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Infor mační občasník obce Železné
Vážení spoluobčané,
léto vrcholí, prázdniny skončily a já doufám, že jste prožili hezké léto a po všech omezeních jste se nadechli
a vrátili se k normálnímu životu. Věřím, že podzim nepřinese další výrazná rizika a omezení v našem běžném
životě.
Začátkem června ožila i kultura a jsme rádi, že se mohly uskutečnit různé zajímavé akce. Zmínil bych se
o skvělé Bigbítové noci, kde si bezmála 700 účastníků užívalo vystoupení Michala Prokopa, Progres 2 a dalších účinkujících. U příležitosti ukončení školního roku jsme ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Tišnovsko a Mateřskou školkou VENKOV uspořádali akci „Ahoj prázdniny“. U bohatého programu se setkali
rodiče a děti nejen z naší svazkové školky, zlatou tečkou bylo vystoupení legendární skupiny JoJo Band.
V srpnu proběhlo tradiční setkání kovářů u piva, měli jsme možnost seznámit se s prací kovářů, litců, tavby
železa, zpracování skla a nově také řezbářů. To vše doplnili svojí ochutnávkou regionální minipivovary. Setkání vyvrcholilo vernisáží Výtvarného léta v kulturním domě. Kovářské výtvory budou zasazeny do pískovcových bloků a budou umístěny u rybníku. Řezbáři svými výtvory obohatí nově vznikající posezení u Vitaru,
zde by mělo vzniknout ODPOČINKOVÉ MÍSTO S ŘEZBÁŘSKOU GALERIÍ POD ŠIRÝM NEBEM.
Jedno velké poděkování. Ve čtvrtek 24. června 2021 večer prošlo několika obcemi na pomezí Břeclavska
a Hodonínska mimořádně silné tornádo. Naše obec zdvojnásobila částku vašich příspěvků a celkovou sumu
100 000 Kč jsme předali přímo občanům postižených obcí.
Život naší obce se však ani během letních prázdnin a dovolených nezastavil a pracujeme dál na projektech,
dotačních titulech a celkovém chodu obce. Připravujeme obnovu vycházkové trasy Mikroregionu Porta, dokončujeme projekt na pokračování úprav v biokoridoru Hradisko, projekčně i stavebně je připravena stavba
nového kulturního centra v areálu Horka. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem opět finančně podpoříme
provoz prodejny potravin částkou 100 000 Kč.
Vzhledem k rekonstrukci ulic Riegrova a Černohorská v Tišnově upozorňujeme na dlouhodobou objízdnou
trasu přes Lomničku a Železné a tím na větší nárůst dopravy. V rámci zvýšení bezpečnosti byla nainstalována
zrcadla u křižovatky na Lomničku.
Nárůst počtu obyvatel nejen v naší obci ale také v okolních obcích regionu v posledních letech zapříčinil
problém s nedostatečnou kapacitou základních škol. Obě tišnovské školy, do kterých většinou chodí naše děti,
jsou již za hranou svých kapacitních možností. Proto vedení DSO Tišnovsko odsouhlasilo záměr výstavby nové svazkové školy o kapacitě 2 x 9 tříd, 540 žáků. Tento záměr je podpořen ze strany MŠMT, dotace pro DSO
může být až do výše 85% nákladů. Ve městě Tišnov však pro takový projekt není vhodný a dostatečně velký
prostor, proto byly postupně vytipovány 4 lokality na okraji města. Následně probíhala jednání za účelem vyjasnění majetkoprávních vztahů v těchto lokalitách. Jako nejvhodnější se jeví lokalita na katastru města Tišnov
přiléhající k silnici vedoucí k areálu firmy Vitar. Město zde vlastní 21.451 m² pozemků a tyto pozemky mohou
sloužit jako tzv. „vklad“ města do společného projektu.
Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zatímco
pro mnohé z nás budou podzimní volby jen dalšími z mnoha, mladí lidé od 18 do 22 let budou mít možnost
volit si své poslance vůbec poprvé. Přeji všem šťastnou volbu!
Radomír Pavlíček, starosta obce Železné
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Aktuality v obci

Volby
Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
proběhnou 8. října a 9. října 2021.

