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Infor mační občasník obce Železné
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s ním spojené bilancování toho, co se během roku podařilo zrealizovat, jak se podařilo zlepšit podmínky pro život v naší obci. Jistě za největší úspěch můžeme považovat realizaci naší svazkové mateřské
školy Venkov a její spuštění do provozu od září letošního roku. O činnosti tohoto zařízení si můžete přečíst
v tomto čísle Železňáku v příspěvku paní ředitelky. Druhou největší investiční akcí byla výstavba komunikace ke
školce a areálu Horka, včetně vytvoření parkovacích míst.
Důležité je, že i v letošním roce jsme pro Vás připravili bohatý kulturní, sportovní a osvětový program, určitě si
bylo z bohaté nabídky pro všechny věkové kategorie z čeho vybírat. Minimálně v tomto trendu budeme pokračovat i v roce příštím. Chtěl bych tímto také velice poděkovat všem těm, kteří věnují svůj čas přípravě a organizaci
akcí a tím zajišťují jejich hladký průběh.
Pro příští rok máme připraveno několik akcí k realizaci. Nejdůležitější je stavba dětského hřiště v areálu MŠ, rekonstrukce veřejných prostranství a oddechových míst, dokončení veřejného osvětlení z obce k Vitaru a budeme
také pokračovat druhou etapou biocentra za Hradiskem, která spočívá ve výstavbě tůní a mokřadů. Ještě v letošním roce vybereme projekční firmu na zpracování projektové dokumentace pro nový kulturní dům v areálu Horka, jehož kapacita bude 350 osob.
Období Vánoc a začátku nového roku je za dveřmi. Už za krátký čas se setkáme se svými nejmilejšími, rozbalíme
dárky a poté vyměníme staré kalendáře za nové. Proto mně na závěr dovolte, abych před koncem letošního roku
popřál Vám všem zejména hodně zdraví, to je dnes pro každého největší devizou, a ne každý se bohužel může
plnému zdraví těšit. Také však nesmíte postrádat štěstí, protože jestli selže vše ostatní, tak na trochu štěstí může
každý z nás stále ještě spoléhat. A k tomu samozřejmě osobní či pracovní pohodu, ale hlavně hodně lásky Vám
všem bez rozdílu věku.
Užijte si krásné a pohodové vánoční svátky a do roku 2020 vykročte tou správnou nohou.
Radomír Pavlíček, starosta obce Železné
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Aktuality v obci
Je třeba měnit poplatky za svoz a likvidaci odpadu?
Naši občané platí v současné době poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů částku 490 Kč, přičemž pro osoby ve věku do 10 let
a nad 70 let je poplatek stanoven ve výši 410 Kč. Tato výše poplatku
platí od roku 2012, tedy sedmým rokem.
Je třeba uvést, že obec platí svozové firmě KTS Ekologie s.r.o. nejen za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu z domovních popelnic, ale platí
také odvoz a likvidaci dalšího odpadu – zejména vytříděného odpadu
z barevných kontejnerů – což jsou plasty, papír a sklo a také za odpad
z velkoobjemových kontejnerů (bioodpad, nebezpečný odpad a podobně). O jaké částky se jednalo v roce 2018 uvádíme v tabulce:
Zaplaceno

Získáno

Komunální odpad

277.071 Kč

-

Velkoobjemové kontejnery

180.100 Kč

-

Nebezpečný odpad

14.559 Kč

-

Tříděný odpad

-

95.100 Kč

Poplatky občanů za odpad

-

237.130 Kč

Celkem

471.730 Kč

332.230 Kč

Rozdíl mínus (doplatek obce)

