na kole, lyžuji, plavu. Jsem
členkou hasičského družstva a ráda se angažuji do pořádání obecních akcí jako je ples nebo
hody.

„Chtěla bych odstranit informační šumy,
které občas vznikají nedostatečným informováním veřejnosti. Mám hodně energie
a nápadů, kterými by se mohla zlepšit úroveň některých služeb v Železném. Prostor
by mohlo dostat více společenských akcí
a volnočasové aktivity pro různé věkové
skupiny.“

Představení kandidátů do zastupitelstva, pokračování na straně 4
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Představení kandidátů do zastupitelstva, pokračování ze strany 3
Libor Vejrosta,
47 let, živnostník. Pochází
z Tišnova, v Železném bydlí
osm let.

Už dvaadvacet let pracuji jako podlahář. Zajímám se o počítače, akvaristiku, zahrádku, houbaření a politiku.

„Jsem členem ČSSD, ale u komunálních
voleb není stranická příslušnost na prvním
místě. Hlavním cílem je přinést něco pozitivního pro obec a její občany. Jako člen
strany bych mohl snáze vyjednávat
s nadřízenými orgány a přinášet peníze do
rozpočtu. Chtěl bych prosadit větší informovanost o tom, co se v obci děje a chystá a zamezit tak šíření polopravd.“

Simona Veselá,
(roz. Machová), 34 let, obchodní zástupce. Rodačka

V práci se zabývám zahradní a městskou architekturou. Oceňuji zajímavou a tvůrčí práci. Ve
volném čase se věnuji dceři Viktorce, se kterou
sportujeme a jezdíme na výlety. Čtu historickou
literaturu. Dvakrát týdně vedu cvičení pro ženy
v kulturáku. Zajímám se i o studium různých
společenských a technických oborů.
Pracuje ve firmě výzkumu a vývoje elektrických
strojů. Rád tráví čas s rodinou. Zajímá ho myslivost, příroda a pejsci.

„Chci se aktivně zapojit do dění v Železném a podílet se na dalším rozvoji, který
je úspěšně nastartovaný. Zajímá mě kulturní oblast a aktivity pro děti a mládež.
Pozornost by si zasloužilo obnovení a doplnění dětského hřiště v Horce.“

Moje práce je zajímavá a baví mě, ale je časově náročná, a tak mi nezbývá moc času na koníčky. Věnuji se hlavně rodině, zajímá mě cestování a sport.

„Chci se podílet na dalším rozvoji Železného, především ve stavební oblasti.“

Lubomír Bednář,
49 let, vedoucí plánování.
Pochází z Drásova,
v Železném bydlí osm let.
Bohdan Merta,
45 let, stavbyvedoucí. Pochází z Předklášteří,
v Železném bydlí dva roky.

„Na obecních akcích vidím stále a jen stejné tváře, a proto bych rád jejich řady rozšířil a do dění v obci se zapojil. Zajímá mě
životní prostředí.“

