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Infor mační občasník obce Železné
Vážení spoluobčané,
je tu začátek září a s ním přichází nejenom podzim, ale také nový školní rok. A je to poprvé, co v celé historii obce
otevíráme první školské zařízení na našem území. Myšlenka vznikla v roce 2015 na půdě Dobrovolného svazku obcí
Tišnovsko a prakticky během jednoho roku se podařilo
vybudovat naši Svazkovou mateřskou školu VENKOV. Tato bude sloužit padesátce dětí nejen z naší obce, ale také
z dalších 5 obcí regionu, které jsou do společného projektu
zapojeny. Tato investiční akce měla celkové náklady
cca 20 milionů Kč a na jejím financování se podílelo Ministerstvo školství ČR, Jihomoravský kraj a zapojené obce.
Z dalších investičních akcí v letošním roce zmíním rekonstrukci komunikace k hřišti a školce, celkové náklady
2,5 milionů Kč, výraznou podporu jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Jihomoravského kraje,
dále opravu střechy, okapů a napojení na kanalizaci areálu
hřiště, posílení vodojemu o novou 50 m3 nádrž, a spoustu
dalších drobných akcí. V červnu jsme také schválili studii
nového kulturního domu, která je k nahlédnutí na webových
stránkách obce nebo na obecním úřadě.
Jako každým rokem, tak i letos jsme pro vás připravili
bohaté kulturní léto, mohli jste se zúčastnit spousty akcí,
ať už se jednalo o divadlo, hudbu, výstavy nebo setkání
kovářů. Vyvrcholením ještě budou Svatováclavské hody,
opět se setkáme s kapelou Jirky Helána, povozit se můžeme vláčkem, a také přivítáme do života šestici nových
občánků, kteří se v naší obci za poslední rok narodili.
Věřím, že jste dobu prázdnin a dovolených využili na načerpání nových sil a všem přeji nádherné podzimní dny.
Za obecní úřad
Radomír Pavlíček, starosta

Sociální družstvo Diakonie Broumov děkuje všem občanům
za použité ošacení (hračky, obuv, lůžkoviny aj.), které poskytli
v rámci sbírky, která se uskutečnila na OÚ dne 2. května. Vše
bylo okamžitě poskytnuto jako materiální pomoc sociálně
slabým rodinám. V září proběhne další sbírka, viz. leták.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Úspěšní sportovci ze Železného
str. 2
Šmor se zeleným salátem
str. 3

Víme, co znamená dopravní značka
Obytná zóna?
V obci v části za firmou Vitar, kde začíná zastavěná část obce až po silnici od kapličky směrem
na Pitín, je vyznačena obytná zóna.
Obytná zóna je ulice vytvořená s ohledem na zájmy chodců a cyklistů, je navržená jako prostor
sociální interakce či dětských her. Mohou sem
vjíždět i motorová vozidla, ale pouze maximální
rychlostí 20 km/hod a s ohledem na pěší. Obytné
zóny jsou navrženy tak, že pěší, cyklistická a motorová doprava zde nejsou odděleny. Parkování je
vozidlům povoleno jen na určená parkovací místa.
S vytvořením nové zástavby v Železném souvisí
i nastěhování mladých rodin a zvýšený počet malých dětí, které si v obytné zóně hrají a budou
hrát.
Proto prosím, respektujme tuto značku a uberme
nohu z plynu.
Předem děkuji .
J. Komůrka

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ
Ve dnech 11. – 13. 10. 2019 budou v obci umístěny
kontejnery na velkoobjemový odpad, a to u Hradiska, v Uličce a Nad Mezí u lípy. Do kontejneru
patří: komunální odpad po vytřídění, velkoobjemový
odpad, směsný odpad.
Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat
ve dnech 7. – 11. 10. 2019 ve dvoře obecního úřadu
v době úředních hodin. Zde můžete ukládat: pneumatiky (max. 4 ks/os.), oleje, barvy, baterie, elektrotechnický odpad (TV, rádia, ledničky aj.).
V sobotu 12. 10. 2019 bude probíhat sběr železného šrotu. Šrot je třeba nachystat před dům,
odkud ho budou svážet členové místního hasičského sboru.

