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

Vážení a milí spoluobčané,
měsíc září je pro mnohé z Vás zároveň něco jako začátek. Především
pro děti je to konec bezstarostných dvou měsíců a začátek školního
roku. A do každého začátku je třeba vykročit šťastně a pravou nohou.
Jsem rád, že se nám během letních měsíců podařilo dokončit výstavbu komunikace Ve dvorech a druhou etapou uzavřít kompletní rekonstrukci hasičky. Takže v těchto a zimních měsících nebudou naši občané zatěžování hlukem a stavebními stroji.
Také jsme postupně pracovali na úpravách našich parčíků, v této době
ještě nainstalujeme nějaké prvky pro zlepšení fyzické kondice našich
občanů v parčíku u lípy.
Možná jste si všimli, že pro údržbu obce jsme pořídili nový malotraktor,
starý už po 11 letech pomalu dosluhoval.
Minulý týden jsme podepsali smlouvu s realizátorem stavby rybníku za
Hradiskem, se zahájením prací však čekáme na zajištění financí ze
strany Ministerstva zemědělství.
Postoupil i záměr s výstavbou svazkové školky v lokalitě Záhomí, byla vypracována projektová dokumentace, zajištěna veškerá vyjádření a
vše bylo podáno na stavební úřad. A hlavně obec Železné zakoupila
pozemek určený pro tuto stavbu.
Přeji všem Železňákům krásné babí léto a přijďte na nejbližší akci tuto neděli na Svatováclavské hody na hřiště v Horce. Doufejme, že počasí nám bude přát.
Radomír Pavlíček, starosta

V obci na návsi pod kapličkou, kde se nachází lípa svobody, proběhl projekt Revitalizace veřejného prostranství.
Revitalizaci provedla firma Nativi Garden s. r. o., která
celkovou plochu upravila a nově osázela keři růží a levandulí. Projekt podpořila Nadace ČEZ.

ZMĚNA ČASU
Upozorňujeme na změnu
času, která nastává poslední neděli v říjnu, tj. 29. 10.
2017. Ve 3 hodiny ráno si
posuňte čas o hodinu zpět,
tj. na 2 hodiny.

PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ
ve dnech 20. – 22. 10. 2017
VELKOOBJEMOVÉ kontejnery
u Hradiska, v Uličce, Nad Mezí u lípy
(Komunální odpad po vytřídění, velkoobjemový odpad, směsný odpad)

ve dnech 16. – 20. 10. 2017
NEBEZPEČNÝ odpad
ukládání ve dvoře OÚ Železné
(Pneumatiky, oleje, barvy, baterie, elektrotechnický odpad / TV, rádia, ledničky,…)
Odpad možno vozit pouze v úředních hodinách.

Odvoz odpadů proběhne 23. 10.
2017!
Hasičská zbrojnice
V současné době probíhají finální práce v rámci 2. etapy rekonstrukce
hasičské zbrojnice. V prvním patře je
zbudovaná zasedací místnost, zádveří a sociální zařízení.
Přístup do prvního patra je řešen venkovním schodištěm. Stavební práce
budou dokončeny do konce září, následně proběhne kolaudace stavby. Rekonstrukci prováděla stavební
společnost Ing. František Brázda Univers, na financování se podílel Jihomoravský kraj a obec Železné.
SV

Na tomto místě proběhne dne 24. 9. 2017 ve 14 hodin slavnostní odhalení
pamětní desky tří československých legionářů v Rusku – Bohumila Horňanského a jeho dvou strýců rovněž Horňanských, rodáků ze Železného.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Událo se...
str. 3
Kam za kulturou?
str. 4

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9.00 - 13.00 hod.
9.00 - 13.00 hod.
15.00 - 20.00 hod.
ZAVŘENO
9.00 - 13.00 hod.