Nabídka kroužků v Centru Ráček, Železné
Dopolední hrátky pro děti od 2 do 4 let
Náplní kroužků je cvičení rodičů i prarodičů s dětmi, pohádky a výtvarné aktivity.
Termín konání: každé pondělí od 9.30 do 11.00 hodin, cena za lekci: 20,- Kč
Literárně dramatický kroužek pro děti 1-5. třída
Náplní kroužku jsou hry, společné čtení, pohádky, práce s loutkami, rozvoj komunikačních dovedností.
Termín konání: každé pondělí, čas se bude upřesňovat dle zájmu a potřeb dětí. Cena: 50,-Kč/ měsíc
Rozmarýnek pro děti 1-5. třída
Náplní kroužku jsou hry přírodě i v klubovně, vycházky do lesa, poznávání přírody, turistické dovednosti.
Termín konání: každé úterý, čas se bude upřesňovat dle zájmu a potřeb dětí. Cena: 60,- Kč/měsíc
Dílničky pro šikovné ručičky pro děti 1-5. třída
Náplní kroužku bude výtvarná činnost, práce s různými materiály, jednoduchá keramika, vánoční a velikonoční tvoření, batikování.
Termín konání: každá středa, čas se bude upřesňovat dle zájmu a potřeb dětí. Cena: 70,- Kč/měsíc
Angličtina pro děti předškolního věku a 1. třída
Termín konání předběžně: čtvrtek 15.00-16.00 hodin
Angličtina pro děti 2. a 3. třída
Termín konání předběžně: čtvrtek 13.30-14.30 hodin
Cena obou angličtin: 80,- Kč/měsíc
Anglická konverzace pro mládež a dospělé
Termín konání: čtvrtek 16.30. - 17.30.
Cena: pro mládež do 21 let 90,- Kč/měsíc, pro dospělé 150,- Kč/měsíc
Hry pro náctileté
Termín konání každý čtvrtek 15.- 17. hodin. Sraz na hřišti, v případě nepříznivého počasí v kult. domě.
Naše nabídka: sportovní hry, vybíjená, volejbal, ping-pong, ringo, floorball, deskové hry a další.
Cena: 60,- Kč/měsíc
Termíny kroužků Literárně-dramatického, Rozmarýnku, Dílničky pro šikovné ručičky, Angličtina pro děti a Anglická
konverzace se budou domlouvat podle potřeb zájemců a dětí. V případě zájmu se ozvěte na
telefonní číslo 604 589 449. Děkujeme a těšíme se na Vás, kolektiv lektorů.
Od 1.1.2011 nabízíme také možnost setkávání seniorů ve čtvrtek 8.30 do 11.30 hod.
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VÝLET DO NEZNÁMA
Je sobota ráno, přesně
11.9.2010 6:50 hod., a na autobusové
zastávce
v Železném se schází zhruba
40 lidí, aby podnikli VÝLET
DO NEZNÁMA. Všichni si
našli v přistaveném autobuse
p. Hliněnského své místo a již
netrpělivě čekají, kam se
vlastně pojede. Čekání však
nebylo nijak dlouhé, protože
pan starosta všem popřál
dobré ráno, představil nám
pana řidiče (mimochodem
jmenoval se Karel) a pak už
nám nastínil celý program
dne. No a vyrazili jsme.
Zhruba v 8:00 jsme přijeli na
první zastávku v obci Březová
nad Svitavou, kde je jedna
z mnoha technických památek Jihomoravského kraje, a
to 1. a 2. březovský vodovod,
kterým se přivádí pitná voda
do města Brna a jeho okolí.
Paní průvodkyně nám ukázala štoly, kterými vodovod probíhá, poskytla nám zajímavé
povídání o historii vodovodu a
ukázala nám i obrázky zaniklé
obce Muzlov, na jejímž území
byl vodovod před více jak 100
lety vybudován. Zážitkem bylo i to, že jsme se mohli podívat jak se spouští vývěva 2.
březovského vodovodu.
Dalším neméně zajímavým
zastavením byla návštěva
jednoho z nejstarších královských hradů v Čechách – hradu Svojanov. Výletníci měli
možnost vybrat si ze 3 druhů
prohlídek. Trasa A - prohlídka interiéru hradu a instalovaných expozic v galerii, trasa B
- návštěva hradního sklepení
a kuchyně, včetně mučírny, a
trasa C – okolí hradu a jeho
nádherné zahrady. Všichni si
vybrali podle svých zájmů a
zdatnosti, a ti nejzdatnější
absolvovali i výstup na hradní
věž. Krásný výhled do okolní
krajiny byl odměnou za zdolání velmi strmého 3-dílného
dřevěného schodiště podobajícího se spíše žebříku.

Po tomto exkurzu do české historie
jsme se vydali za historií ještě o něco
starší, konkrétně za Kelty. V blízkosti
městečka Letovice leží keltský skanzen Isarno. Pro nás o to zajímavější,
že název ISARNO v keltštině označuje
pojem železo, železný. Průvodce nás
na kratičkou dobu přenesl svým výkladem do dávných dob a nastínil nám,
jak Keltové žili, jaké používali nástroje,
jak se oblékali, jak bydleli, a spoustu
dalších zajímavostí. Ve skanzenu byla
i možnost ochutnávky různých velmi
barbarských specialit: uzené, jitrnice,
ovar,... J. Určitě bychom se rádi zdrželi
i déle na další ukázky a program, ale
čas byl neúprosný.
Po kratičké zastávce na břehu Křetínské přehrady, kde jsme mohli obdivovat jednak vodní plochu přehrady, spočítat množství rybářů nebo si zblízka
prohlédnout divoké husy, jsme dorazili
do obce Rozhraní, kde jsme měli
v místním motorestu objednán oběd.
Výběr byl ze tří druhů jídel, a každý si
podle své chuti vybral buď řízek
s bramborovým salátem, svíčkovou s pěti nebo steak s hranolkami.
Pokud jsem si stihla všimnout nikdo si nestěžoval, jídlo bylo výborné a všichni byli nadmíru spokojeni.
Po tomto dostatečném občerstvení
už nás čekala poslední atrakce
dne, a to obec Doubravice nad Svitavou a v ní ležící rozlehlé zahradnictví Ing. Koupého a pštrosí farma.