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
15.00 - 20.00
ZAVŘENO
9.00 - 13.00

hod.
hod.
hod.

KONTAKTY
Telefon:
Mobil:

549 418 285
737 621 392

hod.
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Událo se…

Různé

ŽELEZO V ŽELEZNÉM ANEB SETKÁNÍ KOVÁŘŮ U PIVA

Co se děje na Hradisku 2

V první polovině srpna se v naší obci konal již druhý ročník akce
„Železo v Železném“, tentokrát s podtitulem „setkání kovářů
u piva“.

V minulém Železňáku jsme informovali
občany o záměru obce provést úpravy okolí kopce Hradisko. Občané měli možnost
se prostřednictvím anketního lístku vyjádřit k otázce, zdali souhlasí s oživením
a zpřístupněním lokality Hradisko včetně
navržených prvků – kamenné keltské observatoře a křesťanského kříže s keltským
motivem. Anketa se setkala s velkou odezvou – vrátilo se nám 108 anketních lístků
a výsledek byl následující:

Páteční program na hřišti v Horce byl opravdu bohatý: práce kovářů
a litců, minifestival regionálních pivovarů, vystoupení skupiny Rangers—Plavci, irské tance v podání KVJ Tišnov, ukázky práce galerie
Skleněnka, vystoupení bigbítové kapely z Lomnice.
V rámci minifestivalu regionálních pivovarů mohli návštěvníci
ochutnat a ohodnotit pivo pivovarů Tišnov, Květnice, Grádo či Genius noci. Jednoznačným vítězem dle hlasování návštěvníků se stal
pivovar Génius noci z Lomnice, kterému ještě jednou gratulujeme.
A co letos kováři a litci tvořili před zraky diváků? Zadání bylo jasné.
Pro litce znak naší obce a pro kováře zkrášlení cesty k nové
svazkové školce. A povedlo se. Vznikla krásná umělecká díla
v podobě obřích květin a berušky. U školky se budou nádherně vyjímat a jistě potěší všechny děti i rodiče či ostatní kolemjdoucí.
V sobotu akce pokračovala u kulturního domu, kde kováři vystavili
svá díla a byly předány pamětní listy zúčastněným pivovarům.
V 17 hodin byla slavnostně zahájena výstava „Výtvarné léto
v Železném“, která se letos může pyšnit již 19. ročníkem. A vystavujících umělců i zájemců o umění se našla spousta.
IO

PRO se vyslovilo 94 hlasujících
PROTI se vyslovilo 13 hlasujících
NEZAJÍMÁ MNE TO se vyslovil 1 hlasující.
Děkujeme všem, kteří si dali tu práci,
nad otázkou se zamysleli a ankety se zúčastnili. Někteří občané se také přišli podívat na obecní úřad na grafické návrhy
úprav. Jsme opravdu rádi, že naši občané
mají zájem o to, co se v obci děje. Výsledky ankety jsou pro vedení obce inspirací
pro další kroky, o kterých vás budeme
v budoucnu informovat.
M. Humpolíková

ÚSPĚŠNÍ SPORTOVCI ZE ŽELEZNÉHO
V uplynulých měsících se pět mladých
sportovců ze Železného zúčastnilo různých, často velice fyzicky náročných
sportovních závodů po celé naší republice. Petra Hrbotická se dne 1. 6. 2019
zúčastnila extrémního překážkového
běhu na 8 km s 26 překážkami MAD
RACE na Vaňkově kopci u Ostravy,
Viktorie Veselá se dne 3. 8. 2019 zúčastnila také extrémního překážkového
závodu, tentokrát na 6 km s 23 překážkami s názvem EXCALIBUR RACE
ve Vranově u Brna. Rovněž v našem
regionu – v okolí obce Níhov - se každoročně koná již tradiční sportovní událost, a to NÍHOVSKÝ TRIATLON, letos to
bylo dne 20. 7. 2019. Tohoto závodu
se zúčastnila Lenka Sodomková v běhu
na 7 km a Klára Humpolíková v disciplíně 200 m plavání, 14 km kolo a 5 km
běh. V dětské kategorii v běhu zvítězil
Lubošek Sodomka. Všem sportovcům
k jejich výkonům gratulujeme!