KONTAKTY
Telefon: 549 418 285
Mobil:
737 621 392
Email: obec@zelezne.cz

Vydává obec Železné, Železné 79, 666 01 IČO 00366129, pod číslem MK ČR E10034
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Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících říjen 2017 - leden 2018 dožívají tito naši občané:
ALEXOVÁ Alena
ŽVACHULOVÁ Dagmar
BURIAN Michal
CHALOUPKOVÁ Jana
TESAŘ Dušan
KOZELEK Oldřich
HLAVOŇKOVÁ Marie
VACA Antonín
ODEHNALOVÁ Eva
FIALA František

16. 11. 1947
24. 11. 1952
25. 12. 1957
2. 1. 1958
8. 1. 1958
11. 1. 1958
1. 1. 1963
2. 11. 1967
8. 12. 1967
15. 1. 1968

70 let
65 let
60 let
60 let
60 let
60 let
55 let
50 let
50 let
50 let

Blahopřejeme

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Termín voleb: 20. až 21. října 2017.
Právo volit do Poslanecké sněmovny má státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne věku nejméně
18 let a nenastala u něho překážka volebního práva, a to ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém seznamu
voličů.
Volební lístky pro volby budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny před dnem voleb, resp. do 17. října 2017.
Volit se může 3 ZPŮSOBY:
I. Hlasování - volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR
výše uvedenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Doporučujeme: Zkontrolujte si, prosím, včas platnost Vašeho občanského průkazu, případně cestovního pasu!
II. 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. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
III. 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.
Voličský průkaz opravňuje volit do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, popřípadě ve
zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Voliči mohou žádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od
2. května 2017.
Možnosti podání žádosti o vydání voličského průkazu:
1) v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče - občané s trvalým pobytem v Železném mohou žádost
v listinné podobě zaslat na adresu: OÚ Železné, Železné 79, 666 01 Tišnov
2) v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky - občané s trvalým pobytem v Železném mohou žádost v elektronické podobě zaslat prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky obce Železné: 6vybk6c
Ve výše uvedených případech, tj. v bodech 1) a 2) musí být žádost příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7
dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017.
3) osobně o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017
do 16.00 hodin – občané s trvalým pobytem v Železném mohou osobně požádat o vydání voličského průkazu na OÚ
Železné.
Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tj. od 5. října 2017 - osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu najdete na www.tisnov.cz/ informace-k-volbam.
Pozn. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Další informace k volbám na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.
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Událo se…
Letošní Výtvarné léto v Železném, kter é tr adičně poř ádá
KPVU a obec Železné, se stalo mimořádnou kulturní událostí.
Tento největší regionální výtvarný salon vstoupil letos do 17.
ročníku. O tuto významnou přehlídku je mezi umělci rok od roku stále větší zájem, o čemž svědčí to, že letošního ročníku se
zúčastnilo 79 výtvarníků z celé ČR. Vystavovali zde nejen malíři, grafici a ilustrátoři, ale také sochaři nebo umělečtí kováři. Zastoupena zde byla také keramika, umělecké sklo, bižuterie, paličkování, drobná užitková tvorba aj. Návštěvníci výstavy si
mohli prohlédnout více než 600 exponátů v zaplněném sále kulturního
domu.
Vystavovali zde
nejen výtvarníci
z regionu, ale také zde početně
bylo zastoupeno
Brno, Praha, Čes.
Budějovice a další řada měst a obcí. Mimořádnou
se stala už samotná vernisáž, o
čemž svědčí účast více než 200 návštěvníků, pro které byly připraveny párty stany, deštníky a stolové uspořádání pod kulturním domem a pochopitelně v krásném počasí pro žíznivé zákazníky byl zajištěn také pitný režim, který sponzorsky zajistil pivovar Kvasar ze Sentic a tišnovský pivovar Květnice. Na výstavě
se také sponzorsky podílela firma Mertastav, stavitel Nejez a
firma Vitar. Vernisáž výstavy byla v režii starosty obce Rad.
Pavlíčka, který také u příležitosti této kulturní akce, odhalil plastiku raka na fontáně v parčíku před kulturním domem od kováře
Matěje Žáčka. Ke krásné odpolední a podvečerní pohodě návštěvníkům vernisáže hrála Klapela ze Štěpánovic. Výstava se
setkala s velkým diváckým ohlasem a stala se cílem výletů návštěvníků z dalekého okolí.
KPVU