Právo volit do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
Má státní občan České republiky,
který je přihlášen k trvalému pobytu v obci Železné, alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a nenastala u něho překážka
volebního práva, a to ve volebním
okrsku, ve kterém je zapsán ve
stálém seznamu voličů. Překážkami ve výkonu volebního práva je
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu a omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva. Stálý
seznam voličů vede obecní úřad
pro voliče, kteří jsou v této obci
přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda
je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět
nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti nelze vyhovět.

Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém
seznamu voličů je zapsán, může
ode dne vyhlášení voleb požádat
obecní úřad v místě svého trvalého
pobytu o vydání voličského průkazu. Volič zapsaný v zahraničí do
zvláštního seznamu voličů může
požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
Voličský průkaz opravňuje volit
do Poslanecké sněmovny v jakém-

koli volebním okrsku na území
České republiky, popřípadě ve
zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Voliči mohou žádat o vydání voličského průkazu ode dne
vyhlášení voleb, tj. od 31. 12.
2020.
Způsoby podání žádosti o vydání voličského průkazu:
1) žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem
voliče
2) žádost v elektronické podobě
zaslaná prostřednictvím datové
schránky.
Ve výše uvedených případech musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7
dnů přede dnem voleb, tj. do 1. 10.
2021.
3) osobně o vydání voličského
průkazu lze požádat do okamžiku
uzavření stálého seznamu voličů,
tj. do 6. 10. 2021 do 16.00 hodin.
Obecní úřad předá voliči voličský
průkaz nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. od 23. 9. 2021
osobně nebo ho předá osobě, která
se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Volič, který hlasuje na voličský
průkaz, musí průkaz odevzdat
okrskové volební komisi. Komise
mu poté vydá prázdnou úřední
obálku a sadu hlasovacích lístků.
Pokud se volič, kterému byl vydán
voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku,
musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi.
Jinak mu komise hlasování neumožní. Při ztrátě nebo odcizení
voličského průkazu nelze vydat
duplikát.

Hlasovací
lístky
Hlasovací lístky
budou vytištěny
pro každou politickou
stranu,
politické hnutí
nebo koalici samostatně. Opatřeny
budou otiskem razítka Krajského
úřadu Jihomoravského kraje. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb
–
do
5. 10. 2021. Prosíme o kontrolu
přístupnosti a označení Vašich
poštovních schránek, aby bylo
možné hlasovací lístky řádně doručit.

Způsob hlasování:
a) volič

vloží do úřední obálky 1
hlasovací lístek, který nijak neupravuje. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí
dle hlasovacího lístku
b) volič vloží do úřední obálky 1
hlasovací lístek a na hlasovacím
lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost
Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího
lístku vliv.

Hlasování do přenosné volební schránky:
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební
komise zřízena.
(pokračování na další straně)
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V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Požádat
o umožnění hlasování mimo volební místnost můžete předem na
obecním úřadě v Železném.

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky.
Neprokáže-li volič svou totožnost
a státní občanství České republiky
potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.

Volby a covid-19:
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021 byl
v srpnu schválený zákon o zvlášt-

ních způsobech hlasování pro voliče v karanténě/izolaci z důvodu
onemocnění covid-19, a to na obdobném principu jako v případě
krajských a senátních voleb v roce
2020. Zvláštní způsoby hlasování
se použijí, bude-li dne 15. 9. 2021
trvat stav pandemické pohotovosti
nebo nouzový stav vyhlášený alespoň pro část území České republiky z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění covid-19.
Pro výše uvedenou skupinu voličů se zavádí tři možnosti zvláštního způsobu hlasování:
• hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato
volební stanoviště budou zřízena
pro každý okres. Stanoviště budou
uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu
(6. 10.) od 8 do 17 hodin.
• hlasování v pobytovém zařízení
sociálních služeb, které bylo uza-

vřeno – pokud krajská hygienická
stanice nahlásí uzavřená zařízení
na svém území krajskému úřadu,
ten do nich vyšle speciální komisi
pro hlasování. Takto hlasovat bude
možné od čtvrtka (7. 10.) volebního týdne od 8 hodin do pátku volebního týdne (8. 10.) do 18 hodin.
• hlasování do zvláštní přenosné
volební schránky – pokud volič
v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování,
může do čtvrtka volebního týdne
(7. 10.) do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální komise pro hlasování s přenosnou volební schránkou. Toto
hlasování bude probíhat od pátku
volebního týdne (8. 10.) od 8 hodin do soboty volebního týdne (9.
10.) do 14 hodin. Informace k volbám budou na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR
www.mvcr.cz/volby/
průběžně
aktualizovány a doplňovány.

