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I nfo rma č ní o bčas ník Obe cní ho úřa du Ž ele z né

Infor mační občasník Obecního úřadu Železné
Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou první jarní dny, velikonoční svátky a spousta z Vás už jistě
plánuje zaslouženou dovolenou a letní odpočinek. Příroda se kolem nás
probouzí, dny se prodlužují, a i když nás zima letos moc nepotrápila, stejně
jsme rádi, že už je za námi. A co nás čeká v nejbližší době ? Základní úklid
komunikací po zimě jsme provedli, určitě jste si všimli malého zametacího
vozu, ten jsme pořídili v rámci společného projektu obcí mikroregionu Porta.
Postaral se především o zametání ulic od zbytků posypových materiálů. Poděkování patří také občanům a především dětem, kteří se zúčastnili v rámci
programu Ukliďme Česko jarního úklidu obce a jejího okolí.
Z nejbližších investičních akcí nás čeká během května dokončení opravy
místní komunikace Pitýn, celková hodnota je 721 tisíc Kč. Provedli jsme rekonstrukci dešťové kanalizace podél komunikace k Lomničce a připravujeme
se na největší letošní projekt a tím je 1. etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice. Bude vyměněna kompletní střecha včetně krovů a krytiny, nové rozvody
vody, kanalizace, elektřiny a plynu, systému vytápění a stavba sociální zázemí. V podkroví bude připravena hrubá stavba, jejíž finální dokončení bude
předmětem druhé etapy v příštím roce. Celková hodnota 1. etapy je 900
000,- Kč, od Jihomoravského kraje jsme obdrželi částku 500 000,- Kč. V
nejbližší době zahájíme také realizaci parku pod lípou u kulturního domu.
Zde bych rád poděkoval všem, kteří nám svou aktivní účastí v projektu Pomáhej pohybem, pomohli během rekordního času necelého týdne, zajistit
dostatečný počet bodů a tím získat částku od Nadace ČEZ ve výši 50 tisíc
Kč na realizaci parku.
V dnešním občasníku si můžete přečíst o již uskutečněných akcích a zároveň o kulturních akcích, které jsme pro
Vás připravili v průběhu měsíce června. Věřím, že si z
této nabídky vyberete a svoji
účastí tak podpoříte i kulturní
život v obci.
Závěrem bych Vás rád požádal o pomoc. Naše obec se
přihlásila do letošního ročníku soutěže Vesnice roku. Věřím, že se máme čím prezentovat a ukázat výsledky naší společné práce.
Začátkem měsíce června nás navštíví hodnotící komise, chtěl jsem Vás poprosit o spolupráci při zajištění čistoty naší obce a jejího okolí.

Dopravní uzavírka
V rámci akce závodu horských kol
Memoriál Ivo Medka bude v sobotu 4.6. v době od 12 do 17 hodin
uzavřena komunikace Tišnov Železné. Objížďka bude vedena
přes Lomničku.
UPOZORNĚNÍ!
Splatnost poplatku za svoz a likvidaci odpadu - do 31.5.2016
Splatnost poplatku ze psů - do
30.6.2016
Poplatek za užívání multifunkčního
hřiště do 31.5.2016

Sběr železného šrotu
Pravidelný sběr železného šrotu
budou hasiči provádět v sobotu,
28.5. v dopoledních hodinách. Šrot
připravte před domy, v případě
těžších kusů Vám hasiči pomohou
s vynesením.

Ovečky SUFFOLK
Anglické černohlavé bezrohé
plemeno. K vidění na obecním
pozemku na „Hradisku“.

Pavlíček Radomír, starosta

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Cestovní doklady
str. 3
Pohádkový výlet pro děti
str. 4

Úřední hodiny obecního úřadu :
Pondělí
9.00 - 13.00 hod.
Úterý
9.00 - 13.00 hod.
Středa
15.00 - 20.00 hod.
Pátek
9.00 - 13.00 hod.
Vydává Obecní úřad Železné, Železné 79, 666 01 IČO 00366129,
pod číslem MK ČR E10034

Stránka 2

Číslo 1/2016

Železné v tisku

Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících
únor až červen 2016 dožívají tito naši občané:

Palatka Jiří
Dolek Jiří
Chaloupka Antonín
Srbová Bohuslava
Trtílková Milada
Chalupová Růžena
Bárta Josef
Nadrchal Ludvík
Pavlík Miroslav
Navrátilová Eliška
Kasperkevič Jozef
Bártová Marie
Nováková Jarmila
Hrbotický František
Hrbotická Marie
Novotný Václav
Nadrchalová Miluše
Hanák Jaroslav
Palatková Marie
Peška Milan
Běluša Jiří
Vašík František
Pokorný Vlastislav
Machová Jana
Motyčková Jaroslava
Kupková Drahomíra
Libich František
Hlavoňková Hana
Bednář Lubomír
Pavlíček Radomír
Odehnal Jiří
Koudelka Jiří
Havlíková Marie
Pavlas Petr

Blahopřejeme

28.3.1933
10.6.1933
8.4.1934
11.4.1936
26.5.1936
26.6.1936
15.5.1938
19.3.1939
9.4.1940
16.5.1940
12.5.1940
20.2.1941
25.2.1941
19.4.1942
10.2.1943
1.3.1943
23.4.1943
4.2.1944
2.4.1944
1.3.1946
23.3.1946
26.4.1946
14.5.1946
29.2.1956
21.5.1956
24.5.1956
2.2.1961
3.2.1961
22.6.1961
28.6.1961
29.4.1966
9.5.1966
1.6.1966
22.6.1966

83 let
83 let
82 let
80 let
80 let
80 let
78 let
77 let
76 let
76 let
76 let
75 let
75 let
74 let
73 let
73 let
73 let
72 let
72 let
70 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let
55 let
55 let
55 let
55 let
50 let
50 let
50 let
50 let

Dostal se mi do
rukou nádherný,
barevný časopis
EXIT, informační
měsíčník pro obyvatele Velké Bíteše a okolí. Zářijové číslo roku
2015
přineslo
celou řadu zajímavých materiálů
a informací. Nás
Železňáky by určitě zaujal obsáhlý
rozhovor (str.21,
22) nazvaný - Malířka ze zámku. Jaroslava Lázničková – Velebová, akad. mal., který je uveden větou „Potkali jsme se
na vernisáži Výtvarného léta v Železném.
Paní Jaroslavu Lázničkovou-Velebovou zná hodně Bítešáků,
přestože již 30 let žije v Týně nad Vltavou“. Tuto vynikající
malířku však znají také návštěvníci letních výstav
v Železném, protože již řadu let u nás pravidelně vystavuje.
Připomeňme, že také letos, navzdory různým objížďkám,
přijela se svým manželem na vernisáž letošního Výtvarného
léta až z Týna nad Vltavou.
Rodačka z Nových Syrovic u Moravských Budějovic, žila také
s rodiči na zámečku v Lesním Hlubokém a potom ve Velké
Bíteši, rodišti jejího tatínka. Vystudovala nejprve SUPŠ
v Brně a ve výtvarných studiích pokračovala na Vysoké škole
umělecko-průmyslové v Praze. Realizovala celou řadu autorských výstav, mimo jiné také na Velké Bíteši, ale návštěvnost našich výstav nemá srovnání. Citace z textu: „Na druhou stranu, při poslední výstavě loni v létě v Železném – což
je opravdu malá vesnička u Tišnova, bylo na vernisáži asi
osmkrát více lidí než v Bíteši“.
Výstavy v Železném, konané v milé spolupráci s obcí, mají již
svou dlouholetou tradici a jak vidět, vystavují zde opravdu
vynikající umělci. Jaroslava Lázničková opravdu umí a její
poetická duše se prolíná do jejich prací. Jsme rádi, že naše
spolupráce stále pokračuje a že se k nám ráda vrací. Na posledních výstavách se v Železném představil také její syn
David, skvělý fotograf.
Miroslav Pavlík

Střípky z historie

Sulík ze Železné (kolem 1379 – 29.8.1421)
Významným rodákem byl Sulík ze Železné, který se stal oﬁciálem olomoucké diecéze v letech 1401 a 1408 za biskupů Jana
Mráze a Konráda z Vechty. Ve funkci se mimořádně osvědčil,
a tak v roce 1411 byl jmenován i generálním vikářem a po dobu pě let vykonával tento vysoký správní úřad s oﬁcialátem
společně, a to i za Konrádova nástupce, komendátora biskupství Václava Králíka z Buřenic. Z jeho působení v obou úřadech
se dochovalo mimořádné množství lis n ve sporných i nesporných záležitostech. Sulík ze Železné byl prvním olomouckým
oﬁciálem, jenž musel v každodenní soudní a správní praxi řešit
problém pronikání husitství do olomoucké diecéze.
Pokračování na str. 3