Petra Hrbotická (2. zleva)
Viktorie Veselá

Lenka a Lubošek Sodomkovi

Klára Humpolíková

S tr á nk a 3

Různé
Vážení spoluobčané,
je to již asi 15 let, co se věnuji léčitelství. Někteří z vás mne
vídají na mých cestách za bylinkami. Někteří si ke mně chodí
pro masti a tinktury. Doposud jsem dělal besedy o léčitelství
ve Valašském Meziříčí a v posledním roce na OÚ Železné. Tyto
besedy byly spíše komorní a individuální. Po domluvě s panem
Pavlíčkem jsme se domluvili na besedách pro širší veřejnost
v místím kulturním domě. Besedy budou zaměřené na vysvětlení základních pojmů a souvislostí, které se v klasické medicíně
nedozvíte. Bude mi ctí odpovídat na vaše všetečné dotazy
a předat vám i něco ze svých znalostí o bylinkách a recepty, jak
si vytvořit základní domácí lékárničku. Takovou, kterou najdete
ve svém blízkém okolí nebo dokonce v kuchyni. Ano, v kuchyni,
protože nejedno koření je vlastně lékem. Samozřejmě při správném zpracování.
Kupříkladu obyčejný hřebíček. Nejen, že žvýkáním pár hřebíčků
můžete zastavit záněty v ústech a bolesti zubů. Ale rozemletý
a naložený v alkoholu má výrazné účinky proti plísním v těle.
Přeji vám krásné dny a těším se na besedu. O termínu a čase
budete informováni včas.
Čerpat můžete i z mého webu: www.lecenimkuzdravi.cz
Pavel Vašík

ŠMOR SE ZELENÝM (hlávkovým) SALÁTEM
Použité suroviny na amolety:
4 vejce
500 ml mléka
10 vrchovatých lžic hladké mouky
5 vrchovatých lžic cukru
špetka soli
špetka prášku do pečiva
Všechny suroviny ručně rozmícháme metlou, až je
těsto hladké a hustší než na amolety. Amolety musí
být silné. Smaží se na rozpálené pánvi potřené
sádlem. Poté se roztrhají na kousky, nahází do hrnce,
pokladou se máslem nebo sádlem a zapečou
v troubě při 190 °C.
K hotovému pokrmu se podává zelený (hlávkový)
salát se sladkokyselou zálivkou.
Zálivka: voda, cukr, ocet, sůl.
Kombinace sladkého šmoru a sladkokyselého salátu
jdou dobře k sobě.
Děti si zálivkou ze salátu často i šmor polévali.
Dobrou chuť!

VESNICE ROKU
Jak jste již byli v minulém čísle našich novin
informováni, zúčastnili jsme se letošního ročníku soutěže Vesnice roku. Vítěznou obcí za Jihomoravský kraj se staly Morkůvky na Břeclavsku,
kde také 27. července proběhlo slavnostní
vyhlášení výsledků. Naše obec získala ocenění
za vzorné vedení kroniky a 3. místo v soutěži
J iho mora vs k ý
krajáč s tradičním
železenským pokrmem
šmor.
Pro odbornou
porotu jej s láskou připravila
Marie Hrbotická. Pro ty, kteří
toto selské jídlo neznají či na něj ve své kuchařce ještě nemají recept a rádi by ho vyzkoušeli,
recept přikládáme a přejeme dobrou chuť.
IO

Recept paní Marie Hrbotické ze Železného,
která ho převzala od své tchýně Amálky
Hrbotické (narozena v roce 1907):

