ŽELEZŇÁK

Č í s l o 1 /2 0 2 0
2 7 . bř e z e n 2 0 2 0

I n fo r ma č ní o bč as ní k O be cn í ho ú řa du Ž ele z né

Infor mační občasník obce Železné
Vážení spoluobčané

Kontejnery

Všichni jsme se už těšili na jaro, příroda se začíná krásně zelenat a jsou vidět
první květy. Sluníčko už místy i příjemně hřeje a vybízí k pracím na zahrádkách nebo k vycházkám do přírody.
Přesto všechno je ale letošní jaro v jiném a zvláštním duchu.
Ve škole jsme se učili o všech možných epidemiích v průběhu staletí, ale to je
tak dávná historie, že jsme si ani neuměli představit, že by se mohla někdy
opakovat. Máme přece vyspělé zdravotnictví, se vším si dokážeme poradit.
Jak ale dokazuje situace posledních dní, na některé věci jsme pořád krátcí.
Pandemie - hromadný výskyt infekčního onemocnění postihující obyvatelstvo bez prostorového omezení, bylo pro nás téměř cizí slovo.
Největší problém z pohledu vedení obce vidím v nedostatečné informovanosti ze strany centrálních úřadů. Ani my, starostové obcí nemáme žádné
zvláštní a speciální informace. Nejsme informováni o možném výskytu nákazy ani v našich obcích.
Jsem však přesvědčen ,že je zde skutečná šance, jak šíření této nákazy, která
má u každého jedince jiný průběh, zabránit.

Rád bych Vás opakovaně vyzval k co největší opatrnosti, ale také ke klidnému přístupu k věci. Nabízíme také službu k zajištění potřeb, zejména potravin především pro seniory.
Chci také všem našim občanům i spolupracovníkům poděkovat za to, co dělají. A věřte, není toho v této době málo. Děkuji švadlenkám, šije se v domácnostech i ve školce, díky tomu máme vcelku dostatek roušek a vyrábí se další. A samozřejmě zdarma nabízíme. Děkuji zaměstnancům za hygienické zajištění chodu prodejny. To je asi v této době jeden z nejdůležitějších úkolů.
Zajistit dostatek potravin v místě. Podařilo se nám sehnat něco málo desinfekčních prostředků. Děkuji místnímu bylinkáři Pavlovi, dodal první várku
bylinkové prevence, distribujeme především seniorům.
Prosím tedy, nadále dodržujme vyhlášená opatření, omezme kontakt s okolím na naprosté minimum, přitom využijme jarní počasí na zahrádkaření,
buďme k sobě ohleduplní a hlavně - SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Na jedlý olej a použité tuky
Od letošního roku je v naší obci k
dispozici nový kontejner, tentokráte
na použité jedlé oleje a tuky. Kontejner najdete ve dvoře obecního úřadu. Budeme rádi, když jej budete hojně využívat.

Nebezpečný odpad
Přistavení kontejnerů na NEBEZPEČNÝ odpad proběhne ve dnech 27.4.
—2. 5. 2020 ve dvoře OÚ Železné,
kam je možno dovézt např. odpad z
domácností, oleje, barvy, baterie,
elektrotechnický odpad/TV, rádia,
ledničky, pneumatiky. Odpad lze
přivézt pouze v době úředních hodin!

Velkoobjemové kontejnery
Ve dnech od 30.4.—3. 5. 2020 budou
přistaveny VELKOOBJEMOVÉ kontejnery,a to na 3 místech: u Hradiska, v
Uličce a Nad Mezí u lípy. Do kontejneru patří komunální odpad po vytřídění, velkoobjemový odpad,
směsný odpad atd.

Pavlíček Radomír, starosta obce Železné

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Aktuality v obci
str. 2
Nový čtecí koutek pro děti
str. 3

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.
hod.