Dámy rozhodně uvítaly možnost zakoupit něco málo nebo i více ze sortimentu zahradnictví a pánové byli bezesporu zaujati nabídkou pštrosího řeznictví. Na závěr nám zaměstnankyně
farmy ukázala výběhy se pštrosy, od
těch nejmenších až po ty největší –
chovné jedince a řekla nám i dost zajímavého o jejich chovu.
No a pak už nám zbývala jen cesta
zpátky domů. Pan řidič nás bezpečně
a bravurně dovezl zpět do Železného.
Všichni si výlet užili, měli mnoho nových a zajímavých zážitků a dovolím si
říct, že všem přítomným se výlet opravdu líbil.
Na závěr mé zprávy bych si dovolila
jistě za všechny zúčastněné poděkovat
obecnímu zastupitelstvu za krásný výlet, jmenovitě p. Pavlíčkovi a p. Motyčkovi, kteří celou akci do posledního
momentu perfektně naplánovali a zajistili.
Děkujeme a těšíme se na další báječné akce J.
R.V.
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vás zve
na maňáskové
představení

Bez práce nejsou koláče
(aneb loučíme se s létem)

neděle 10.10.2010 v 16,00 hod
Železné, v Kulturním domě
PROVOZNÍ ŘÁD
multifunkčního hřiště v areálu Horka
stručný vytah, kompletní text na www,zelezne.cz

Využívání hřiště
Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou
veřejností všech věkových skupin
Rezervaci hřiště je možné sjednat na internetových
stránkách obce ( www.zelezne.cz v sekci Areál hřiště ) nebo v úředních hodinách obecního úřadu. Rezervace je platná jen po jejím potvrzení .
Provoz a správa hřiště
Za provoz odpovídá provozovatel hřiště s výjimkou
doby, po kterou hřiště užívá uživatel.
Denní provozní doba využívání hřiště
Pondělí až neděle
8,00 - 21,00 hod.
Vstup na hřiště je povolen pouze otevřenými přístupovými prostory, je zakázáno přelézání plotů, zamčených vchodů a vlastního oplocení hřiště.
Každý je povinen při zjištění jakékoli závady na hřišti, sociálním zařízení nebo v bezprostředním okolí,
toto ihned ohlásit provozovateli nebo pověřeným osobám. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že
bude činěn odpovědným za případnou škodu, která
by v souvislosti s tím vznikla.
Poplatek za užívání hřiště
je stanoven na 100,-Kč/1 hodinu.
Od poplatku jsou osvobozeni:
členové klubu, kteří již zaplatili roční
předplatné pro vstup do areálu.
Za použití osvětlení v areálu bude účtováno 10,-Kč/1
hodinu všem .
V areálu je zakázáno:
odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená, vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi, manipulovat ostrými předměty, jezdit na kole, koloběžce, skateboardu,
kolečkových bruslích, používat tretry, kopačky ponechat děti do 18 let bez doprovodu rodičů, přemísťovat
pevná nebo mobilní zařízení mimo stanovená místa,
požívat alkoholické nápoje nebo jakékoli návykové
látky, kouřit, vnášet nealkoholické nápoje v jiných
než plastových obalech, manipulace otevřeným
ohněm, pyrotechnikou.
Do areálu je dále zakázán vstup se psy a jiným zvířectvem.

Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 15. – 16.10.2010 se konají volby
do zastupitelstva obce a současně senátní
volby – 1. kolo. V případě, že v prvním kole
nebude v našem volebním obvodě zvolen budoucí senátor, 2. kolo proběhne 22. –
23.10.2010.
Poprvé se volby uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu – tedy
v 1. patře nové budovy. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 12.10.2010. Zastupitelstvo obce bude ve volebním období
2010–2014 devítičlenné.

ŽELEZENSKÉ CVIČENÍ

PRO ŽENY A DÍVKY KAŽDÉHO VĚKU
ZAČÍNÁME 4. ŘÍJNA 2010

KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK
00
V MÍSTNÍM KULTURNÍM DOMĚ V 19 HODIN