Stránka 3

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše
je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012
došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi,
jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do
zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností (Tišnov). K žádosti,
kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá
svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán
již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit
místo rodného listu. Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o
vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme
se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je
také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii
mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6
měsíců.
Podrobnosti lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra

Střípky z historie pokračování ze str.2
Pocházel z drobného vladyckého rodu, jenž se psal podle vsi Železná (dnes Železné). O jeho mládí, vzdělání a počátcích kariéry nevíme nic bližšího. Nelze ale pochybovat o tom, že musel získat solidní vzdělání – jinak by nemohl později vykonávat
úřad oﬁciála. Pokud jde o počátky Sulíkovy kariéry je pouze známo, že někdy v rozmezí let 1394 - 1403 získal bohatou faru v
Horních Dubňanech u Moravského Krumlova na patronátu moravských markrabat. Někdy kolem roku 1400 ovšem musel
přesídlit do Olomouce a uplatnil se ve službách biskupského dvora. Zde se Sulík stal roku 1401 poprvé oﬁciálem, byť o jeho
působení v úřadu máme jen dvě zmínky z let 1404 - 1405. O jeho postoji k husitství nevíme nic určitého, v Husově Pos le
byla ale o něm nalezena zmínka, dokládající jeho vyhraněně nega vní
postoj k husitským reformám. Tento postoj se projevil i při jeho účas ve
volbě rozhodného Husova odpůrce, účastníka kostnického koncilu a pozdějšího kardinála Jana Železného, olomouckým biskupem v roce 1416.
Kanovníkem v Olomouci se v roce 1418 se stal další příslušník vladyckého
rodu ze Železné, Sulíkův příbuzný (snad synovec), Štěpán, zapsaný ve
stejném roce ke studiu na vídeňské univerzitě. Další známí příslušníci rodu ze Železného se po polovině 15. věku uplatnili v Olomouci v zeměpanské i biskupské správě.

Stránka 4

Co se děje v Ráčku?
Vážení spoluobčané a příznivci volnočasového Centra Ráček,
od posledního vydání Železňáku, který vyšel v adventním čase, uplynulo spousta času a
nám už klepou na dveře další velké prázdniny. Uplynulý půlrok byl v našem Centru opět
naplněn spoustou aktivit, a proto bych pro Vás ráda zrekapitulovala alespoň ty nejdůležitější.
Leden byl pro nás, lektorky Centra, měsícem odpočinku a načerpání nových sil, ale hned
v únoru jsme zahájili tradičně dětským karnevalem. V letošním roce plně v naší režii, kdy
jsme pro děti připravili spoustu her a soutěží. Pro nás je velkou radostí, že tato akce je
mezi dětmi i jejich rodiči velmi oblíbená a účast byla nadprůměrná.
V březnu v předvelikonočním čase jsme se sešli v prostorách Ráčku na obecním úřadě,
abychom společně strávili jarní čas a vyrobili si krásné dekorace pro přivítání jara. Materiál k výrobě nám již poněkolikáté dovezla děvčata z květinářství Levandule z Lomnice.
V dubnu uspořádala Moravská hasičská jednota u příležitosti Dne Země akci Ukliďme
svět – Ukliďme Česko. Ve spolupráci s HS Železné a Obcí Železné jsme se rádi připojili a
přiložili všechny naše ruce ke společnému dílu.
Poslední proběhlou akcí, na které jsme se podíleli, byl Koncert ke Dni matek. Ten se konal v neděli 8.5.2016 a pozvání přijala skupina Motýlí )D(efekt z Kuřimi. Jejich výkon byl
vynikající a zanechal v nás pocit motýlího doteku. Podvečerní posezení u vínka a krásné
hudby byl výjimečným zážitkem.
Z akcí, které nás ještě v nejbližší době čekají a které završí i konec školního roku můžeme jmenovat Sportovní hry MŠ mikroregionu Porta určené pro naše nejmenší. Také, co
nejsrdečněji, zveme všechny železenské děti i ostatní zájemce na Pohádkový výlet
v sobotu 25. 6. 2016. Bližší informace najdete v samostatném článku. Vyvrcholením
akcí pro děti bude opět týdenní příměstský tábor, letos na téma „Co je nad zemí a co je
pod zemí?“ Další školní rok pak zahájíme kurzem pro naše nejstarší spoluobčany, a to
kurzem obsluhy PC pro seniory. Informace opět najdete v samostatném článku.
Toto jsou všechno sice tradiční, ale jednorázové akce, a proto chci, na závěr svého příspěvku, zdůraznit i celoroční aktivity Centra Ráček, a to jsou pravidelné kroužky: Dílničky
pro šikovné ručičky a fotokroužek. Na tomto místě je mi potěšením poděkovat lektorce
Ráčku a vedoucí těchto kroužků p. Radmile Pavlíčkové za její trpělivou a vynikající práci
s dětmi.

