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Infor mační občasník obce Železné
Vážení spoluobčané,
opět se chýlí rok ke svému závěru, máme zde čas adventu a vánoční období je za dveřmi.
Dosavadní průběh roku a především jeho závěr je opět jiný, takový, jaký si moc nepřejeme. Mnohé věci se
změnily a neustálá omezování života nám určitě k pohodě nepřidají. Vnímáme, že společnost je názorově rozdělená, ale je na nás všech, jak rychle se s pandemií vypořádáme. Na našem odpovědném přístupu.
Netrapte se tím, co momentálně nemůžeme mít a raději se těšte z toho, co stále máme. Nikdo vám nebrání
v procházkách zimní přírodou a užívání adventního času.
Já osobně mám rád, když se lidi setkávají a společně si užívají kulturní, sportovní a společenský život.
K tomu zas musíme dojít a jsem pevně přesvědčen, že tomu tak bude.
Vánoce jsou svátky spojené především s rodinnou atmosférou. Strávíme je po boku svých nejbližších. A k tomu samozřejmě pevné zdraví, to je dnes opravdu to nejcennější, co potřebujeme. Přeji vám advent v dobré pohodě, krásné prožití svátků Vánoc a šťastný nový rok.
Radomír Pavlíček, starosta obce Železné
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Aktuality v obci

Kompostéry
Koncem letošního roku si můžete
zažádat o bezplatné zapůjčení
plastového kontejneru (na 5 let)
pro vlastní využití na tzv. bioodpad – organické zbytky z domácností a ze zahrad. Jedná se zejména o zbytky ovoce a zeleniny, kávové a čajové zbytky, pečivo, skořápky z vajíček, ořechů, zvadlé
květiny a zeminu z květináčů,
zbytky vařených jídel (brambory,
těstoviny, rýže), posekanou trávu,

listí, větvičky, piliny, hobliny, kůru, popel ze dřeva, trus býložravých hospodářských zvířat, peří,
chlupy. Bioodpadem nejsou zbytky živočišného původu (maso,
kosti..), nebo plesnivé zbytky jídel. Namísto vyhazování můžete
tyto přebytky znovu využít, a po
zpracování tento bioodpad zužitkovat na zahrádce i v truhlících
jako hnojivo.

Kompostéry
obec
poskytuje
v rámci dotačního programu Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku za finanční podpor y
Fondů EU a SFŹP ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí (2014-2020).
V případě zájmu nás prosím kontaktujte na obecním úřadě.
Red.

Jak si založit vlastní kompost
Důležité je založit kompost na holé zemi, aby měl kontakt s půdními organismy. Zapomeňte na betonové podložky nebo folie. Kompostéru vyberte místo nejlépe
v částečně zastíněném rohu vaší
zahrady. Ideálním sousedem kompostu je strom: díky svým kořenům se v půdě nachází větší počet
mikroorganismů a jeho větve mohou poskytnout potřebný stín.
Na dno kompostéru je nejlépe
umístit hrubší, vzdušný materiál.
Kompostování má tři jednoduchá
pravidla:
1. Čím pestřejší skladba materiálu, tím lépe

2. Dostatečná vlhkost probudí
pracanty
3. Bez kyslíku kompost nebude.
Míchejte vlhký materiál se suchým,
porézní
s
hutným,
„zelený“ (tráva, zbytky z kuchyně,
sedlina z kávy, čaj, skořápky,slupky ze zeleniny a ovoce…)
s „hnědým“ (papír, piliny, kůra).
Urychlit celý proces můžete různými způsoby:
 mezi jednotlivé vrstvy kompostu můžete hodit lopatu hlíny,
 kompostu můžete také dodat
pracovníky ve formě urychlovače
(kompostovací bakterie),
dobrou službu odvedou i listy kos-

tivalu lékařského nebo jitrocele
kopinatého.
Na čerstvý kompost se můžete
těšit za půl roku, na ten vyzrálý si
9-12 měsíců počkáte.
Pavlíčková

Hradisko
V sobotu 27. listopadu otec Rybecký v doprovodu návštěvníků
vystoupal na kopec Hradisko, aby
posvětil nově vzniklý kříž s latinským nápisem „Smiluj se nad námi a nad celým světem.“
Kříž byl postaven jako připome-

nutí si našich Evropských kořenů
vycházejících
z
židovskokrěsťanských základů. Poděkování si zaslouží všichni, kdo se na
této stavbě podíleli, včetně sponzorů.
Red.

Děkujeme dobrovolným hasičům ze Železného za jejich činnost.
Gratulujeme ke stému výročí vzniku této organizace.
Red.
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Posezení u Vitaru
V lokalitě u Vitaru během podzimních měsíců vzniklo nové odpočinkové místo. „Řezbářská galerie
pod širým nebem“ se může pochlubit nejen zastřešeným posezením, ale také umělecky zpracova-

nými

dřevěnými

dekoracemi.