TyJáTr FEST – ty, já a tročhú feštivalú
Pošlední prazdninový víkend še ve dnech
1. – 3. 9. 2017 v regionu Tišnovško konal II. ročník putovního kulturního feštivalu amatérškých ochotnických šouboru, peveckých šboru,
tanecních škupin a hudebních teleš TyJaTr FEST.
Poradatelem feštivalu je Dobrovolný švazek obcí
Tišnovško a putovním je feštival proto, protoze
v lonškem roce še konal v jiných obcích regionu,
nez v tom letošním. To je take jedna z hlavních
mýšlenek feštivalu - predat vzdý štafetu dalším
obcím v regionu, abý še i oný mohlý predštavit a
prezentovat i vzdalenejším šoušedum a moci tak
treba navazat blizší pratelškou špolupraci. První
rocník zacínal v Predklašterí, pokracoval v Železnem a koncil v Tišnove. Letoš še feštivalu ujalý
obce Maršov, kde akce zacínala v patek 1. 9.
v proštorach parku vedle obecního uradu, dale
2. 9. meštýš Doubravník, který feštival umíštil
do proštor parku na nameští a 3. 9. še koncilo
v obci Hradcaný. Další podmínkou pro poradaní
feštivalu je exištence prírodních proštor, kde bý
še akce mohla konat. Jak však letošní pocaší ukazalo, je nutne mít vzdý take variantu šucheho
zazemí. Patecní zacatek býl totiz ve znamení výtrvaleho dešte. I proto býl nedelní program prešunut z hrište V Horce v Hradcanech do kulturního domu tamtez, neboť pocaší feštivalu znovu
nepralo. Navštevníci feštivalu meli moznošt po
tri dný šledovat zajímava predštavení, od tanecních výštoupení detí, zenškých tanecních šouboru ci baletek ze ŽUS Tišnov, preš divadelní hrý a
šermírške predštavení 7 ochotnických šouboru
z regionu, az po bubenicke hudební výštoupení
zaku ŽUS a vecerní koncertý 3 kapel.

V letošním roce še na feštivalu predštavili nejen ucaštníci lonští, ale take
nove formace. Celým víkendem provazeli profešionalní moderatori radia
Výšocina pan Dušan Binko a paní Petra Hokšova. Po celou dobu konaní
býlo zajišteno výborne obcerštvení díký Pohoštinštví z Maršova a novinkou býlý workšhopý pro navštevníký, o ktere še poštarali INSPIRO Tišnov, Centrum Racek Železne a RC Studanka Tišnov. Sve umení predštavil
take kovar, pan Petr Volanek a šperkarka, paní Lucie Rozkopalova. Feštival doprovazela minivýštava fotografií paní Radmilý Pavlíckove ze Železneho. Feštival še uškutecnil díký financnímu príšpevku Jihomoravškeho
kraje a šponzorum, kterí jej podporili financne i materialne. I Železne letoš poškýtlo financní príšpevek a take Volnocašove centrum Racek feštival podporilo - zajištením buttonku pro ucinkující deti a poradaním workšhopu po cele tri dný
trvaní feštivalu. Odkazý na fotodokumentaci z celeho feštivalu naleznete na facebookových štrankach httpš://
www.facebook.com/týjatrfešt1/ a to díký paní Radmile Pavlíckove a panu Ing. Mirošlavu Palkovi. Žmínku o akci naleznete take ve zpravodajštví Tišnovške televize. Letošními účinkújíčími, jejičhž vyštoúpení jšte mohli šhlednoút, byli:
Stream dance Dolní Loucký, SHS Victoriuš Hradcaný, Karašovo divadlo Tišnov, LOTA Lomnice, KVJ Tišnov, Ochotnický
špolek Slovani Cebín, Tanecní šoubor Marketý Chlubne pri ŽUS Tišnov, STARa BANDa, Klapela Stepanovice, ŽS a MS
Doubravník, Ochotnický špolek Maršov, tanecní šoubor Fe-MINA Železne, PRKNO Veverška Bítýška a novacci INSPIRO Salša kidš Junior a Rope Skipping, Paravanek Brušna, Motýlí )D(efekt Kurim, Mazoretký Lazanký, Hr. Ladieš, divadelní
špolek Divozený a bubeníci ŽUS Tišnov. Muzeme še tedý tešit na tretí rocník. Kdo prebere štafetu od Maršova, Doubravníka a Hradcan je nýní ješte otevrena otazka. Žuštavají však štale dve zakladní podmínký - jeho konaní v prírodních proštorach (š moznoští šuche variantý v prípade dešte) a to, ze je feštival putovní. Informace o dalším rocníku budou zavcaš uverejnený na webových štrankach http://www.dšotišnovško.cz/.
Kamila Marek Sevcíkova
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Kam za kulturou?
Každoroční dlouhodobou tradicí v obci jsou oslavy Svatého Václava. I v
letošním roce se konají Svatováclavské hody, které tentokrát připadly na
datum 23 - 24. 9. 2017. Součástí oslav je sobotní zvaní, při kterém krojovaní obcházejí obec a zvou každého obyvatele na nedělní posezení v kulturním areálu V Horce. V neděli 24. 9. 2017 od 15 hodin zde proběhnou oslavy svátku, jejichž součástí je lidové taneční vystoupení místního tanečního
souborů Fe-MINA Železné a kapely Jiřího Helána, která hraje k tanci i poslechu. V letošním roce bude také ve 14 hodin u kapličky na návsi slavnostně odhalena pamětní deska "Horňanští". Do areálu bude i letos zajištěn odvoz vláčkem, který bude jezdit po celé obci. Těšíme se na Vás!
(plakát na zadní straně)