139.500 Kč

Upozornění občanům

Z tabulky je patrné, že obec v roce 2018 doplatila za likvidaci a svoz
odpadu ze svého rozpočtu částku 139.500 Kč, což na každého občana bez rozdílu věku činí částku 277 Kč. Toto není nějaký výjimečný
výkyv cen jen v roce 2018, ale doplatky obce mají dlouhodobě stoupající tendenci, jak o tom svědčí i stav v roce 2019. Obec zaplatila za
tento rok za svoz a likvidaci odpadu částky o třetinu vyšší, než v roce
2018, a je pravděpodobné, že růst nákladů za tyto služby se bude dále zvyšovat. Jak jste možná zaznamenali v médiích, náš stát uvažuje
o zákazu ukládání komunálního odpadu na skládky - komunální odpad
se bude likvidovat ve spalovnách. Má se tak stát už v roce 2023 nebo
také až v roce 2030, přesný termín v současné době není nikdo schopen sdělit. V každém případě tento zákaz s sebou přinese další zvýšení poplatků, které bude muset obec ze svého rozpočtu vynaložit na
likvidaci odpadu.
Výzva měsíce (nebo možná i roku)
Dobrý den!
Jaká jednoduchá a prostá slova. Vyjadřujeme tím nejen přání dobra, ale i to, že druhého člověka vnímám, projevuji mu
úctu a vyjadřuji své dobré úmysly. Žádný zákon nám neukládá povinnost se navzájem zdravit, ale patří k zažitým pravidlům chování, že se lidé vzájemně zdraví - když se potkají
nebo když někam přijdou - ať už je to zastávka autobusu
nebo čekárna u lékaře. Byla bych moc ráda, kdybychom se
zdravili i u nás v Železném. Nevadí, že se třeba tak úplně
neznáme, možná nám právě tento obyčejný pozdrav pomůže
seznámit se.
M.Humpolíková

Na zastupitelstvu jsme dlouho a pečlivě
zvažovali a diskutovali všechny souvislosti, které jsou výše uvedeny. Na jedné straně je to snaha udržet poplatky za odpad
ve výši snesitelné pro naše občany;
na straně druhé máme, jakožto zvolení
zástupci, povinnost s péčí řádného hospodáře nakládat se svěřenými finančními
prostředky, které má obec k dispozici. Při
zvážení všech okolností a informací jsme
se rozhodli předložit zastupitelstvu obce
ke schválení zvýšení poplatků za odvoz
a likvidaci odpadů o 100 Kč při zachování
současných úlev, a to na jednání zastupitelstva dne 11.12.2019.
M.Humpolíková

Obec Železné upozorňuje své občany
a jejich hosty na dodržování pravidel parkování vozidel. V poslední době se nám
zde rozšířil nešvar PARKOVÁNÍ VOZIDEL
NA CHODNÍCÍCH. Nejen že takto stojící
vozidlo často zasahuje do vozovky a brání
plynulosti dopravy, ale navíc neumožňuje
bezpečný průchod chodců po chodnících,
o kočárcích či osobách pohybově omezených nemluvě. Řidič takto zaparkovaného
vozidla se dopouští přestupku, za který
může být udělena bloková pokuta až
do výše 2000 Kč nebo ve správním řízení
ještě vyšší.
V obvodu naší obce dohlíží na dodržování
pravidel silničního provozu kromě Policie
ČR také Městská policie Tišnov. Upozorňujeme také, že od 1.1.2020 již nebude
takové jednání řidičů více tolerováno
a přestupky tohoto typu budou policii
oznamovány.
M. Humpolíková

Hasičský sbor informuje
Dne 12.10.2019 proběhl v naší obci
sběr železného šrotu.
Celkem se nashromáždilo 2.780 kg
použitých kovů.
Celoročně můžete využít kontejner
na železný šrot umístěný v obci.
Děkujeme Vám, že třídíte odpady a šetříte životní prostředí.
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Obecní knihovna a Volnočasové centrum Ráček
Poděkování
Děkujeme malým i velkým čtenářům, za návštěvy v místní knihovně. Děkujeme také všem svým příznivcům, kteří se
účastní Ráčkových akcí. Nesmíme opomenout ani naše sponzory a dobrovolníky, bez nichž by se tyto akce neobešly.
Doufáme, že příští rok 2020 bude naše spolupráce stejně úspěšná jako letos. Všem vám tímto děkujeme.

R. Pav.
OBECNÍ KNIHOVNA, ČÍTÁRNA,
HERNA VOLNOČASOVÉHO
CENTRA RÁČEK

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA

ČTVRTEK
PÁTEK

zavřeno
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.

Volnočasové centrum Ráček zve všechny „malé i velké“ :

Prosíme o včasné nahlášení dětí na Mikuláše!