KONTAKTY
Telefon:
Mobil:
Email:

549 418 285
737 621 392
obec@zelezne.cz

Vydává obec Železné, Železné 79, 666 01 IČO 00366129, pod číslem MK ČR E10034
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Aktuality v obci
Zodpovědně za volantem !
Naší obcí prochází hlavní silnice z Tišnova na Černou Horu, jejíž přehlednost některé řidiče svádí k rychlejší jízdě. Od loňského podzimu začala v obci Železné fungovat MŠ VENKOV, a protože zatím jedinou přístupovou cestu ke školce představuje právě tato silnice, je o to více třeba, dbát zvýšené pozornosti na pohyb chodců a dětí v tomto úseku silnice. Stejně tak
by řidiči měli sundat nohu z plynu na příjezdové komunikaci k Vitaru, kde se často vyskytují chodci nebo při vjezdu do
obytné zóny v obci. I zde často dochází k překračování povolené rychlosti. V letošním roce, stejně jako loni, bude Policie
České republiky v obci Železné rychlost monitorovat. Dávejme si proto pozor, jak se chováme za volantem. Inspirací nám
mohou být i údaje poskytnuté z minulého roku:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY — dopravní inspektorát Brno venkov sděluje, že během roku 2019 byla v obci provedena 7x
kontrola dodržování stanovených limitů rychlosti (pravidel silničního provozu). Při provedených kontrolách bylo zjištěno 12
přestupků – porušení § 125c, odst. 1, písm. f, bod 2, 3, 4 zákona číslo 361/2000 Sb. v platném znění.
D. Čikovová

Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se uskuteční

ve středu 22.dubna 2020 od 14,30 – 17 hodin.
Budete si moci prohlédnout naši školku, obdržíte bližší informace k zápisu včetně přihlášky a evidenčního listu, zodpovíme Vaše dotazy.

ZÁPIS DO SVAZKOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY VENKOV
na školní rok 2020/2021
se koná

VE STŘEDU 6. 5. 2020 od 7,00 – 16,30 hodin
v budově školy, Železné 200
Bližší informace na webových stránkách školy www.msvenkov.cz

Připomínáme
Připomínáme splatnost poplatků za odpady
a psa

dospělý

Odpady

Pes

Do 31.5.
590

Do 30.6.
200

dítě

510

-

senior

510

200

Poplatky můžete zaplatit také na účet č.:
16424641/0100, V.S.: číslo vašeho domu
Případné dotazy zodpovíme
Tel.: 737 621 392
mail: obec@zelezne.cz
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Obecní knihovna a Volnočasové centrum Ráček
OBECNÍ KNIHOVNA, ČÍTÁRNA,
HERNA VOLNOČASOVÉHO
CENTRA RÁČEK

Dětský karneval
Knihovna a volnočasové centrum
Ráček připravuje každoročně
spoustu akcí pro děti i dospělé.
První letošní akcí byl dětský karneval, kterým provázel pan Polanský s doprovodem. Děti předvedly pestrou směsici masek a
kostýmů, zúčastnily se soutěží a
naučily se i pár základních tanečních kroků. Na prázdno nevyšly
ani mlsné jazýčky, které si pochutnaly na medvídcích a kytičkách z lineckého těsta nebo na
párku v rohlíku. Ráček připravil odměny všem princeznám, zvířátkům,
rytířům, hasičům,…
Děkujeme všem za účast, zejména rodičům v kostýmech a těšíme se
zase za rok
Na shledanou naše parta: Radka, Dita , Dáša a Helena

Knihovna a volnočasové centrum Ráček vás zve do nově otevřeného čtecího koutku pro děti. V naší knihovně najdete krásné
čtení pro nejmenší i dobrodružné příběhy pro mládež. Nudit se
nebudou ani rodiče, pro které je připraven pestrý výběr knih ve
zdejší knihovně.

Klára, Lisa, Jonte a Sandro
trénují pod Peterovým vedením na vánoční závod v jízdárně. Lisa doufá, že ji vyberou
do školního družstva. Ale to se
nestane, a tak se rozhodnou
jít na to jinak – společně nastoupí do závodu proti družstvu školy jako konkurenční
tým. Kdo vyhraje napínavý
závod?