Nebezpečný odpad a velkoobjemové kontejnery
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Přistavení kontejnerů proběhne:
od 15.10.2021 ve dvoře OÚ Železné, kam je možno dovézt např.
pneumatiky, oleje, barvy, baterie,
elektrotechnický odpad/TV, rádia,
ledničky.
Odpad lze přivézt pouze v době
úředních hodin!

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
Dne 15.10.2021 budou přistaveny
na 3 místech: u Hradiska, v Uličce a Nad Mezí u lípy. Do kontejneru patří komunální odpad po
vytřídění, velkoobjemový odpad,
směsný odpad atd. Nepatří tam
kov a suť.

Žádáme všechny občany, kteří přispívají
použitými věcmi do kontejneru na textil,
který je umístěn u obecního úřadu v Železném, aby veškeré darované věci řádně
zabalili do igelitových tašek! Kontejner není zabezpečen proti vlhkosti
a vnějším vlivům, veškeré volně vhozené
věci podléhají kontaminaci a jsou dále
nepoužitelné.
Děkujeme

Pozor při svozu tříděného
odpadu!
V novém roce dostala každá domácnost od obce tašky na tříděný
odpad. Tyto tašky jsou pouze pro
domácí třídění, k popelnicím na
svoz dávejte prosím pouze pytle
k tomu určené! (žlutý-plast,
modrý-papír)
Děkujeme red.
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Obecní knihovna a Volnočasové centrum Ráček
OBECNÍ KNIHOVNA, ČÍTÁRNA,
HERNA VOLNOČASOVÉHO
CENTRA RÁČEK

Příměstský tábor v Železném
O prázdninách knihovna a Volnočasové centrum Ráček Železné
pořádá příměstský tábor pro děti.
Letos se uskutečnil v týdnu od 12.
do 16. července. Zúčastnilo se ho
šestnáct dětí ze Železného, Tišnova, Čebína a Rašova. Každý den se
něco hrálo, tvořilo a soutěžilo.
V pondělí jsme poznávali rostliny, které rostou na Hradisku,v úterý navštívili Vokounovu vyhlídku

v Tišnově. Středa byla dost dramatická. Ráno průtrž mračen, kroupy
a obrovská bouřka! Nás to nezaskočilo a náš výlet do brněnského
VIDA centra se uskutečnil. Zde
nás zajímaly pokusy čtyř živlů voda, země, oheň, vzduch. Fyzikální zákonitosti si děti prošly samy. Ve čtvrtek jsme našlapali celkem 12,5 km - z Lomnice do Železného. Oběd byl v půlce cesty

v Šerkovicích. Po návratu byl odměnou domácí pribiňák. V pátek si
děti odnesly svoje výrobky: knoflíky v obraze a malované kamínky,
dostaly diplom a jako dárek tabulku s křídami. Úspěch měla pizza
a meloun.
Všichni jsme si tábor užili a těšíme se na ten příští v roce 2022.
Radka Pavlíčková

Foto: R. Pavlíčková

Knihovna informuje
Od září opět zveme do naší dětské
herny na obecním úřadě. Za podzimního počasí poskytne naše herna a dětská knihovna se čtenářským koutkem a příjemným posezením zázemí nejen dětem, ale
i rodičům, kteří mohou využít přilehlou knihovnu s novou nabídkou
pestré literatury pro dospělé. Máme
i doporučenou četbu pro studenty.