KMŠ

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Tišnov provádí průzkum zájmu o zájezd do termálních lázni do„Mošoně“, do nově zrekonstruovaných termálních lázní vzdálených jen pár kilometrů od slovensko-maďarských
hranic. Zdejší lázně se řadí do skupiny jódových vod, která má výborné
léčivé účinky a v Evropě patří k těm nejúčinnějším. Doporučují se pro rehabilitaci po úrazech, při degenerativních onemocněních pohybového
ústrojí, kloubů,…atd. Předpokládaný termín zájezdu by byl v pondělí
11/2017 a cena se bude odvíjet od počtu zájemců (pro občany ze Železného je přislíben příspěvek od obce). Účastnit se může každý. Případný
zájem prosím nahlaste do 15. října 2017 na OÚ Železné. Jarmila Matulková
Obec Železné zve všechny příznivce dobré zábavy na pořad plný
humoru s názvem „Blbiny z ústní dutiny Jaroslava Suchánka
s písničkami Pepy Štrosse“, který se bude konat 11. 11. 2017
v 18 hodin v kulturním domě v Železném. Vstupné 100,- Kč, vstupenky možno zakoupit na OÚ Železné.

Událo se… (pokračování)
Výstava Výtvarníci z Tišnovska 20. století probíhala ve dnech 1. 7. – 23.
7. 2017 v Kulturním domě v Železném. Vystavovalo zde 50 výtvarníků z
širokého okolí a výstavu navštívilo téměř 400 lidí.
Dne 16. 9. 2017 proběhl prostřednictvím obce zájezd do Rakvic, na který
jste se mohli včas přihlásit. Program
zájezdu byl velmi pestrý. Nejdříve na
místním hřbitově proběhlo uložení
uren manželů Anděly a Bohumila Horňanských, rodáků ze Železného. Poté
se v místní galerii uskutečnila prezentace nové knihy z edice Historie
Rakvic – Legionářští „bráškové“
Rakvic, která vznikla jako příspěvek
ke stému výročí vzniku samostatného
Československa, které si v příštím
roce připomeneme. Na závěr došlo k
zapálení Masarykovy vatry pořádané k
80. výročí úmrtí našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Celou akcí provázelo hudební vystoupení rakvických mužáků a nechybělo ani občerstvení
v podobě guláše z polní kuchyně.