Kočičí život je někdy pod psa. Tohle kotě se ale nikdy nevzdává!
Kocourek Josef má jméno po Josefu Ladovi. Se slavným malířem ho
spojuje zraněné oko a touha malovat. Nezdolný kocourek maluje
obrázky pro svou kočičí mámu a
vypráví podivuhodná dobrodružství všem malým čtenářům, kterým se osvědčuje genetická metoda čtení.
První díl fascinujícího příběhu ze země pohádek si získal srdce milionů dětí i dospělých po celém světě. Zazvonil zvonec a pohádky je konec… Ale jak to vlastně bylo
dál? Když kouzelná kniha přenese dvojčata
Alex a Connera na záhadné místo, netuší,
že se jim právě splnil sen všech dětí. Ocitli
se v zemi pohádkových příběhů! Brána do
světa lidí se ale uzavřela a vypadá to, že
není cesty zpět. Čeká je neuvěřitelné dobrodružství plné překvapení, kouzel a setkání s postavami, které znají z pohádek. Nepůjde však jen o setkání milá a příjemná.
Boj dobra se zlem totiž nikdy neskončil…

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.
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Svazková Mateřská škola VENKOV
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

NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ
V období od ledna do března jsme začali s dětmi z obou tříd pravidelně navštěvovat solnou jeskyni
v Tišnově. Každé úterní ráno se scházely před osmou hodinou ve školce a autobusem od MŠ jsme jeli až
k solné jeskyni. Vždy se těšily, že pojedou na malý výlet a už cesta do Tišnova pro ně byla zážitek.
Sůl, která se používá ke stavbě těchto jeskyní, obsahuje velmi důležité minerály a stopové prvky. Bylo prokázáno, že tyto prvky se v solných jeskyních uvolňují mnohem intenzivněji než ve volné přírodě. Návštěva solné jeskyně odpovídá třídennímu pobytu u moře. Nezanedbatelným přínosem solné jeskyně je její vliv na
psychiku dětí. Při vstupu do jeskyně na děti vždy dýchne nenapodobitelná atmosféra. V jeskyni je na stěnách i na podlaze sůl, přes kameny na zdech prosvítá tlumené světlo, ke klidné atmosféře přispívá i hudba
z pohádek, při které si děti můžou hrát. Děti si vždy půjčují hračky, se kterými si obvykle rády hrají na pískovišti.
Solná jeskyně je místem klidu a relaxace, proto věříme, že i v příštím školním roce budeme mít možnost
s dětmi jeskyni navštěvovat. Doporučuje se minimálně 10 návštěv, pobyt v solné jeskyni působí pozitivně při
mnoha zdravotních problémech.
p. učitelka Renata Misařová
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Kultura
Výstavy v Železném 2020
Letošní první výstavou v kulturním domě bude výstava Mikroregionu PORTA, u příležitosti
jejího 20. výročí založení. Výstava bude slavnostně otevřena v sobotu 13. června 2020. Na této
výstavě se budou prezentovat všechny obce tohoto mikroregionu a návštěvníci se seznámí nejen
s historií obcí, ale také s jejich současností a řadou dalších zajímavostí.
Za těch dvacet let, kdy Mikroregion PORTA vznikl se opravdu má čím pochlubit. Součástí výstavy bude také prezentace místních firem, které přispívají k dobrému jménu obce.
Druhou tradiční výstavou bude již dvacátý ročník výtvarného salónu.
Výtvarné léto v Železném, kdy se na této největší regionální prohlídce setkávají výtvarníci z
celé České republiky. Výstava bude zahájena v sobotu 8. srpna v 17. hodin v kulturním domě v
Železném. Tento jubilejní ročník připomene také ty nejlepší výtvarníky, kteří v Železném vystavovali. Součástí vernisáže bude také prezentace prací uměleckých kovářů v Železném.
Také letos budou vystaveny nejen obrazy, ale i ilustrace, grafika, dřevořezby, keramika, sklo,
práce uměleckých kovářů aj.
Tradičně se výstavy účastní kolem 70. výtvarníků z celé ČR , a jak je patrno z prvních přihlášek, bude i o tuto letošní výstavu mezi výtvarníky zájem.
A protože i Železné má řadu šikovných výtvarníků, tak neváhejte a přihlaste se raději včas.
M. Pavlík
Masopust
V sobotu 29. února se v naší obci uskutečnil masopustní průvod. Sraz maškar byl u kulturního domu, kde místostarostka paní Humpolíková předala ozdobnou FERULY nevěstě a obchůzka mohla
začít. V průvodu nechyběl medvěd, slamák, nevěsta, ani řezník, typické maškary masopustních
veselic. Jsme rádi, že tradice neupadají v zapomnění. Letošní průvod zaznamenala i Tišnovská televize, kde můžete tuto reportáž shlédnout.
R. Pavlíčková
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Příspěvky občanů