RV

KRÁTCE Z KNIHOVNY
Milí čtenáři,
dlouhodobě se těšíme
Vaší přízni a Vaše řady
se letos opět rozrostly.
Stejně tak se rozrůstá i
náš
knihovní
fond.
V letošním roce v naší
knihovně proběhla revize
knihovního fondu a bylo
vyřazeno kolem 250
svazků. Uvolněné místo
v regálech však nezůstalo prázdné dlouho, protože bylo zaplněno knihami
z výběrového fondu kuřimské knihovny. Doplněn byl i výběr knih pro
maturanty.
Přijďte si
vybrat z nových knih nejrůznějších žánrů. Dovoluji si upozornit, že v době
letních prázdnin bude
provoz knihovny a otvírací doba s ohledem na
čerpání dovolených mírně omezen. Otvírací doba knihovny bude zveřejněna koncem června na
webových stránkách knihovny, na vývěskách a
na obecním úřadě.
RV

Pozvánka pro děti

Pohádkový výlet pro děti
„Pohádková vesnička Podlesíčko“

sobota 25. 6. 2016
Odjezd autobusem ze Železného v 8:30 hod (zastávka BUS).
Přihlášku na výlet je nutno nahlásit nejpozději do 8. 6. 2016.
! Dozor pro děti po celou dobu zajištěn !
Věk

Bus

Vstupné
Pohádková vesnička

Oběd
(restaurace)

Cena celkem

Dítě (Železné)

0-15

zdarma

zdarma

150,-

150,-

Dítě (Železné)

16-18

zdarma

140,-

150,-

290,-

Dítě (cizí)

0-10

zdarma

70,-

150,-

220,-

Dítě (cizí)

11-18

30,-

140,-

150,-

320,-

19+

60,-

140,-

150,-

350,-

Účastník

dospělý

Informace a přihlášky: p. Pavlíčková (tel: 604266485),
p. Vejrostová (tel: 604213311) nebo email: knihovna@zelezne.cz.

Stránka 5

Noc s Andersenem
1. 4. - 2. 4. 2016
Začalo tím že, jsme si dali věci do chodby a šli se seznámit do herny.
Bylo nás celkem 15 dětí a 3 vedoucí – tety – Radka, Renata a
Ilonka. Měli jsme tam chvíli čas,
než dorazí i ostatní, tak jsme hráli
vracečku (vybíjenou). Potom nás
tety svolaly do herny, každý tam
přečetl kousek knížky a pak jsme
udělali kroužek na seznámení kolektivně. Házeli jsme si míčem a
museli říct jméno toho, komu to
chceme hodit. A když to někdo hodil nám, museli jsme říct něco o sobě. Téma letošní Noci s Andersenem bylo Karel IV. Potom jsme udělali
dvojice a v těch dvojicích jsme museli vyřešit hlavolamy, které nám
tety daly. Až jsme to všichni vyřešili, teta Renata si sedla a četla nám
pohádku ,,Císařovy nové šaty“ a až to dočetla, museli jí všichni pošeptat ten název pohádky. Potom nás rozdělili do dvou skupin - 1. byli ,,starší“ a ta 2. ,,mladší“. Ti mladší šli do dílny tupovat povlečení na
polštáře, ti starší šli do zasedačky a tam vyhledávali na PC něco o
Karlu IV. Následně jsme
se vyměnili. Po večeři
(byly párky) jsme šli na
stezku odvahy. Utvořili
jsme dvojice, vzali jsme
papíry a tužky a postupně
nás tety vypouštěly plnit
úkoly. Pak jsme se všichni
sešli u lípy na návsi a šli
zpět na Ráček, kde jsme
si dali menší svačinku a
nachystali si spacáky na
spaní. Před spaním jsme
zkoukli ještě film o Karlu IV. a po čištění zubů jsme si poslechli pohádku a kolem druhé hodiny ráno jsme šli spát. Ráno kolem sedmé jsme
vstali, nasnídali se, převlékli a tety nám rozdaly dárky a upomínkové
předměty a už tu byli rodiče, aby si nás vyzvedli.
Eliška Zoe Marková

