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Infor mační občasník Obecního úřadu Železné
Vážení železňáci,
dlouhá zima snad skončila, příroda se probouzí a počasí posledních dní
nám naznačuje, že jaro už je konečně tady. Zima byla letos pořádná, jak
má být, je to dobrá zpráva nejen pro zemědělce, ale pro každého z nás,
kdo sleduje situaci s vodou. Důležité bylo, že pomalu odtátý sníh zůstal v
přírodě a nezpůsobil žádné ohrožení.
Zahájili jsme pravidelnou údržbu obce, avšak v jakém prostředí budeme
žít, záleží také na samotných obyvatelích. Těší mě, že řada z vás zkrášluje
okolích svých domů, nemá problém sebrat z trávníku papír, který přinesl
vítr nebo pohodil jiný spoluobčan, a ještě si dá práci s pěknou květinovou
výzdobou. Rád bych vám touto cestou poděkoval a vyjádřil naději, že letos
vás bude zase o něco více. Uděláte radost nejen sobě, ale i svým sousedům, kolemjdoucím obyvatelům obce i návštěvníkům, kteří k nám zavítají odjinud.
Do prací na obci jsme zapojili ve spolupráci s Úřadem práce zaměstnance
na Veřejnou službu. Jejich povinností je odpracovat 30 hodin měsíčně,
takže se můžete setkávat s novými tvářemi. Protože k zajištění těchto služeb potřebujeme i odpovídající techniku, rozhodlo Zastupitelstvo obce o
koupi nového malotraktoru. O příspěvek na zakoupení jsme požádali Ministerstvo zemědělství, a to ve výši 50 %.
Pro letošní rok jsme připravili nové investiční akce, z těch největších se
jedná o dostavbu hasičky, zde se nám podařilo zajistit spolufinancování z
JMK, realizaci Biocentra Hradisko — rybník, na této stavbě se finančně
podílí Ministerstvo zemědělství a rekonstrukci komunikace Dvory. V současné době jsou připravena výběrová řízení na dodavatele staveb, čekáme pouze na oficiální potvrzení dotací ze strany poskytovatelů.
Závěrem bych vás rád pozval tuto sobotu na jarní úklid naší obce, můžete
se zúčastnit společné akce nebo úpravou svého nejbližšího okolí.
Radomír Pavlíček, starosta

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

KONTAKTY

hod.
hod.
hod.
hod.

Telefon: 549 418 285
Email: obec@zelezne.cz

POPLATKY pro rok 2017
Připomínáme úhradu poplatku za svoz
a likvidaci odpadu do 31. 5. 2017 a
poplatek za psa do 30. 6. 2017!

ODPADY
Přistavení kontejnerů na NEBEZPEČNÝ
odpad proběhne ve dnech
od 3. do 8. 4. 2017
ve dvoře OÚ Železné, kam je možno
dovézt např. pneumatiky, oleje, barvy,
baterie, elektrotechnický odpad/TV,
rádia, ledničky,… Odpad přivezte vždy
v době úředních hodin! Ve dnech
od 7. do 10. 4. 2017
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.

K PRODEJI
Reprezentační nástěnný kalendář Josef Jambor 2017, který obsahuje 13
barevných reprodukcí méně známých
obrazů. Kalendář je možné zakoupit
v úředních hodinách na obecním úřadě v Železném. Původní cena kalendáře byla 160,- Kč, nyní za 80,- Kč.
Kniha Železné
za 190,- Kč, kterou lze zakoupit
také v úředních
hodinách
na
obecním úřadě
v Železném.