Stalo se před…
Jak jistě mnozí ví, dopisuje se pracně kronika Železného. A tak nebude určitě bez zajímavosti, zalistovat v kronice
času a připomenout nejen pamětníkům, co se událo před několika málo léty v naší obci. Někdo si vzpomene, někdo si připomene a noví obyvatelé se mohou seznámit s poslední historií obce, kterou si zvolili za svůj nový domov.
A tak víte, co se stalo před…?

Stalo se před 10. lety

Stalo se před 15. lety

Stalo se před 20. lety

Leden 2010 - Mikroregion
PORTA oslavil 10 let svého
trvání.
23. ledna - Konala se
v Železném sbírka Tříkrálová,
vybralo se celkem 14. 035,Kč
13. března - Konal se Obecní
ples. Plesalo 120 místních i
přespolních. Hrála skupina
STONE. Tombola měla 100
cen.
14. března – V dopoledních
hodinách došlo k havárii 4 aut
na odbočce k Lomničce. Jedno
auto narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Postiženým se
stal také autobus linky 332.
K havárii se sjela policie, která
řídila opravu v ohroženém úseku.
3. dubna – Mikroregion PORTA
uspořádal v kulturním domě
Košt slivovice. Zvítězil p. Burian ze Železného. Panu Králíkovi z Lomničky se nepodařilo
obhájit loňské vítězství, Akce
se zúčastnilo 80 lidí.

2005 – Rozpočet obce pro tento rok byl
schválen ve výši: Příjmy 2,564 900,- Kč,
Vydání 2,564 900,- Kč.
5. února – V kulturním domě se konal Dětský maškarní karneval. Součástí zábavy
byla i bohatá tombola.
19. února – konal se obecní ples. Vyhrávala dvoučlenná kapela pana Kozelky. Ples
navštívilo šest desítek tanečníků.
26. února. – Konala se v hospodě u Kovářů členská schůze místních hasičů. Dva
roky o hasičích nebylo slyšet. V pokladně
sboru bylo 4.365,- Kč. Byl schválen nový
členský příspěvek z 50 kč na 100 Kč.
27. února – Konal se v kulturním domě
tradiční koncert, který navštívilo přes 100
občanů. V kulturním programu vystoupil
Jan Beránek (housle), František Kratochvíl
(klávesy), Věra Bakalová a Jiří Bakala
(zpěv).
Letošní zima přála bruslení a tak na Horce
se bruslilo. Ledovou plochu udržovalo několik ochotných mládenců za pomoci p.
Ludvíka Nadrchala.
12. dubna – Se svým absolventským koncertem brněnské konzervatoře představila
v brněnském sále na Dominikánském náměstí Jindřiška Paulová (roz. Havlíková),
zřejmě první absolventka školy ze Železného.