V obci Železné bude opět probíhat POHODOVÁ JÓGA, a to pod
vedením lektorky Romany Navrátilové. Jóga začne 3. 10.
2017 v 19 hodin v kulturním
domě v Železném a následně
pak každé úterý v době od 19
do 20 hodin. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné přihlásit se předem na telefonním čísle 723 77 99 41 nebo na emailu romi.na@seznam.cz.

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Tišnov zve všechny zájemce
na cvičení TAI-ČI. Cvičení probíhá každé úterý v 9 hodin v kulturním domě v Železném pod
vedením Jarmily Matulkové.
Dne 27. 9. 20127 ve 14 hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ
v Tišnově se koná beseda na téma „Kdy léky pomáhají“ na které
budou přednášet PharmDr. Hana
Synková a Mgr. Jana Vrublová.
Všechny zájemce srdečně zve
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Tišnov.
Akce v Železném, na které se můžete těšit:
30. 9. 2017 Koncert PŘÍSTAV
11. 11. 2017 Blbiny z ústní dutiny
26. 11. 2017 Adventní dílny

4. 12. 2017 Mikulášská besídka
8. 12. 2017 Koncert Jan HRUBÝ
a Kukulín
16. 12. 2017 Obecní koncert
25. 12. 2017 Zpívání u kapličky
18. 2. 2018 Dětský karneval
10. 3. 2018 Obecní ples
25. 3. 2018 Velikonoční tvoření

O všech akcích budete, jako vždy,
včas informováni na vývěskách
obce.
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Volnočasové centrum Ráček a obecní knihovna
Prázdninový režim v Ráčku je za námi a my můžeme zhodnotit náš příměstský tábor, který je jakýmsi logickým zakončením každého školního
roku. Letos proběhl opět v druhém červencovém
týdnu a je snad již tradicí, že o místa pro děti byl enormní zájem. Hlavní linka celého týdne byla lehce historizující. Děti se hravou formou
seznamovaly se zajímavostmi našeho regionu. V Tišnově jsme si povídali o nově zbudované Cestě hrdelního práva, v Brně jsme navštívili
podzemí pod Zelným trhem a udělali jsme si výšlap na hrad Pernštejn.
Jako vždy si děti odnesly spoustu dárků, které si zčásti vyrobily samy.
Myslím, že můžu říct, že tábor jsme si zase užili všichni na maximum.
Touto cestou bych ráda poděkovala za podporu našeho tábora i ostatních aktivit všem, co nás podporují, především Obec Železné, firma
Vitar s.r.o., Pekařství Halouzka a další.
Dalším prázdninovým počinem našeho volnočasového centra je pořízení nového stroje na výrobu buttonků, pro čechofily: placek se zavíracím špendlíkem. Poprvé jsme ho naplno otestovali v rámci účasti Ráčku na TyJáTr Festu 2017 a mezi dětmi měla výroba těchto koleček veliký úspěch. Naše centrum nabízí výrobu buttonků i ostatním zájemcům, například pro oslavy narozenin, svatby, jako dáreček pro vaše
blízké. Stačí se stavit v Ráčku, napsat na knihovnický mail nebo zavolat.
V novém školním roce se na vás a vaše děti budeme těšit v kroužcích
pro děti, v knihovně i na akcích pořádaných Centrem. Informace najdete buď na webu Centra nebo na našem facebookovém profilu.
RV

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
Pondělí
17:00 – 18:00
Středa
9:00 – 11:00
17:00 –19:00
Pátek
18:00 – 19:00
(léto od 1.4. do 30.10.)

17:00 – 18:00
(zima od 31.10. do 31.3.)

HERNA otevřena vždy v době otevírací doby knihovny, popř. kdykoliv
dle telefonické domluvy.
Volnočasové centrum Ráček bude
opět v říjnu 2017 (dle zájmu) otevírat kroužky pro děti. Jedná se
o Technické školky pro předškolní
děti, které se budou konat každé
úterý v 17-18h a Šikovné ručičky
pro žáky od 6 do 11 let, které budou probíhat každou středu v 1517h. Přihlášky provádějte u lektorky Radmily Pavlíčkové, tel. 604 266
485 a email: knihovna@zelezne.cz

Nejbližší pořádané akce Volnočasového centra Ráček
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Plakáty