S tr á nk a 4

Mateřská škola Venkov

Co nám přinesl začátek školního roku…

Hola, hola, školka volá! aneb cestičkou
zcela nevyšlapanou…
Rok stavebních prací uběhl jako voda a v pondělí
2. 9. 2019 se našim dětem poprvé otevřely brány
Svazkové mateřské školy VENKOV. Garantovaná
místa zde mají děti ze 6 obcí – kromě Železného
i Šerkovice, Hluboké Dvory, Unín, Rohozec a Bukovice. K zápisu přišlo celkem 38 dětí, přihlásilo
se nám i několik dětí z Drásova, Lomnice a Tišnova.
Školka je dvoutřídní s motivačními názvy
„VČELIČKY“ a „MRAVENEČCI“. Je opravdu krásně
a moderně zařízená, zdobí ji malba s dětskými
motivy na stěnách. Každá třída má svého malého
mazlíčka, zakrslého králíčka, o kterého se děti učí
starat. Velkým přínosem pro děti a rodiče je pravidelná logopedická péče, která funguje již od září.

V září a říjnu jsme si všichni na sebe zvykali,
všechno bylo nové - pro děti, rodiče i zaměstnance školy, společně s dětmi jsme objevovali krásy
okolí školky, nejdříve hřiště Na Horce a přilehlého
oploceného lesíka, jednou se zde děti dokonce
povozily na konících, prozkoumali jsme okolí školky směrem na Stanoviska, k vodárně, cestu
k rybníku a dokonce jsme prošli okruh kolem chaty „U dvou lip“. A protože se nám letos podzim
opravdu vydařil, společně s dětmi jsme si školku
vyzdobili pěknými výrobky z přírodnin a výkresy
dětí.
Listopad už nám pomalu končí, těšíme se s dětmi
na další společné chvíle, třeba při dílničkách pro
děti a jejich rodiče, které se konají v jednotlivých
třídách v pondělí 9. 12.
Na webových stránkách školy www.msvenkov.cz
jsou k nahlédnutí fotky ze společných aktivit
a informace o aktuálním dění ze školky.
Přeji všem rodičům a dětem, aby naše společná
cesta byla příjemná a milá, taková, na kterou se
v dobrém vzpomíná.
Barbora Packová, ředitelka

Foto: Archiv MŠ Venkov Železné

OZNÁMENÍ O PŘËRUŠENÍ PROVOZU

Foto: Archiv MŠ Venkov Železné

Vážení rodiče,
po projednání se zřizovatelem Vám oznamuji,
že provoz Svazkové mateřské školy VENKOV
bude přerušen od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020,
tj. v době vánočních prázdnin.
Provoz bude zahájen v pondělí 6. 1. 2020.

KONTAKT NA MŠ VENKOV:
Ředitelka: Mgr. Barbora Packová
email: reditel@msvenkov.cz
tel. 602 73 79 77
email školka: info@msvenkov.cz
web: www.msvenkov.cz
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Kam za kulturou?
Sto let krajinou řeky Svratky
Letos je tomu sto let, kdy se v Tišnově narodil Stanislav Bělík. Malíř, který svými obrazy pravidelně zpestřuje
i naše Výtvarné léto v Železném. Do srdcí veřejnosti se zapsal svými krajinkami, přestože sám dával přednost figurám a portrétům. Malování se začal věnovat již jako malý kluk. Na nedostatek podkladového materiálu si stěžovat
nemohl, protože jeho tatínek pracoval v papírně. Jelikož studium na umělecké škole mu osud nedopřál, věnoval se
tvorbě ve volném čase. Stala jeho únikem také v dobách druhé světové války, kdy byl nuceně nasazen v Sankt Pöltenu. Okolní hory mu poskytovaly velkou inspiraci, avšak milovaný domov nahradit nemohly.
I po válce zůstávala tvorba obrazů pouze jeho koníčkem. Jako podnikový výtvarník v Tesle v Brně, měl k malbě přece
jen trochu blíže, avšak opravdovému umění se mohl plně věnovat až v důchodu i přesto, že v roce 1960 zdárně absolvoval dálkové studium malby v Praze.
Vysočina a jižní Morava, právě tyto oblasti se staly ústředními tématy jeho příběhů. Kouzelná zákoutí naší krajiny
dokázal mistrně uchovat ve svých obrazech, pro další generace. Nejčastějším motivem jeho díla se stal tok, proudící
kolem jeho domova. Ano, řeka Svratka představuje neodmyslitelnou součást autorovy tvorby. Právě jí zasvětil i svůj
poslední cyklus obrazů, který jsme mohli shlédnout letos na jaře v Tišnově. Dílo Krajinou řeky Svratky nám přibližuje
poklady ležící podél břehů řeky od jejích pramenů až k Pálavě. Ačkoli špatný zrak už dnes panu Bělíkovi malovat nedovolí, nezabrání mu v procházkách končinami, které tak miluje a které pro nás svými temperami zvěčnil.
D. Čikovová