10. února 2000 — Obec
Dolní loučky, Lomnička,
Předklášteří, Šerkovice,
Štěpánovice a Železné se
dohodly na založení Mikroregionu.
16. února – Projednal podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny parlamentu ČR žádost o udělení znaku a praporu naší
obce a doporučil k udělení
znak:: v modrém štítě vztyčená račí klepeta. Prapor:
modrý list se dvěma bílými
vztyčenými račími klepety.
Koncem února byl
z provozních důvodů uzavřen místní obchod. Rozpoutaly se akce na jeho
záchranu.
20, dubna byl do Železného odeslán dopis od Parlamentu ČR podepsaný Václavem Klausem. V dopise
bylo uvedeno schválení
znaku a praporu.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit dne 22.1.2020
s naším manželem, tatínkem, dědečkem a pradědečkem
Panem
Jiřím Palatkou
Děkujeme za vaši účast a podporu rodině v tento těžký a smutný den. Děkujeme
hasičům za čestnou stráž u rakve. Děkujeme za květinové dary, zaslané kondolence, smuteční projevy a za soucitná slova.
Zarmoucená rodina Palatkova

M. Pavlík
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Příspěvky občanů
Železné v proměnách času
S každým dalším rokem se naše obec rozrůstá. Pohled na ni, i její okolí se neustále mění.
Připomeňme si trochu, jak to tu ještě nedávno vypadalo.

Foto: R. Pavlíčková
Pohled v roce 2016

Pohled v roce 2020

Za Ing. Václavem Novotným
Odchod každého člověka, ke kterému máte vztah, nutí k zamyšlení a zavzpomínání.
Je to už skoro 23 let, kdy jsem se seznámil s Václavem Novotným a toto přátelství vydrželo až do posledních dnů.
Vzpomínky se vrací a bylo jich za ta léta tolik, že se nevejdu do těchto pár řádků. Byla to krásná setkání, která obohacovala. Tolik toho znal, hlavně o přírodě, kterou miloval. A těch latinských názvů, které sděloval jen tak mimoděk.
Těšil se v tichých chvílích ze své zahrady, spíš nádherného parku s cizokrajnými dřevinami, který by mohl závidět
mnohý zámecký park. Kouzelný kousek přírody uprostřed obyčejné vesnice. A také jeho velká chlouba-rybníček,
uprostřed té krásy. První rybníkář v Železném. Rád sedával u toho svého malého vodního světa a pozoroval líné kapříky u hladiny. Měl rád společnost, ale dovedl si užít i tiché samoty. Jak uměl s láskou vyprávět o divokých kačenách.
Které objevily jeho rybníček a vyvedly zde také své mladé. A nelze zapomenout na ty slavné výlovy se vší parádou. A
Václav si to užíval. Byl pozorný hostitel, stoly plné, připravené zásluhou jeho milé paní Jany.
A také skleník s prvními hrozny v Železném a u něho vyrovnané bedýnky s desítkami ukázkových sazenic rajčat a paprik, kterými potom obdarovával své přátele.
Je toho tolik, na co by bylo možné vzpomínat. K těm patří i náš výlet na kolech za medvědím česnekem až kamsi za
Lomnici. Nádherný výlet s poutavým výkladem o přírodě. Můj poslední výlez na kole a tak o to větší vzpomínka.
Václavův zdravotní stav byl vážný, ale při každé návštěvě byl pozitivně naladěn, i když mu bylo někdy všelijak. Poseděli jsme, zavzpomínali. A najednou zpráva. Václav odešel.
V posledních dnech se z oka díval do toho svého parku. Osiřela nejen rodina, ale také park, který ztratil citlivou ruku
hospodáře. Některé stromy uschnou a místo nich vyrostou nové a mladé. A tak to chodí i v životě. Vzpomínky však
zůstávají, na přítele a kamaráda.
Miroslav Pavlík
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Pozvánky

Pevně věříme, že na těchto akcích se již potkáme