Chundelaté ovce zvědavě vystrkují nosy ze
svého přístřešku, zatímco naproti nim vyrůstají
z hlíny houby obřích
rozměrů.
Příchozím
zpestří návštěvu stůl
s vyřezávanou šachovnicí a dřevěnými kameny. Řezbářská galerie je
ukázkou práce se dřevem od jeho těžby, ručního odkornění až po umělecké zpracování
do stávající podoby. Galerie je odpočinkovým místem, nikoli dět-

ským hřištěm, prosíme proto
všechny, aby se chovali zodpovědně, neničili vybavení a dbali na
bezpečnost svoji i svých dětí.
D. Čikovová

Turistická místa v katastru Železného
Jak jistě všichni víte, naše obec
oplývá spoustou krásných míst
k procházkám. V letošním roce na
těchto cestách přibylo několik zajímavých prvků. Dominantou obce
je kopec Hradisko. Jen málokdo si
mohl nevšimnout nového kříže
s latinským nápisem, který zde vyrostl. Nádhernou vyhlídku z vrcholu nyní zpříjemňují také vhodně
umístěné lavičky. Od Hradiska dorazíte k rybníku, i tam je od letošního roku k dispozici lavička sloužící procházejícím k odpočinku.
Pokud se vydáte od rybníku podél
potoka zpět k hlavní silnici směrem na Lomničku, za mostem vás

čekají hraniční kameny
dělící katastr Železného
a Lomničky. Právě zde
byla na jaře slavnostně
zpřístupněna Růzecká
cesta s posezením.
Stezka lemovaná ovocnými stromy je hojně
využívaná a v budoucnu se snad zdaří i její
propojení od vodárny
k rybníku.
Vydáte-li se z obce směrem k Vitaru, potkáte „Řezbářskou galerii
pod širým nebem“, kde si můžete
v přístřešku nejen odpočinout, ale
také zahrát dámu a pokochat se
řezbářskými
výtvory
v podobě hub a zvířátek.
Kdo zamíří cestou od Vitaru na Drásov, spatří nově zrestaurovaný křížek
pod lípou, který je chráněnou památkou.
Fotografie dokazují, že
okolní příroda láká k vycházkám nejen v létě, ale

také v zimě. Růzecká cesta je ideální trasou pro běžkaře.
D. Čikovová a R. Pavlíčková
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Obecní knihovna a Volnočasové centrum Ráček
OBECNÍ KNIHOVNA, ČÍTÁRNA,
HERNA VOLNOČASOVÉHO
CENTRA RÁČEK

Drakiáda
Předposlední říjnovou neděli jsme si objednali sluníčko s větrem a uspořádali naši
tradiční Drakiádu u Vitaru. Draků si užily
nejen děti, ale i rodiče. Odměna v podobě
butonku a diplomu čekala každého, jehož
drak dokázal vzlétnout. Při zemi nezůstal
ani jediný.

Radka Pavlíčková

Jižní Morava čte
Místní knihovna ve
spolupráci s MŠ
VENKOV se zapojila do projektu
„Jižní Morava čte“.
Již šestým rokem probíhá literárněvýtvarná soutěž pro děti a mládež
ve věku 4 – 15 let, tentokrát na téma „Teď to vidím jinak“. Ve čtvrtek 21. října jsme dětem z mateřské
školy
představili
knihovnu,

a v čítárně si povídali o podzimu.
Děti si odnášely vlastnoručně vyrobený odznáček. V listopadu nás
navštívila ilustrátorka dětských
knih Petra Tatíčková a přečetla příběh krásné čertice z knihy Pekelníci a uličníci. Setkání se uskutečnilo
tentokrát ve třídě MŠ VENKOV.
Kluky a holky nejvíce zajímalo, jak
vznikají obrázky do knihy. Ilustrátorka zanechala dětem ve školce
nejen krásný zážitek, ale také na-

malovaného čerta. Malí žáčci malují o sto šest, aby i jejich výtvory
mohly být zveřejněny a to v prosinci a lednu na místním úřadě –
knihovně a v oknech kulturního
domu. Aby věděli jak taková výstava vlastně vypadá, přišly se podívat v pátek 26. listopadu do kulturního domu na obrazy a umělecké předměty z kamene.
Akce je spolufinancována Jihomoravským krajem.
Knihovnice
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Svazková Mateřská škola VENKOV
KONTAKT NA MŠ VENKOV:
Ředitelka: Mgr. Barbora Packová
email: reditel@msvenkov.cz