UPOZORNĚNÍ

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Událo se...
str. 3
VELIKONOCE
str. 4

Připomínáme uživatelům multifunkčního (tenisového) hřiště, které bude
letos nově zrekonstruováno, na nutnost rezervace přes internetové stránky
www.zelezneisportsystem.cz! Informujeme nové zájemce o roční permanentku k návštěvě multifunkčního (tenisového) hřiště, aby uhradili roční
platbu 1000,- Kč na OÚ Železné, kde obdrží zálohované klíče od hřiště, uživatelské jméno a heslo nutné pro přihlášení do internetového systému. Uživatelé, kteří už nemají zájem hřiště navštěvovat, nechť se odhlásí ze systému a vrátí klíče zpět na OÚ Železné.
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Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících
březen - červen 2017 dožívají tito naši
občané:

Kulturní dům v Železném ožije v létě opět tradičními výstavami. Tou první bude v červenci (1. – 23. 7. 2017) výstava: Výtvarníci Tišnovska XX. stol. Na výstavě budou zastoupeni přední výtvarníci regionu, např. Petr a Věra
Bortlíkovi, Karel Formánek, Josef Jambor, bratři Kotasové,
Alois Lukášek, Leoš Malec, Jar. Pavliš, Em. Ranný, Old.
Rosenbaum, Frant. Štěpán, Bedřich Vala, aj. Bude prezentována tvorba téměř čtyř desítek výtvarníků.
V srpnu pak proběhne největší regionální výstava, profesionálních i neprofesionálních výtvarníků, Výtvarné léto
v Železném (5. 8. – 27. 8. 2017), které vstoupilo již do
17. ročníku. S každým rokem roste zájem výtvarníků o
tuto mimořádnou výtvarnou přehlídku. A není nic výjimečného, že na každé výstavě se představí na sedm desítek
výtvarníků. Je potěšitelné, že na výstavě je také bohatě
zastoupeno Železné, které se stalo v poslední době výtvarnou velmocí, protože v minulém roce vystavovalo ze
Železného na dvanáct výtvarníků.
Takže, nashle v létě v kulturním domě, určitě nebudete
zklamáni.
(PAV)

Odešel Josef Palatka rodák ze Železného bytem v Brně.
Nejčastěji jsme se potkávali na zastávce, když jsme čekali na
autobus do Tišnova. Vždy optimisticky naladěn, povídavý, se
zájmem o vše, co je nového v Železném. Bývalý Železňák,
dnes v Železném zahrádkář Josef Palatka.
Většinou se vracel do Brna se svou milou paní, obtěžkán kabelami, plnými toho, co vypěstovali na zahrádce. Setkali jsme
se také několikrát v sobotním podvečeru v hospůdce u Kovářů, která dnes již patří do krásné historie obce. Povídal a rád
vzpomínal. Jeho vyprávění jsem si glosoval do deníčku. Napsal mi i některé vzpomínky na Železné jeho mládí, z nichž
některé byly otištěny také v místním Železňáku. Každé setkání
bylo obohacením a otevíralo pohled do nedávné historie obce.
Je sice ještě dosti pamětníků, ale ne každému je dán dar vyprávět a pamatovat si. Často vzpomínal také na svého profesora z průmyslovky, Ing. Old. Rejnuše. A byl rád, když se se
svým profesorem setkal v Železném na vernisážích Výtvarného léta, protože Old. Rejnuš byl také vynikající malíř a
v Železném pravidelně vystavoval.
Josef Palatka (narozen 7. března 1931) pracoval po absolvování střední školy v brněnské zbrojovce, kde začal pracovat po
vojně v roce 1954. Když dostal od podniku byt, přestěhoval se
do Brna. Ale na Železné nikdy nezapomněl.
Na svou zahrádku s malou chatkou jezdil i v zimě, podívat se,
jak přezimuje zahrádka, a také milovaná chatka. A pochopitelně se také nevyhýbal setkání, aby si popovídal o tom, co je
v Železném nového.
Tím víc mě pak překvapila zpráva, že Josef Palatka náhle odešel (zemřel 11. ledna 2017)
Bude mně na zastávce autobusů scházet. Jeho milý úsměv i
nakažlivý optimismus. Zůstaly jenom vzpomínky, a také pár
řádků, které se staly součástí obecní kroniky.
Miroslav Pavlík