Ohlédnutí za akcemi KPVU ve spolupráci s obcí Železné
K aktivním spolkům, které vyvíjí svoji činnost v Železném, patří také Klub přátel výtvarného umění.
Letošní rok zahájil velkou výstavou v tišnovské galerii Diana, pořádanou u příležitosti výročí stých narozenin
doubravnického malíře Stanislava Bělíka. Výstava představila průřez tvorbou tohoto malíře a slavností vernisáže
se zúčastnil také sám letošní oslavenec.
Na červenec připravil KPVU v kulturním domě v Železném výstavu obrazů akad. Malíře Aloise Lukáška
(1911 – 1984), kterou připomenul tvorbu tohoto významného malíře Vysočiny. Výstava se stala také významnou
regionální akcí, kterou navštívilo přes 400 návštěvníků i z dalekého okolí.
Srpen patřil již tradičnímu výtvarnému salónu. Byl to již 19. ročník Výtvarného léta v Železném, který obeslalo
přes 70 výtvarníků z celé ČR. Slavnostní vernisáže se zúčastnilo na 150 návštěvníků. V kulturním programu vystoupila skupina Lucie Dobrovodská & Paka. Součástí této výtvarné přehlídky byla také výstavka prací uměleckých
kovářů, které vytvořili u příležitosti již tradiční akce Železo v Železném. Bylo to několik mistrovských děl, které se
stanou součástí výzdoby místní mateřské školy. Mezi tvůrci nechyběl ani místní kovář Matěj Žáček. Také tato výstava se setkala s mimořádným diváckým ohlasem, protože ji navštívilo přes 500 návštěvníků.
Další akci KPVU uspořádal v tišnovské galerii Diana dne 16. listopadu, byla otevřena výstava významného malíře
Vysočiny Jana Odvárky (výstava je otevřena vždy v SO a NE od 13:00 do 17:00 hodin a to do 8. 12. 2019)
Poslední letošní akcí KPVU byl slavnostní křest knihy akademického malíře Norberta Pokorného a jeho rodiny, kterou napsal občan ze Železného Mgr. Miroslav Pavlík. Nad touto akcí převzal záštitu starosta Železného Radomír
Pavlíček, nejen proto, že KPVU má sídlo v Železném, ale také proto, že tato kniha byla napsána v Železném.
Kniha mapuje tvorbu tohoto významného malíře, tišnovského rodáka (1869 – 1954), který se proslavil především
svou sakrální tvorbou, kterou lze nalézt nejen
v kostelích našeho regionu (např. Rohozec, Unín,
Předklášteří, Deblín, Tišnov, aj.), ale také na Zlínsku
a Slovensku. Kniha má 150 barevně tištěných stran
a přináší přes 100 fotografií a reprodukcí. Autorkou
některých fotografií je také fotografka Radmila Pavlíčková ze Železného
Kniha vyšla pouze v malém nákladu a k dostání bude v Turistickém informačním centru Tišnov, Muzeu
města Tišnova a knihkupectví paní Raškové. Knihu lze
zakoupit na OÚ v Železném nebo u Miroslava Pavlíka
v Železném.
M. Pavlík

S tr á nk a 6

Aktuální téma
Nebuďme lhostejní - třiďme odpad!
Podle výzkumů svůj odpad aktivně třídí 73% obyvatel České republiky - takže ti, kteří třídí, již rozhodně nepatří mezi
menšinu. I u nás v obci lze jednoduše poznat, kdo z nás třídí a kdo nikoliv – stačí si ve středu večer projít obec a obhlédnout černé popelnice připravené k odvozu – některé přetékají často plastovými obaly a papírovými kartony a jiné
nejsou zaplněny ani z poloviny.
Připravili jsme pro vás tematickou stránku týkající se třídění – tedy stručně: proč třídit, a jak třídit.