„Tento recept má původ v době, kdy ženy
musely celé dopoledne pracovat na poli,
ale oběd musel být hotový včas. Co tedy rychle
uvařit? Doma máme mléko, vejce, mouku,
cukr, sůl, máslo (sádlo) a na zahrádce salát.
Bude šmor.“
Co je šmor? V podstatě jde o silné amolety,
natrhané a zapečené s máslem (sádlem)
v troubě podávané se salátem se sladkokyselým nálevem. Vzniká zde tak kombinace sladkých amolet a kyselého salátu, která je velice
zajímavá a chutná.
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Kam za kulturou?
TyJáTr FEST — ty, já a trochu festivalu
6. — 8. září 2019
Vážení přátelé, milovníci dobré hudby, divadla
a tance!
TyJáTr FEST 2019 je již tradiční multižánrový svátek
na Tišnovsku, který se koná pod záštitou Dobrovolného
svazku obcí Tišnovsko.
Letošní 4. ročník pořadatelsky zajišťují městys Nedvědice,
obec Borovník, obec Lažánky. V městysi Nedvědice se jedná o kulturní areál u Obecního úřadu, v obci Borovník
o kulturní areál „U Rybníka“, a nedělní program završí
v obci Lažánky u sportovního areálu. V případě nepříznivého počasí se akce koná též v suchém zázemí.
Všechny srdečně zvou pořadatelé!
Více o programu v jednotlivých dnech v přiloženém
letáčku.

Všem milovníkům výletů a překvapení můžeme v říjnu nabídnout Výlet do neznáma,
který se uskuteční v sobotu 5. října 2019,
a pojede se, jak již samotný název vypovídá,
neznámo kam. Všechny zájemce prosíme
o včasnou rezervaci na OÚ vzhledem k omezené kapacitě míst.
Více info viz. přiložený letáček.
Obec pořádá ve spolupráci se Svazem diabetiků
ČR, pobočný spolek Tišnov, dne 10. 10. 2019
besedu „Senior bez nehod“ a dne 12. 11. 2019
„Besedu s lékařem na téma diabetes“. Zde bude
možnost měření glykemie a krevního tlaku.
Obě besedy se budou konat v kulturním domě
v Železném.

KALENDÁŘ
kulturních,
společenských
a sportovních akcí v Železném 2019
10. 8. — 1. 9. 2019

Výtvarné léto v Železném (KD)

1. 9. 2019

Loučení s prázdninami (hřiště)

11. 9. 2019

Zájezd do termálních lázní

29. 9. 2019

Svatováclavské hody (hřiště, KD)

5. 10. 2019

Výlet do neznáma

10. 10. 2019

Beseda „Senior bez nehod“ (KD)

12. 10. 2019

Nultý ročník račího běhu v Železném

18. 10. 2019

Podzimní koncert Plastic People Of The Universe (KD)

říjen 2019
8. 11. 2019
12. 11. 2019

Drakiáda (termín dle počasí), (cca neděle 13. 10. 2019)
Svatomartinský průvod
Beseda s lékařem na téma diabetes (KD)

1. 12. 2019

Adventní dílny (KD)

8. 12. 2019

Mikulášská nadílka (KD)

25. 12. 2019

Zpívání u kapličky
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Volnočasové centrum Ráček a obecní knihovna
Letní příměstský tábor s Ráčkem
O letošních prázdninách pořádal Ráček letní příměstský tábor
pro děti v duchu poznávání středověku. Sešlo se nás celkem
16 dětí a 3 lektorky, Radka, Iva a Denisa. Program byl tak jako
každý rok bohatý a děti nadšené a plné energie. Během týdne
jsme zvládli hned několik výletů. Pěšky i místní autobusovou
dopravou. A počasí nám také přálo.
Pondělí jsme pojali jako seznamovací den, a to jak dětí navzájem, tak našeho zázemí na hřišti v Horce. Po dopolední svačině
jsme se vydali na vycházku za krásami našeho bezprostředního okolí. Vyšlápli jsme kopec Hradisko, zastavili se u sedacího
kamene a obešli kopec cestou kolem rybníka zpět k táboru.
Vše bylo krásně načasované, dešti jsme unikli jen tak tak :-).
A za chvíli byl oběd, hry, tvoření, svačina, prostor pro volnou
zábavu a také prohlídka nové mateřské školy.
V úterý nás čekal výlet autobusem do Hlubokých dvorů, odkud
jsme se vydali ke zřícenině hradu Trmačov. Ten bývá označován jako nejmenší hrad na Moravě a určitě stojí za zhlédnutí.
Ve středu jsme vyrazili autobusem do Tišnova a prošli část Cesty hrdelního práva. Po svačině v místním parku jsme se pěšky
vydali do Předklášteří, kde jsme si v Podhoráckém muzeu prohlédli výstavu Cesty do Pravěku a také prostory cisterciáckého
kláštera Porta Coeli. Díky naší milé průvodkyni věříme, že si
děti dodnes pamatují, kdo byl zakladatelkou kláštera*.