Otvírací doba viz výše, nebo po
telefonické domluvě.
Dospělým čtenářům rádi knihy
přichystáme. Vyhledávejte na webových
stránkách
knihovny:
https://knihovnazelezne.webk.cz
A objednat můžete na:
knihovna@zelezne.cz
Na webových stránkách připravuje-

me také přehled nových titulů. Sledovat nás můžete na FB :
Centrum Ráček a knihovna Železné.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Knihovnice
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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

Zahájení školního roku 2021/2022
Ani jsme se
nenadáli
a prázdniny byly pryč. Konec
srpna patří ve
školách a školkách
tradičně
velkým přípravám – vše se
uklízelo, pralo
a zdobilo, plánovalo, chystalo
a vylepšovalo –
abychom mohli
v září uvítat děti
a jejich rodiče
do pěkného a útulného prostředí
naší školky.
Ve středu 1. září nastoupilo do
našich dvou tříd celkem 52 dětí.
Školka funguje teprve třetím školním rokem a už se ji podařilo naplnit na maximum kapacity. Děti,
které nastupovaly jako čerstvě tříleté v září roku 2019, nám letos
povyrostly do předškolního ročníku – celkem máme 19 předškoláků.

V letošním školním roce nastoupilo 12 nových dětí, 6 do každé
třídy, pro lepší adaptaci měli rodiče možnost chodit s dětmi
v červnu a červenci odpoledne na
školní zahradu, první dny v září
doprovází rodiče své děti do třídy
a tráví s nimi krátký čas, aby se
děti osmělily a lépe si tak zvykly
na nové prostředí.
Těšíme se spolu s dětmi na naše
společné výpravy do blízké krásné

přírody, co vše
se
naučíme
a společně prozkoumáme,
těšíme se na
divadélka, písničky a říkanky,
které
k předškolnímu
věku neodmyslitelně patří, na
podzimní radovánky a nejrůznější
tvoření
z přírodnin. Ve
školce je pořád
plno a plno práce i radosti.
Přejeme si, aby byl ten letošní
školní rok už celý, bez přerušení,
abychom jej s dětmi prožili
v poklidu a pohodové atmosféře –
a to takové, jakou si společně vytvoříme.
Barbora Packová, ředitelka
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Kultura
Železo v Železném aneb setkání kovářů u piva

Páteční setkání kovářů se již stává tradicí, to letošní bylo čtvrté.
Jako každý rok se sešla spousta
návštěvníků, které neodradilo ani
vrtkavé počasí. Seznámit se mohli
nejen s tradiční tavbou železa
v hliněné peci, jeho litím a uměleckým zpracováním, ale také
s dalšími řemesly. Své výrobky
představila galerie Skleněnka a ke
shlédnutí zde byly také práce uměleckých řezbářů. Zkrátka nepřišly
ani děti, pro něž byl připraven skákací hrad a u kovářů si mohly samy zkusit ukout vlastní hřebík.
Ke kovařině patří pořádný máz
piva, a ten nám zajistily čtyři pivo-

vyhlášení

vary. Každý návštěvník si vybral
podle svého gusta
a svého favorita
mohl ohodnotit skleněným
drahokamem. Na závěr večera proběhlo slosování o ceny, které
pivovary pro návštěvníky připravily.
Následovalo
vítězného pivovaru

s nejvyšším počtem hlasů, jímž se
stal opět Genius Noci. Dařilo se
ale i začínajícím pivovarům, jako
byl
pivovar Nibiru, který se umístil na
druhém místě.
Celou akcí provázela hudební
skupina Poutníci dokreslující příjemnou atmosféru celého setkání.
Dita Čikovová

Foto: R. Pavlíčková

Letní kino v Železném

V rámci letního kina se letos
v Železném podařilo uskutečnit
promítání dvou českých filmů. Ve
spolupráci s Mikroregionem PORTA bylo pořízeno putovní promítací plátno a členské obce postupně

připravovaly pestrou nabídku večerních filmových programů.
U nás v Železném proběhla v červenci projekce české romantické
komedie z pera Radky Třeštíkové: Bábovky. Účast byla poměrně hojná. Teplá úplňková noc
přilákala přes sedmdesát návštěvníků místních i přespolních. Druhým promítaným filmem bylo životopisné drama
Šarlatán a diváci si jej nepochybně užili se stejným potěšením.