Klub přátel výtvarného umění a obec Železné připravují již 17. ročník
Výtvarného léta v Železném. Přihlásit se mohou jak profesionální, tak
neprofesionální výtvarníci různých oborů. Výstava se koná od 5. do 27.
srpna 2017 v Kulturním domě v Železném. Zájemci o prezentaci své tvorby se mohou přihlásit buď na emailovou adresu: obec@zelezne.cz nebo
písemně na adresu: KVPÚ, Železné 101, 666 01 Tišnov (tel.
602 505 012) do konce května. Zájemci obdrží podmínky k vystavování
buď emailem, nebo poštou.
(KVPÚ)
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UDÁLO SE
V sobotu 4. 3. 2017 se v Železném konal obecní ples. Stalo se již tradicí,
že pro tuto akci si místní taneční soubor Fe-MINA připraví jedno ze svých
vystoupení. Každý rok tanečnice svůj taneční repertoár obměňují, a tak
tomu bylo i letos. Již od podzimu ženy nacvičovaly nové choreografie, sháněly a šily nové kostýmy, aby v sobotní
večer pobavily a potěšily návštěvníky
plesu, kteří již na jejich vstoupení netrpělivě čekali. Vždy je to překvapení. Pro
letošní rok si tanečnice připravily tzv.
dance battle. Jde o tzv. souboj tanců.
Vzhledem k omezeným prostorám kulturního domu a velkému počtu tanečnic
(velmi mne těší, kolik žen se do souboru zapojilo, aktuálně je nás 23), jsme se
musely rozdělit na poloviny a každá polovina tak dostala svoji choreografii. Část žen se připravovala na dobový swing a charleston, druhá část pak
nacvičovala španělské flamenco. Společně jsme se potkaly v páté choreografii na krásnou písničku Raye Charlese. Jednotlivým tancům jsme samozřejmě přizpůsobily také kostýmy. Swingové šatičky, čelenky, boa a
špičky, flamencové vyzývavé halenky, květiny a ručně šité volánové sukně.
Za ušití sukní patří obrovský dík Marušce Motyčkové, zvládla je ušít sama
a ještě po loňské indispozici stihla naskočit do roztančené choreografie a
bravurně se ji naučit. Naučit se svižné tance na botkách s podpatkem také vyžaduje jisté umění, ale v našem tanečním souboru jsou samé šikovné tanečnice.
Dalším překvapením večera bylo taktéž taneční vystoupení našich milých
kolegyň z Lomnice. Taneční soubor LOTA Lomnice zatančil na motivy
egyptských písní a Kleopatry a rovněž sklidil velký úspěch. Těší nás, že
máme takové šikovné spolutanečnice, letos jsme tak mohly předvést své
taneční umění na oplátku na plese v Lomnici.
Společně konstatujeme, že nám se ples velmi líbil, vystoupení jsme si užily a doufáme, že ostatní potěšilo. Děkujeme obci za finanční podporu
(pořízení kostýmů) a poskytnutí prostor pro nácvik.
Děkuji Petře Vejrostové a Renatě Vejrostové za zajišťování technického
zázemí pro nácvik a všem ostatním ženám - spolutanečnicím za radost,
kterou s nimi mohu díky tanci sdílet.
A doufám, že i letos se našemu tanečnímu souboru podaří vystoupit na
druhém ročníku TyJáTr FESTu, který by v letošním roce měly pořádat obce
Maršov a Doubravník. O třetím pořadateli se zatím jedná. Nejblíže se můžete těšit na naše hodové vystoupení.
Kamila Marek Ševčíková