Proč třídit odpad?
„Má smysl, abych třídil? Vždyť co je mé smetí oproti velkým producentům odpadu?“ myšlenka, která určitě napadla
nejednoho z nás. Zpravodajství informuje o ekologických katastrofách ve světě, ale my si řekneme, že je to daleko.
Nás se to netýká. Omyl. Aniž jsme si vědomi, působí tyto události na každého na této planetě. Proto nesmíme rezignovat. Máme možnost to ovlivnit, naším chováním a jednáním, nejen tříděním odpadu.
Je jasné, že planetu, na které žijeme, máme jenom jednu. Tedy hlavním důvodem pro třídění odpadů by měl být náš
zájem ji chránit a zachovat pro naše děti. Správným tříděním odpadu (zejména papíru, plastů a skla) chráníme zdroje surovin – tedy stromy, uhlí a ropu. Co není roztříděno a skončí v komunálním odpadu, je vyvezeno na skládku
nebo do spalovny. Čím více komunálního odpadu – tím více produkce oxidu uhličitého, který zamořuje naši Zemi
a škodí na zdraví všem jejím obyvatelům.
Dalším důležitým důvodem jsou, jak jinak, peníze. Možná jste zaznamenali zprávy z médií, že nejpozději v roce
2030 skončí možnost vyvážet komunální odpad na skládky. Tedy komunální odpad bude možné pouze spalovat
a s tím souvisí i zvýšení plateb, které budou obce a města muset za takovou likvidaci platit.

Omalovánky pro děti

PŘIŘAĎ ODPADU SPRÁVNOU BARVU
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Aktuální téma
Jak třídit odpad?
Na samostatném letáku jsme pro vás připravili
jednoduchý návod, jak odpad třídit – tedy co je
možné dávat do barevných nebo velkoobjemových kontejnerů a co tam nepatří.
Na žádost občanů jsme zavedli systém „žlutých
pytlů“ určených ke sběru plastu a „modrých
pytlů“ určených ke sběru papíru. Oba tyto pytle
jsou k vyzvednutí na obecním úřadě a je možné
do nich ukládat stejné odpady, jako do žlutých,
respektive modrých kontejnerů. Žluté i modré
pytle se dávají ve svozový den, to je ve čtvrtek
sudého týdne, k domovním popelnicím a jsou
svezeny zaměstnanci obce k hromadnému odvozu svozovou firmou.
Samostatnou kapitolou je 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 zemina z květináčů, zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže),
posekaná tráva, listí, větvičky, piliny, hobliny,
kůra, popel ze dřeva, trus býložravých hospodářských zvířat, peří, chlupy. Bioodpadem nejsou zbytky živočišného původu (maso, kosti..).
Bioodpad produkuje metan, což se využívá
v bioplynových stanicích. Organická hmota, která vychází z bioplynové stanice, by měla být
dále kompostována a pak použita jako organické hnojivo k zapracování do půdy.
Bioodpad je možné také kompostovat na zahradě. V příštím roce plánuje obec občanům,
kteří o to projeví zájem, opět poskytnout plastové kompostéry.
Zajímavé informace ke kompostování je možné
nalézt na www.kompostuj.cz.
V naší obci mohou občané také využívat velkoobjemové kontejnery, které jsou celoročně přistaveny u cesty k lesnímu divadlu (Pitín). Jeden
je určen pro bioodpad, který se díky svým rozměrům nebo množství nevejde do kompostéru,
a druhý je určen na železný šrot.
Baterie, žárovky a drobný elektroodpad je možné vložit do sběrného koše u obchodu.