Již nyní se můžeme těšit na filmy,
které nám přinese příští léto.
D. Čikovová

Foto: D. Čikovová
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Kultura
Ohlédnutí za akcí „AHOJ PRÁZDNINY“
Obce společného školského
systému DSO Tišnovsko
a Svazková mateřská škola
VENKOV uspořádaly v neděli
18.7.2021 společné odpoledne
pro děti a rodiče nejen naší MŠ
v Železném. Na hřišti Horka se
potkalo přes 400 malých i velkých známých, kamarádů, rodin, přátel i občanů blízkých
obcí. Odpolední program byl
jednoduše věnován dětem: lesní
stezka pro věkově starší děti, pro

děti mladší byla stezka připravena
na multifunkčním hřišti, hraní na
hřišti a zahradě, skákací hrady,
malování na obličej nebo nejrůznější aktivity v areálu hřiště... k tomu maňáskové divadelní představení Divadla Marie
Janečkové a koncert JOJO bandu. Na akci přijeli i hasiči
z Dolních Louček se zcela novým hasičským vozem – děti

mohly auto prozkoumat ze
všech stran, některé měly možnost zkusit si zastříkat na cíl
z hasičské hadice.
Děti, rodiče i všichni přítomní
si užili příjemné odpoledne
plné hudby, zábavy a her. Podle reakcí přítomných se akce
opravdu vydařila – společně
jsme se rozloučili se školním
rokem a prázdniny mohly začít!
Barbora Packová

Foto: archiv MŠ VENKOV

Koncert Ruchadze Band
Začátkem září se v kulturním domě v Železném uskutečnil koncert
hudebního uskupení
Ruchadze
Band. Z mezinárodně uznávaných
hudebníků sestavené uskupení Ruchadze Band pod vedením světoběžníka a originálního skladatele,
kytaristy a zpěváka Konstantina
Ruchadzeho, je úžasně nevšed-

ní. Skupina překračuje hranice
jazzu, nebojí se funku ani rocku
a její skvělou hudbu lze jen těžko
zařadit. Na své si tak přišel každý, od náročného posluchače až
po úplného nováčka.
Přejato z: www.redutajazzclub.cz

Foto: R. Pavlíčková

Zveme vás na Bluesovou pomlázku,
tentokráte netradičně v podzimním čase 8.10.2021.
Ze Slovenska k nám přijede Ľuboš
Beňa a Peter Bonzo Radványi.
Jejich repertoár je složený
z klasických amerických standardů, ale i vlastních originálů zpívaných ve slovenštině.

James Harries je hudebník z anglického Manchesteru žijící od
r. 1990 v ČR . Jeho hudební styl
lze těžko zařadit, ale sám říká, že
hraje něco mezi folkem, rockem
a country.

Charlie Slavík je nejuznávanějším hráčem na foukací harmoniku
v ČR. Jako jediný Čech v historii
se v roce 2013 zúčastnil prestižní
mezinárodní bluesové soutěže IBC
v americkém Memphisu
Foto: R. Pavlíčková
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Příspěvky občanů
Letní výstavy v Železném
Probíhající letošní rok, navzdory
celospolečenské zdravotní situaci,
byl v Železném bohatý na řadu
kulturních a společenských akcí.
K nim patří také již tradiční letní
výstavy, které pořádá obec Železné a KPVU. Ta první červencová
výstava patřila tišnovskému malíři
Vladimíru Jůzovi u příležitosti jeho nedožitých devadesátých narozenin, kterou doplnil svými pracemi řezbář Petr Groh z Vev. Bítýšky. Výstavu shlédla řada návštěvníků, mezi nimi také mnoho jeho
bývalých žáků, kteří po letech objevili svého učitele také z jiné
stránky. K této výstavě byly vydány také barevné reprezentativní
katalogy.
Srpen patřil již tradičnímu Výtvarnému létu v Železném a to již
21. ročníku. Den před sobotní vernisáží (7. srpna) se na Horce konalo již čtvrté setkání kovářů v Železném aneb setkání kovářů u piva, spojené s malým pivním festivalem. Letos nejen kovali kováři
a sklářská výtvarnice Alena Dostálová tvořila své půvabné skleněné
zázraky, ale akce byla rozšířena
také o mistry pracující se dřevem.
Pavel Vašík ze Železného zde vytvářel dřevěné plastiky hříbků
a Jiří Hejtmánek z Klokočí předváděl tvorbu
monumentálních
dřevěných plastik motorovou pilou. Práce obou řezbářů se staly
exponáty na výstavě v kulturním
domě, jakož i práce uměleckých
kovářů.