Košt slivovice 2017
Dne 18. 3. 2017 pořádal Mikroregion
Porta, v kulturním domě v Železném,
již 11. ročník Koštu slivovice. Se svými vzorky se přihlásilo 44 vystavovatelů, které hodnotilo velké množství
koštujících. Pan Ladislav Tichý
z Dolních Louček soutěžil se dvěma
vzorky a umístil se s nimi na prvním a
druhém místě, dosáhl největšího počtu bodů, a to 167 a 163. Třetí místo
obsadil
František
Mašek
z Kuřimského Jestřabí, jehož vzorek
dostal 160 bodů. Výherci obdrželi od
předsedy
Mikroregionu Porta,
Antonína
Nahodila,
a starosty
obce Železné, Radomíra Pavlíčka, diplomy
spolu s věcnou cenou - keramikou,
jejíž autorkou je místní obyvatelka
paní Michaela Kňákalová. Celou akcí
nás doprovázela cimbálová muzika
Rozmarýn Brno. Všem zúčastněným
děkujeme za účast a těšíme se na
další ročník této oblíbené akce.
Petr BENDE a Bohouš JOSEF
V neděli 19. 3.
2017 v 17h se
v kulturním domě
v Železném konal
pohodový akustický recitál P. Bendeho a B. Josefa. Koncert trval téměř
dvě hodiny, a jak kluci popsali na svých
facebookových stránkách, za úžasného
domáckého přijetí.

V minulých dnech předávala hudební skupina Stone
už pošesté Nadačnímu fondu dětské brněnské
onkologie Krtek kasičku s penězi. I v letošním roce doprovázela na plesové sezóně skupinu Stone
zapečetěná kasička Nadačního fondu dětské brněnské onkologie Krtek, do které mohli návštěvníci plesů přispět jakoukoliv částkou a za to si jako poděkování odnesli odznáček krtka, který je symbolem nadačního fondu. I v Železném na Obecním plese, který se konal
4. 3. 2017, byla tato kasička, do které místní obyvatelé také přispívali NF
Krtek. A ani skupina Stone nezůstala pozadu a z každého plesu věnovala do kasičky 500 Kč. Při předávání byl obsah opravdu překvapivý a v porovnání s předešlými ročníky i rekordní:
62 778 Kč. Celková částka předaná NF Krtek za šest roků je úctyhodných 239 745 Kč. Peníze budou použity na
letní tábor pro děti z brněnské dětské onkologie. Snímky z tohoto pobytu budou zveřejněny na facebooku skupiny
Stone.
Všem, kteří společně se skupinou přispívali během plesové sezóny 2017 do kasičky, děkujeme! Velký dík patří i
tradičním partnerům za pomoc a štědré finanční dary.
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Velikonoce
jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo
ukřižování
se
událo
kolem
roku 30 či 33 v
blízkosti
významného židovského svátku Pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem
z egyptského otroctví. U Slovanů a Germánů splynuly lidové oslavy Velikonoc s
pohanskými slavnostmi jara (pohanský název Easter), které oslavovaly procitnutí
přírody ze zimního spánku. Díky tomu do lidových oslav Velikonoc přešly v germánském a slovanském prostoru mnohé původem pohanské zvyky.
Ze všech svátků mají Velikonoce nejdelší přípravné období. Vrcholí ve Svatém
týdnu a začíná Květnou nedělí poslední neděle čtyřiceti denního půstu, otevírá Velikonoce ve znamení zelené
ratolesti. Světí se kočičky, které pak zdobí příbytky i hroby nejbližších, abychom s nimi o Velikonocích pociťovali
spojení, vzájemnou sounáležitost.
SVATÝ TÝDEN
Modré pondělí: Na Modré pondělí dětem a studentům začínaly jarní
prázdniny.
Šedivé úterý: V tento den hospodyně uklízely a vymetaly pavučiny. Ani
jeden z těchto dvou dnů nebyl nijak výjimečný z hlediska lidových zvyků.
Větší roli hrály dny nadcházející.
Škaredá středa: Jidáš ten den na Ježíše žaloval. V tento den se nemá
podle lidové pověry nikdo škaredit, protože by mu to mohlo vydržet každou
středu v roce.
Zelený čtvrtek: Tento den byl dnem odpuštění. Rodiny se modlily a
všichni se omyli rosou, která bránila onemocnění šíje a dalším nemocem.
Uklízelo se a smetí se odnášelo na křižovatku cest, aby se nedržely v domech blechy. Aby stavení opustil hmyz a myši, zvonilo se paličkou o hmoždíř. Na Zelený čtvrtek utichaly zvony - "odlétaly do Říma". Znovu se rozeznívaly na Bílou sobotu. Místo zvonů se však ozývaly ve vsích dřevěné řehtačky a klapačky - "klapání", scházeli se v odpoledních hodinách chlapci a
dívky a říkali říkanky o Jidášovi. Dodneška se právě tento den objevuje na
pultech pečivo - "jidáše", které se i dříve podávalo namazané medem.
Velký pátek: Toto byl den hlubokého smutku a dodržoval se přísný
půst - na památku ukřižovaného Ježíše Krista. Také výzdoba kostelů byla
tento den chudá a písně se zpívaly bez doprovodu varhan. Někde i na Velký pátek nahrazovaly řehtačky hlas zvonů a oznamovaly poledne a ranní i
večerní klekání. Chodilo se s velkým hlukem po
vesnici, děti s řehtačkami honily Jidáše. Nemělo
se pracovat na polích (hýbat se zemí), nemělo se
prát prádlo. Přesto symbolem Velkého pátku byla
voda - tou se lidé omývali pro zdraví, vykrápěl se
chlév a omývala zvířata. Také se tento den děly
zázraky - zem se otevírala, aby ukázala své poklady.