Mapa umístění kontejnerů na tříděný odpad a velkoobjemových
kontejnerů

Zajímavosti
Víte že:
- z recyklovaného plastu se vyrábí například fleecové bundy, plastové ploty nebo venkovní lavičky?
- pro obec Železné provádí svoz a likvidaci společnost KTS Ekologie s.r.o., kterou založily v roce 2009 obce sdružené
v mikroregionu Kahan, ke kterým se v průběhu let přidaly i další obce z mikroregionů Ivančicko, Židlochovicko a Tišnovsko?
Co říci závěrem:
Díky těm, kteří dočetli až sem! Třídění odpadů souvisí s ochranou klimatu, což je v současné době velké téma. Možná ne každý z nás může ovlivnit globální klimatické změny, ale každý z nás může třídit odpad a každý z nás rozhoduje
o tom, jaký odpad bude produkovat. Jak? Zcela jednoduše – tím, co nakoupím, kde to nakoupím, jakou formu dopravy kamkoliv použiji.
M. Humpolíková
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Příspěvky občanů
PODZIM V PŘÍRODĚ
Babí léto nás již definitivně opustilo a nastal čas podzimní. Letní čas jsme na hodinkách opět přeměnili
na středoevropský, s čímž je spojeno i ranní vstávání
do mlhy a odpolední brzké šero. Listí nám po prvních
mrazících opadává, příroda se mění.
Srnčí zvěř již přebarvila do zimní srsti a začíná se
sdružovat do tlup s větším počtem jedinců. Velmi výrazně to vidíme na polích mezi naší obcí a Tišnovem.
Zvláště letos, kdy mají potravu na obou stranách silnice – cukrovku. S tím je spojeno vyšší riziko střetu
motorových vozidel se zvěří. Dobrá rada zní: „Jezdit
bezpečně!“ To znamená nižší rychlostí, používat potkávací světla případně s mlhovkami, ne dálková
světla, při kterých se zvěř nedokáže orientovat. Pokud Vám již přechází přes komunikaci, tak je dobré
počítat s tím, že půjde více kusů, v létě to bývá jeden
maximálně dva kusy (srna a srnče), na podzim i celá
tlupa. Zvláště nebezpečná je zatáčka na začátku obce, směrem k autobusové zastávce „U Vitaru“.

PODZIM ZA HRADISKEM
Během roku se zvýšila i frekvence spoluobčanů na
procházkách s kočárky a se čtyřnohými kamarády
k vodní nádrži Za Hradiskem. Tato procházka kolem potůčku Lomnička k chatě U dvou lip je velice
pěkná. Za zádržnou vodní nádrží, která skvěle zapadá do krajiny, se v příštím roce vybuduje soustava čtyř tůní s biočistícím rostlinným filtračním systémem. Stavební povolení bude vydáno
v dohledné době. Musím hlavně ocenit práci zaměstnanců OÚ, kteří skvěle pečují o zeleň v této
lokalitě. Nyní ukončili i práce na zprůchodnění
(prostříháním), pěšiny k vrcholu Hradiska a do malého lomu.
Velice mě těší také skutečnost, že uvedené vycházkové trasy jsou našimi občany udržovány
v čistotě a nikde cestou nenajdete ani papírový
kapesník, což v minulosti nebylo pravidlem. Mám
však prosbu k některým kynologům:
poklízejte prosím “ dárečky“ po svém čtyřnohém
kamarádovi. U posezení před Kupkovými je stojan
s papírovými sáčky na uvedené psí exkrementy
(někteří si nosíme i vlastní igelitové sáčky v kapse)
a odpadkový koš je instalován u lavičky na břehu
nádrže. Je velice nepěkné, když na kamenech
a v trávě u nádrže, kde si hrají malé děti, se tyto
exkrementy stále nacházejí i po tom, co jsem je
předešlý den uklidil. Snad nikomu ruka neupadne,
když si po svém pejskovi uklidí.
Přichází nám Advent, Vánoce a nový rok 2020.
Do nového roku si přejeme hlavně pevné zdraví.
To budeme potřebovat všichni, a krásné vycházkové trasy naší obce k tomu jistě výrazně přispějí.
L. Bednář