Vernisáž výstavy proběhla za
nádherného počasí a dlouho nevydržel soudek sentické limonády
ani soudek lomnického piva. Vernisáže před kulturním domem se
zúčastnilo na 200 návštěvníků,
kteří si navíc s potěšením nostalgicky poslechli Poutníky. A připomeňme také, že ani letošní vernisáž nevynechal jeden z vystavujících, a to malíř Stanislav Bělík,
který letos v říjnu oslaví 102. narozeniny.
Letošní výstavu obeslal rekordní
počet výtvarníků z celé ČR. Bylo
jich přesně 78. Z těch přespolních
a nejvzdálenějších to byla malířka
Jitka Brodská z Chýnova u Tábora. Na vernisáž přijel také malíř
Josef Dobiáš z Jimramova, který
zde vystavuje od prvního ročníku.
Přítomen byl také nestor uměleckých kovářů Jaroslav Zelený
z Lomničky, který vychoval nadějnou generaci uměleckých kovářů,
kteří také pravidelně vystavují.
A k těm nejmladším nadějným
talentům, kteří letos vystavovali
patří také Mirka Novotná z Humpolce (vnučka Václava Novotného
ze Železného) a také místní talent
Šimon Marek.
Připomeňme také, že k výstavě
byl vydán jako každý rok obsáhlý
katalog s medailonky vystavujících výtvarníků. A protože tento
ročník jsme věnovali památce Josefa Ondrouška, jednomu ze zakladatelů našeho klubu, je mu

v katalogu věnována milá vzpomínka. Stejně tak je zde „místo
kytičky“ otištěna gratulace k životnímu jubileu Rad. Pavlíčka s poděkováním za milou a letitou spolupráci.
O tom, že se výstava setkala
s příznivým diváckým ohlasem
svědčí také to, že kromě vernisáže,
ji průběžně navštívilo 507 návštěvníků.
A tak poděkování patří všem,
kteří se na organizaci letošních
výstav podíleli. A pochopitelně
také v neposlední řadě milé průvodkyni obou výstav, paní Marii
Palatkové, která již léta střeží tento
kulturní stánek výstav. Zná se důvěrně s řadou návštěvníků oni zase s ní. Za ta léta už patří tak nějak
k inventáři výstav.
Výtvarné léto v Železném 2021
skončilo. Ať žije Výtvarné léto
2022.
Miroslav Pavlík
Předseda KPVU

Foto: R. Pavlíčková
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Příspěvky občanů
2.ročník Račího běhu
V sobotu 11. září proběhl v naší
obci již 2. ročník Račího běhu.
Trať byla stejná jako loni a měřila
4,5 km.
Start i cíl byl v areálu Na Horce.
Trasa vedla celou obcí, okolo
obecního lesa i kolem vodní nádrže a rybníčků Za Hradiskem.
I přesto, že počasí bylo excelentní,

tak se na startu sešlo pouze 10
běžců ve 4 kategoriích. V kategorii mužů nad 40 se podařilo Janu
Juřicovi pokořit dosavadní nejlepší
čas tratě, a s časem 18:58 vytvořil
nový traťový rekord (viz foto).
Výhodou malého počtu závodníků ale bylo, že všichni se umístili
na stupních vítězů a byli odměněni

medailí a diplomem.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na akci organizačně
podíleli, a to jak zastupitelům, tak
i dobrovolníkům z naší obce.
Příští 3. ročník se bude konat
10. září 2022. Tak trénujte
a nestyďte se přijít si zaběhat.
J. Komůrka

Foto: R. Pavlíčková

Několik řádků poděkování aneb jubilant Radomír Pavlíček (60)
Jsou jubilea, která by se měla připomínat. A toto je jedno z nich.
Náš starosta obce oslavil 60 a tak
alespoň pár řádků.
Rád bych nejen za sebe, ale také
za náš KPVU mu poděkoval za
milou spolupráci a pochopení pro
organizaci výstav v obci.
Poznali jsme se už před léty,
vlastně již roku 1997, kdy jsme se
s manželkou přestěhovali do Železného. Je milé, že ač zcela jiné
profese, má vřelý vztah ke kultuře
a jako lokální patriot také k historii
Železného. Svými aktivitami nebývale obohatil kulturní život obce. A navíc má jednu neocenitelnou vlastnost. Dovede nejen vymyslet mimořádnou akci, ale také
ji umí organizačně připravit a realizovat. Těch akcí, které vznikly za
jeho starostování, byly desítky.
Těžko bych je uměl všechny vy-