VELIKONOČNÍ SYMBOLY
beránek - symbolizuje oběť za spásu světa,
kříž - nejdůležitější symbol, ukřižování,
vajíčko - symbol nového života,
kočičky - symbol palmové ratolesti,
křen - symbolizuje hřebíky či hořkost utrpení Krista,
mléko s medem - symbolizuje dvojjedinost Krista).

Bílá sobota: Ještě před východem slunce se muselo uklidit, vybílit stavení, vymetalo se novým koštětem.
Pekly se mazance, beránci a také chléb. Vše se chystalo na Boží hod velikonoční. Chlapci pletli pomlázky z vrbových proutků, vázali se březové větvičky a zdobila se vajíčka.
Boží hod velikonoční: Ze soboty na neděli došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Noc byla označována
za "velkou" - a odtud název Velikonoce. V neděli se také začala jíst tradiční velikonoční jídla - vejce, mazanec,
beránek, víno a chleba a další - vždy od ranní mše posvěcená. Tento den byl také ve znamení pojídání dobrých
pokrmů, klobás, nádivek a dalších. Na Boží hod se setkávaly jen nejbližší rodiny, bez přátel a známých.
Velikonoční pondělí: Tomuto dni se také říkalo Červené pondělí. Brzy ráno vycházeli chlapci - koledníci s
pomlázkami šlehat děvčata, aby z nich vyhnali nemoci a lenost. Dostávali od děvčat malovaná vajíčka a cukroví.
Proutí, ze kterého se pomlázky pletly, byla přisuzována životodárná síla. Kdo dostal pomlázkou, ten omládl.
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Den deskových her
Noc s Andersenem (NsA) proběhla 31. 3. 2017
ve Volnočasovém centru Ráček v Železném. Je to akce zaměřená na děti a jejich zájem o čtení. Všichni
víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje
- knihy soupeří s mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání před televizní obrazovkou k počítačový hrám. Bylo provedeno mnoho výzkumů dětského čtenářství s alarmujícími výsledky, ale
jen málokterý z nich radí, jak ze začarovaného kruhu ven. Mnozí odborníci lámou hůl nad rozvojem čtenářských návyků. A přitom existuje
docela jednoduchá cesta (jak tvrdí známý pražský psycholog Dr. V.
Mertin) - dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je veliké dobrodružství. V rodině, kde čtou rodiče, nemají děti závažné problémy se
čtením. První NsA proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě
čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Andersenovou zásluhou se
myšlenka hlasitého nočního předčítání lavinovitě rozvinula do mnoha
knihoven a v roce 2001 se stala první společnou Nocí s Andersenem
a oslavil se tak svátek
dětské knihy.
Volnočasové
centrum
Ráček v Železném pořádá tuto noc již od roku
2011 a bylo tomu tak i
letos, a to 31. 5. 2017.
Zúčastnilo se jí 15 dětí a
3 lektorky. Hlavním tématem byl Čtyřlístek, který
sklidil velký úspěch. Děti
se dozvěděly spoustu věcí od prvního vydání Čtyřlístku až po současnost, a to o muzeu v Doksech, které je věnováno všem hlavní hrdinům
komiksu. Nahlédli jsme i do zahraniční literatury, četli jsme ukázku
z Harryho Pottera „Sobotní cesta do zoo“. V průběhu noci děti luštili
tematické křížovky, tvořili originální záložku do knihy, aj. Před spaním
je čekala krátká stezka po obci, kde zúročily nabyté vědomosti z celého večera. Byla to velmi vydařená akce. Těšíme se opět za rok!
Lektorky Ráčku