Foto: D. Čikovová

RAČÍ BĚH
V sobotu 12. října 2019 proběhl v naší obci „0. ročník Račího běhu“. Trať byla dlouhá 4,5 km.
Start i cíl byl v areálu Na Horce a trasa vedla celou obcí, okolo obecních lesů i kolem vodní nádrže Za Hradiskem. I přes nepřízeň počasí se na startu sešlo 16 běžců ve 4 kategoriích. V kategoriích mužů trať nejrychleji
uběhl pan Zbyněk Bednář v čase 00:19,39 a v kategoriích žen byla nejrychlejší paní Valérie Nežádalová
s časem 00:25,22. Všichni, kdo se umístili na stupních vítězů, byli odměněni medailí a diplomem. Současně
s během se konal i dětský běh v areálu hřiště.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na akci organizačně podíleli, a to jak zastupitelům, tak i dobrovolníkům z naší obce.
A protože si nová akce našla své příznivce, můžete už teď začít trénovat a těšit se na další ročník „Račího běhu“, který se bude konat v průběhu měsíce září 2020.
J. Komůrka
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Příspěvky občanů
Malé zamýšlení na závěr roku
Železné se rozrůstá. Vlastně již ve druhé vlně. Opět vyrůstá v obci nové sídliště rodinných domků
a mnozí šťastní majitelé se budou stěhovat už do Vánoc. Takže přibydou noví obyvatelé a na Silvestra
i nové šťastné ohňostroje plné světel.
Je to určitě dobrá zprava pro obec, ale bude určitě dobrou zprávou? V té první vlně se Železné rozrostlo o desítky nových obyvatel. A tak se někdy ptám, kde jsou? Někteří tady bydlí, někteří jen přespávají. Viděli jste je však někde? Kulturní dům jim nic neříká, neví, kde je obchod, hospoda. Jsou prostě
neviditelní. Na štěstí se to netýká všech. Jsou i tací, kteří zde už zapustili kořeny a zapojili se do života
obce. Díky za ně.
A jak to bude s těmi dalšími novými obyvateli? Budou také neviditelní a bude o nich slyšet jen, když
budou mít nějaké požadavky? Přál bych si, aby to bylo jinak. Doba, řečeno slovy básníka, je „vymknuta
z kloubů“. Venkov by měl zůstat i nadále venkovem. Pohoda, klid, zahrádky a také zvířátka, která na
venkov patří. Jenže někteří to mají nastaveno jinak. Zbavili se městského hluku, smogu, provozu aut
a přitom jim na venkově vadí třeba kokrhání kohouta. Ten kohout patří na venkov určitě víc než nějací
„lepšolidi“.
Tak ať se jim u nás líbí. Dál vše ukáže čas. Kéž je laskavý k venkovu i přírodě.
M. Pavlík

Pozvánky
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Staňte se součástí našeho „Železňáku“
Vážení spoluobčané,
za účelem zkvalitnění našeho místního občasníku „Železňák“ bychom Vás chtěli požádat o spolupráci. Budeme rádi, když se
zapojíte do naší redakční činnosti a svými
příspěvky ji obohatíte. Protože se jedná
o tisk místní, oceníme především články
zaměřené na zdejší lokalitu, ať už tématy
aktuálními či jinými (kulturními, sportovními, historickými, atd.). Své příspěvky zasílejte na e-mail: referent@zelezne.cz, nebo
přímo na obecní úřad v Železném. Děkujeme za Vaši spolupráci.
D. Čikovová

KALENDÁŘ
kulturních,
společenských
a sportovních
akcí
v Železném
2020

9. 2. 2020
14. 3. 2020
27. 3. 2020
4. 4. 2020
6.—10. 4. 2020
25. 4. 2020
30. 4. 2020
3. 5. 2020
Květen 2020
6. 6. 2020
20. 6. 2020

7. 8. — 9. 8. 2020
8. 8.—30. 8. 2020
27. 9. 2020
10. 10. 2020
Říjen 2020
6. 11. 2020
29. 11. 2020
5. 12. 2020
25. 12. 2020

Dětský karneval (KD)
Obecní ples( KD)
Noc s Andersenem (knihovna)
Ukliďme Česko (brigáda)
Bluesová pomlázka (KD)
Velikonoční dílny (Knihovna)
Košt pálenek (KD)
Pálení čarodějnic (Hřiště)
Den matek (KD)
Sportovní den pro děti (Hřiště)
Americká občanská válka (Hřiště)
Bigbítová noc (hřiště)
Výstava obrazů
Příměstský tábor (OÚ, hřiště)
Setkání kovářů aneb železo v Železném
Výtvarné léto v Železném (KD)
Svatováclavské hody (hřiště, KD)
Výlet do neznáma
Drakiáda (termín dle počasí)
Sv. Martin
Adventní dílny (KD)
Mikulášská nadílka (KD)
Zpívání u kapličky