Pozvánka pro seniory
Senioři komunikují – kurz obsluhy PC
Vážení senioři, naší obci se naskytla jedinečná příležitost, uspořádat
ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových
kurz obsluhy PC.
Kurz se bude konat v termínu 12. 9. - 15. 9. 2016 v budově OÚ Železné
a skládá se ze 2 lekcí po 4 hodinách a 2 lekcí po 3 hodinách, tzn. že se
kurzy budou konat denně od pondělí do čtvrtka, vždy v době od 8:00
do 11:00 (12:00) hod.
Veškerou výukovou techniku a učební pomůcky poskytne realizátor kurzů, tj. občanské sdružení LYRIX nova. Účast v kurzu je bezplatná. Zdokonalíte se v potřebě zvládat a obsluhovat moderní komunikační techniku. Kurz je přizpůsoben individuálním potřebám účastníků.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 1.8.2016 u p. Vejrostové
v obecní knihovně, na tel. č.: 604 213 311 nebo na emailu: knihovna@zelezne.cz. Počet míst je omezen, proto s přihláškou neváhejte.

BESIP v Železném
Poslední dobou v médiích častěji čteme
a slyšíme o změnách v silniční dopravě
a s tím související bezpečnosti chodců,
cyklistů, řidičů a vůbec všech účastníků
silničního
provozu.
Jednou
z nejohroženějších skupin v této problematice jsou bezesporu senioři. I
s blížícím se jarním a letním obdobím,
kdy je pohyb chodců a cyklistů na našich silnicích intenzivnější, vyvstala
otázka, jak naše starší spoluobčany
nenásilnou, ale zapamatovatelnou formou upozornit na změny v zákoně i na
případná nebezpečí, která by je mohla
ohrozit. Obec Železné a její volnočasové
Centrum Ráček navázalo na předchozí
výbornou spolupráci s BESIPem a
uspořádalo v pondělí 11. 4. 2016
v místním kulturním domě přednášku
na téma „Senioři v silniční dopravě“.
Přednášku vedl krajský koordinátor
BESIP Ing. Pavel Čížek. Program byl
rozdělen na dvě části. První z nich byla
věnována problematice pěších a cyklistů a po občerstvovací přestávce následovala druhá část, zabývající se otázkami řízení motorových vozidel, potažmo chováním řidičů a spolujezdců,
opět se zaměřením především na seniorský věk. Okrajově bylo zmíněno i téma veřejné hromadné dopravy. Ing.
Čížek měl přednášku zpracovanou tak,
aby se nikdo z posluchačů nenudil. Na
začátku každého daného bloku promítl
instruktážní video, kde byly ukázány
nejen chyby v chování účastníků silniční dopravy, ale vždy bylo zdůrazněno i
správné řešení daných dopravních situací. Samozřejmě byl všem účastníkům poskytnut i prostor pro dotazy a
diskuzi, čehož bylo v hojné míře využito a dotazy padaly jeden za druhým.
Jako bonus obdrželi všichni naši zúčastnění senioři reflexní pásek a tašku
s reflexním prvkem. Závěrem lze konstatovat, že tento edukativní počin byl
co do návštěvnosti velmi úspěšný a organizátoři doufají, že v posluchačích
zanechal pozitivní odezvu a silnou motivaci k zodpovědnému chování nejen
vůči sobě a svému zdraví, ale i
k ostatním účastníkům silničního provozu.

Pozvánky na červnové kulturní akce