jmenovat. A tak uvedu alespoň
některé.
Např.
akce
bitev
z americké občanské války Sever
proti jihu, nadregionální akce Bigbítová noc, jejíž 14. ročník se konal letos. Obnovil slávu tradičních
Svatováclavských hodů, spojených
s vítáním nových občánků. V obci
vzniklo dětské centrum Ráček
s bohatou škálou činnosti. Připomeňme také milou vánoční akci
Zpívání u kapličky. A je jich ještě
celá řada, která je zachycena
v obecní kronice.
Jako historika mě těší jeho zájem
o historii. A tak jeho zásluhou už
vyšlo několik publikací o historii
Železného. Žádná taková publikace dosud o obci nevyšla. Připomeňme alespoň knížečku „Železné
1239 – 2009“ (Železné 2009), knihu Železné, historie a vývoj osídlení obce (2015) nebo Železenští

hoši (ne)Zapomenutí legionářští
bráškové (2020). Takovou bohatou
knižní produkcí se může pochlubit
málokterá obec. Díky za to, pane
starosto.
A nemohu opomínat ještě jednu
bohatou aktivní činnost našeho
starosty. To, jak se za jeho starostování změnila obec. Je čím se
chlubit. Snad tou největší stavbou
století byla kanalizace obce. Velkolepá a náročná akce, neskutečně
rychle provedená i s novou vozovkou v obci. Na Horce byl vybudován nový sportovní a kulturní areál, za obcí pod hradiskem vznikl
krásný obecní rybník s řadou
mokřadů, na návsi byla vybudována vodní fontána s rakem, bylo
instalované nové osvětlení v obci.
A pochopitelně další obecní chlouba. (pokračování na další straně)
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Příspěvky občanů
Stavba první svazkové mateřské
školy na Horce pro 50 dětí. Po desítkách let opět ožil nádherný lesní
amfiteátr, který nám závidí mnohá
obec. Byla také zrekonstruována,
spíš nově postavena nová budova
se
sídlem
obecního
úřadu
a 2005
fungujícím obchodem. Tato prodejna, to je další obecní zázrak, že
máme takový bohatě zásobený
obchod. Okolní obce takové štěstí
nemají, snad také proto, že nemají
tak schopné vedení obce. A po-

chopitelně se obec v posledních
letech také rozrůstá. V první řadě
to byla výstavba rodinných domů
Nad Mezí a posléze také v lokalitě
pod Horkou. Snad noví obyvatelé
budou přínosem pro obec.
Je dobré, že náš starosta dovede
také pohotově reagovat na různé
dotační programy. A s velkou
úspěšností.
Jsem si vědom, že jsem nevyčerpal všechny aktivity našeho jubilanta, ale občané si určitě mé kusé

informace doplní.
Pane starosto, tak ať se daří. Toto jubileum je jen zralé mládí
s celou řadou dalších plánů a snů.
Ať se Vám tedy přání a sny plní.
Třeba i ten se stavbou nového moderního kulturního domu.
Tak hlavně hodně optimismu
a zdraví do dalších let.
Miroslav Pavlík
Předseda KPVU

1971

Fotokoutek
Železné v proměnách času
Jedny z prvních hodů proběhly v Železném v roce 2010. Jak je vidět na fotografiích, hodová tradice si postupem času našla velké množství příznivců.

2019

r. 2010

r. 2019
Foto: R. Pavlíčková

Sbírka
Český den proti rakovině
25. ročník tradiční veřejné sbírky se bude tento rok konat opět
v neobvyklém termínu. Vzhledem k epidemii onemocnění covid-19 a z toho vyplývajících
vládních nařízení jsme byli nuceni přesunout termín sbírky na
středu 29. září 2021. Pevně věříme, že vše ostatní proběhne tak
jako v minulých letech.

Letošním dobrovolníkem je knihovna v Železném, v budově
Obecního úřadu, kde si můžete
kytičku zakoupit ve středu
29.9.2021:
dopoledne od 9 do 12 hodin
odpoledne od 15 do 19 hodin.
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Pozvánky

Vzhledem ke koronavirové situaci sledujte webové stránky obce.