Podzimní mozaika z naší školičky

Období adaptace dětí na nové
prostředí uteklo jako voda, osušili
jsme slzičky nových dětí a přivítali
děti, které už do školky chodily.
Společně jsme vytvořili bezpečné
prostředí a učení se novým věcem
mohlo začít.
Podzimní slunečné a teplé dny
jsme strávili na vycházkách po
okolí Železného – oblíbené trasy
jsou kolem rybníka a chaty
„U DVOU LIP“, hry v lesním divadélku (děti si zde na podiu přezpívají oblíbené písničky a dělají
koncert obyvatelům lesa), stavění
domečků z přírodnin v lesíku směrem na Stanoviska, okruh lesem
a po polní cestě až k VITARU
a přes nové domky zpět do školky,
vyhlídková vycházka na Hradisko.
Děti rády tráví čas na hřišti u školky i multifunkčním hřišti naproti.
Možností máme
hodně,
teplé
a slunečné dny
se snažíme
co
nejvíce
trávit

tel. 602 73 79 77
email školka: info@msvenkov.cz
web: www.msvenkov.cz

v přírodě.
Děti si ve školce pohrály
s nejrůznějšími pohádkami –
„O veliké řepě“, „O Palečkovi“, pouštěly draka, dlabaly
dýní strašidélko, zacvičily si
s malými dýněmi, prožily 2
naučné týdny s příběhem
„O Podzimníčkovi“, kde pilně
plnily úkoly a doplňovaly
podzimní barvičky, z přírodnin si
vytvořily podzimního skřítka, zahrály si příběh o svatém Martinovi, prohlídly si nalezeného ježečka, sbíraly přírodniny a lisovaly
podzimní listy
k tvoření
všeho
druhu.
Do
školky
zavítalo
oblíbené
divadélko Jójo
s pohádkou „O Palečkovi“, divadélko Divse k nám přijelo
s „Vypečenou pohádkou“, Maňáskové divadlo s pohádkami
„Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
O Koblížkovi, Tři prasátka“.
Velkému zájmu rodičů a dětí se
těšily tvořivé dílničky s řezbářem
a loutkohercem panem Oldřichem
Janečkem a jeho ženou. Děti si
pomocí řezbářského náčiní dotvořily květinu na dřevěné desce, ty
nejmenší si nazdobily dřevěný medailonek.
Rovněž jsme navázali přátelskou
spolupráci s místní knihovnou, a to
nejprve její návštěvou s pečlivě

připraveným programem pro děti,
poté velmi milým setkáním
s ilustrátorkou dětských knih paní
Petrou Tatíčkovou přímo u nás ve
školce, v neposlední řadě i návštěvou výstavy obrazů v místním
Kulturním domě. Děti si zvolily
„ten svůj“ nejkrásnější obraz.
Každý pátek děti pozorovaly
proces moštování na hřišti, a tak se
zrodil nápad udělat si s dětmi
vlastní mošt. V době vycházky
jsme jeli linkovým autobusem do
Rohozce, všichni se do sběru
jablek pustili s obrovskou vervou,
na svačinku si děti pochutnávaly
na čerstvě utrženém jablíčku přímo ze stromu, druhý den nám za
bedlivého dozoru všech dětí pan
Balák a jeho pomocníci vymoštovali 45 litrů výborného jablečného
moštu, děti netrpělivě čekaly
s kelímky a čerstvě vylisovanou
šťávu ochutnávaly hned na místě.
Dětem se akce moc líbila, na pasterizovaném moštu si pochutnávají
ještě teď.
Podzimní aktivity završil společný úklid zahrady u školky za pomoci dětí a rodičů, dosázení keřů
a vytvoření záhonku, odměnou
nám bylo společné opékání špekáčků na hřišti.
Radostné vítání prvních sněhových vloček na páteční vycházce
dětí udělalo definitivní tečku za
podzimními radovánkami. Začala
se skládat mozaika zcela nová,
zimní, a že bude pestrobarevná
a neméně zajímavá, o to se všichni
společně ve školce postaráme!
Barbora Packová, ředitelka
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Kultura
Prodejní výstava Podzim v knihovně
V letošním roce uspořádala
Knihovna a centrum Ráček
tematickou prodejní výstavu
Podzim v knihovně. Návštěvníci si měli možnost prohlédnout a zakoupit dekorační výzdobu od Květiny LEVANDULE Lomnice nebo ručně
vyráběné svíčky z přírodních

vosků z produkce Svíčky od
Světlušky. Podzimní atmosféru
dokreslovaly dekorace z knih a
také dřevěné hříbečky od pana
Vašíka, které jsou v knihovně
k zakoupení.
D. Čikovová