V neděli 2. 4. 2017 v 15 h proběhlo v KD Železné Velikonoční tvoření. Na akci bylo pozváno
Květinářství Levandule Lomnice, které s sebou
přivezlo rostlé květiny a drobné dekorace na
jarní výzdobu. Ráček měl připraveny rukodělné
práce, např. ze zbytků vlny vytvořit ptáčky do
oken, zápichy do květináčů a odvážní se pustili do falešného patchworku. Pro zúčastněné bylo připraveno drobné občerstvení v podobě kávy
a domácí bábovky.

Volnočasové centrum
Ráček Železné pořádalo
v herně
i
v zasedací místnosti
OÚ v Železném dne
17. 3. 2017 v době od
9 do 15 h Den deskových her. Přišly děti školního a dokonce i předškolního věku i
s maminkami, takže o hráče nebyla nouze.
Hrála se spousta her, mezi které patřily i březnové novinky z knihovny „Ypsilonie“ a „Krycí
jména“. Akce byla vydařená a tímto děkujeme
všem zúčastněným a těšíme se na další setkání, ať už v herně Volnočasového centra Ráček
či při dalších akcí.
Před dvěma měsíci zavedla obec Železné
nový motivační program na třídění odpadů,
tzv. pytlový sběr. Každá domácnost měla
možnost si vyzvednout pytle žluté barvy na
plast a pytle modré barvy na papír a třídit tak
svůj odpad. Tento systém se velmi osvědčil.
Chválíme všechny občany, kteří projevili zájem a zapojili se do akce. Budeme rádi, když
se k nim připojí i ostatní. Pytle obdržíte i nadále na obecním úřadě kdykoliv v úředních
hodinách.
Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen
po celém světě. Oficiálně připadá den matek na druhou květnovou neděli. V České republice se začal
slavit roku 1923 a to díky propagátorce Alici Masarykové. Po druhé světové válce byl komunistickou garniturou trochu zneužit právě k propagandistickým
oslavám a byl přejmenován na MDŽ - Mezinárodní
den žen. Po roce 1989 se opět začal slavit Den matek i veřejně. Typickým dárkem ke Dni matek jsou
květiny a drobné dárky, které matky často dostávají
hlavně od svých dětí. Den matek oslavíme
v Železném dne 14. 5. 2017 v Kulturním domě (viz
plakát na zadní straně).

Pozvánka pro všechny občany
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na
území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem
je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v sobotu 8. dubna
2017. Počet členů organizačního týmu by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Organizátoři jsou lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které
si sami určí. Od začátku až do konce se pak starají o hladký průběh akce. Největší
podíl na celé akci mají dobrovolníci. Jen díky nim je totiž možné úklidovou akci
úspěšně uskutečnit. Uklízejí školáci, politici, úředníci, skauti, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři, prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, … Prostě všichni, na koho si vzpomenete. Uklízíme společně! V Železném začíná akce v 9h na
hřišti! (viz plakát na zadní straně).