VOLNOČASOVÉ CENTRUM RÁČEK
ZVE VŠECHNY DĚTI A JEJICH RODIČE,
PRARODIČE...
NA

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI,

1. 9. 2019
OD 15 HODIN NA HŘIŠTI V HORCE.
PŘIJĎTE SI S NÁMI UŽÍT ODPOLEDNE
PLNÉ HER A ZÁBAVY.
KTERÉ SE USKUTEČNÍ V NEDĚLI

V sobotu 7. a v neděli 8. září 2019 se můžete s Ráčkem setkat na TyjáTr FESTu v Borovníku a Lažánkách, kde bude mít pro děti připraveno malé tvoření. Těšíme se na Vaši návštěvu!

V říjnu nás společně čeká Drakiáda, prosím,
sledujte vývěsky, termín bude záviset
na rychlosti a směru větru!

OBECNÍ KNIHOVNA, ČÍTÁRNA,
HERNA VOLNOČASOVÉHO
CENTRA RÁČEK

Čtvrtek byl opět výletní den, kdy jsme jeli autobusem do Dolních Louček a odtud jsme se přes zříceninu hradu Lúčka vraceli do Předklášteří. Nutno podotknout, že cesta strmými kopci
v lese ke zřícenině a zpět se dětem náramně líbila. A bylo úžasné, jak spolu děti v náročném terénu spolupracovaly a pomáhaly si navzájem.
Páteční, poslední den našeho tábora, jsme trávili na hřišti, měli
jsme rozcvičku, kuličkový turnaj, tvořili a samozřejmě také jedli
a pili. Tento den, ač na poslední chvíli, jsme u oběda zavedli
bobříka mlčení. Byl to vynikající nápad. Děti se ho zhostili znamenitě a my dospělí jsme si užívali nádherné ticho pátečního
oběda. Odpoledne proběhlo závěrečné loučení, děti dostaly
pamětní listy, odměny a všechny své výtvory, které si během
celého týdne vyrobily (truhličku, tašku, zdobené kamínky aj.).
Věříme, že se všem tábor líbil, děti se dobře bavily, dozvěděly
se něco nového a poznaly nové kamarády či kamarádky.
Těšíme se zase za rok!
Za Ráček

Iva Olejníková

*královna Konstancie

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

17:00 – 18:00
zavřeno
9:00 – 11:00
17:00 – 19:00
zavřeno
17:00 – 18:00
(v období od 31. 10. do 31. 3.)
18:00 – 19:00
(v období od 1. 4. do 30. 10.)

Po domluvě možno i mimo otevírací dobu.
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Pozvánky
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© MV–
generální
ředitelství
Hasičského
záchranného
sboru České
republiky

The Plastic People
of the Universe
KONCERT Z CYKLU KAPITOLY Z DĚJIN
ČESKOSLOVENSKE ROČKOVE HUDBY

pátek 18. října 2019
19 hod.
kulturní dům Železné
Předprodej:
Knihkupectví Raškova, Brnenška 475, Tišnov
Obecní urad Železne
Čena v predprodeji: 200 Kc, na míšte: 250 Kc
www.plaštic-people.cz