S Heffronem domů
Ve čtvrtek 4. listopadu proběhla
v kulturním domě přednáška
o transportech československých

legionářů z Vladivostoku do vlasti.
Mgr. František Trávníček velmi
poutavě vyprávěl příběhy česko-

slovenských vojáků vracejících se
po první světové válce zpět do nově vznikající republiky. Nelehkou
cestu domů absolvovalo přes 56 tisíc příslušníků československých jednotek a přes
11 tisíc civilistů.
Posledním transportem
vyplouvajícím
z Vladivostoku byl
parník Heffron, který
vezl na palubě zbývajících 720 československých legionářů.
Pan
Trávníček
nám
v historických souvislostech přiblížil okolnosti návratu těchto

vojáků i samotnou plavbu přes
oceán, která rozhodně nebyla
snadná.
Součástí přednášky byla také
malá ochutnávka Panamského
rumu Heffron pojmenovaného
právě po posledním transportu
legionářů. V závěru nám byla
představena limitovaná sběratelská edice tohoto pití, již tvoří
12 motivů konkrétních českých
legionářů, kteří se významným
způsobem zapsali do dějin bojem
o svobodu samostatného Československa s fotografiemi legionářů.
D. Čikovová

Svatý Martin v Železném
Průvod Sv. Martina se letos
uskutečnil ve znamení svíček
a lampionů. Jedenáctého jedenáctý
se všichni zúčastnění sešli u kapličky, odkud se za svitu pestrých
lampionů vydali směrem k Vitaru.
Cestou děti poslouchaly legendu
o římském vojákovi jménem Martin, směr trasy jim napovídaly otisky podkov. Děti hledaly podkovy,
které Sv. Martin poztrácel. Ten je
očekával na konci jejich pouti. Srdečně všechny přivítal společně se
svým bílým poníkem a dušoval se,

že závěje letošní zimy určitě dosáhnou aspoň stejné výšky jako
jeho čtyřnohý doprovod.
V romanticky osvětlené
„Řezbářské galerii pod širým
nebem“ bylo připraveno pohoštění v podobě svatomartinských rohlíčků a teplého
čaje. Nechyběl ani malý poklad v podobě zlatých čokoládových mincí. Závěrem
celé akce proběhl slavnostní
křest nově vzniklého odpočinkového místa, které na

tento večer poskytlo zázemí nejen
Sv. Martinu.
D. Čikovová a R. Pavlíčková

Foto: R. Pavlíčková
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Příspěvky občanů
Listopadová výstava v kulturním domě
Ve dnech 17.—18. listopadu se
uskutečnila v kulturním domě zajímavá výstava, kterou připravila
skupina talentovaných výtvarnic z
Tišnovska. Svými originálními
pracemi z kovu, kamene a skla ji
2005
doplnil
výtvarník Jiří Ondra ml.
(Zahrada). Vlčková (Tišnov) vystavila své akvarely s motivy kra-

jiny, stejně tak jako Hana Čuperová (Drásov) představila poslední
kolekci svých obrazů.
Lenka
Otiepková
(Zahrada) vystavila
zajímavou kolekci originálních
šperků, kabelek a dalších doplňků.
Marie Syslová (Tišnov) vystavila
své patchworky.
Byla to opravdu nádherná výsta-

va, profesionálně aranžovaná. Celý prostor kulturního domu nabízel
velkolepý kulturní zážitek. Škoda
jen, že výstava měla menší propagaci, což se také projevilo v návštěvnosti.
Miroslav Pavlík

1971

Foto: R. Pavlíčková

2019

Mikulášská nadílka u kapličky
Je neděle pátého prosince podvečer. Kaplička tiše čeká, co se dnes

bude dít. Pomalu se všichni schází.
Holky a kluci si krátí čas stavěním
sněhuláka. Po úvodní písničce
zarecitovaly všechny děti básničku. Někdo měl i vlastní
tvorbu! Ale stále se nic nedělo,
Mikuláš ani čert nejdou. Společně jsme si zazpívali koledy,
to aby nás bylo víc slyšet.
Snad nás Mikuláš s družinou
uslyší.
Najednou se rozsvítily světla, v kapličce začal
zvonit zvon a uličkou přichází Mikuláš s andělem. Anděl hledal čerty
a čerti zase hledali
malé hříšníky. Naštěstí nikoho neodnesli, všechny děti
byly hodné a Mikuláš je obdaroval malým balíčkem dob-

rot. „My už jdeme do peklíčka, do
teplíčka“ křičí čerti: „ a přijdeme
zase příští rok!!“ Tak na shledanou
Mikuláši a zase pátého prosince.
R. Pavlíčková

Foto: R. Pavlíčková
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PF 2022

Pohodové Vánoce
a šťastný nový rok.
Přejí zaměstnanci obce Železné
Pozvánky

Vzhledem ke koronavirové situaci sledujte webové stránky obce.

