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Infor mační občasník obce Železné
Úřední hodiny OÚ
během vánočních svátků:

Vážení a milí spoluobčané,
konec roku se nezadržitelně blíží,
svíčky na adventním věnci se postupně rozsvěcují a dárky už snad
zaujaly svoje skryté místo pod postelí. Nás však ještě před zimou
čeká období finišování a dokončování rozdělaných prací na tento
rok, ale zároveň také již plánování
a příprava rozpočtu na rok příští.
Bilanci obce za rok 2017 nechám až na začátek příštího roku, stejně tak jako akce,
které nás příští rok čekají. Dovolím si jenom jedno ohlédnutí.
Na Den vzniku Československa, 28. 10. 2017 byla vysázena první část aleje ovocných stromů u Velkého mostu směrem k Jamnému, která čítá 25 stromů. Tento projekt byl vytvořen za podpory nadace ČEZ a především za účasti Vás, občanů naší
obce. Určitě budeme v příštích letech pokračovat a tak může mít každý z Vás možnost vysadit svůj strom.
Aby byl příští rok úspěšný, k tomu je potřeba spolupráce celého týmu lidí, kteří se na
fungování obce podílejí, ať už jde o zastupitele nebo o zaměstnance obecního úřadu. Všem výše jmenovaným děkuji za spolupráci v letošním roce a do nového roku
jim přeji zdraví a hodně vytrvalosti.
Vám, vážení spoluobčané, přeji poklidný průběh předvánočních příprav a nákupů.
Přeji vám také, abyste vánoční svátky prožili v pohodě, přeji vám mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v příštím kalendářním roce a těším se na setkání s Vámi na Boží hod u
kapličky.
Radomír Pavlíček, starosta

Ve dnech 1. – 14. ledna
2018 proběhne další
ročník
Tříkrálové
sbírky. Tříkráloví ko‐
ledníci budou navštěvo‐
vat Vaše domácnosti,
aby do nich přinášeli dobrou zprávu o narození Ježíše Krista a předávali
jeho požehnání. Současně budou žádat o příspěvek do zapečetěné sbír‐
kové pokladničky. Jakákoli darovaná částka podpoří zejména místní so‐
ciální a zdravotní služby, které poskytuje Diecézní charita Brno lidem
v nejrůznějších obtížných situacích. Konto Tříkrálové sbírky je
66008822/0800. Přispět lze také dárcovskou SMS ve tvaru
DMS KOLEDA na číslo 87777 (Cena SMS je 30,- Kč, z toho Charita obdr‐
ží 29,- Kč). Další informace o Tříkrálové sbírce najdete
na dchb.charita.cz

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Událo se...
str. 2
Oznámení
str. 3

OTEVŘENO
20. 12.2017 13:00 - 18:00
28. 12. 2017 9:00 - 13:00
29. 12. 2017 9:00 - 12:00
ZAVŘENO
22. - 27. 12. 2017
1. 1. 2018
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
V měsíci říjnu proběhla kolaudace re‐
konstrukce hasičské zbrojnice. V tomto
roce probíhala II. etapa stavebních pra‐
cí, kterou se dokončila výstavba pod‐
kroví, kde je umístěna zasedací míst‐
nost pro potřeby hasičského sboru.
Financování probíhalo ve spolupráci s
Jihomoravským krajem, který poskytl
v loňském a letošním roce dotaci
500.000,‐ Kč. Obec Železné doplácela v
I. etapě 498.010,- Kč a v II. etapě
340.746,- Kč. Celkové náklady na re‐
konstrukci činily 1.838.756,‐ Kč. Sta‐
vební úpravy nezahrnovaly vnitřní vy‐
bavení v hodnotě 20.000,- Kč, to za‐
koupila obec. Děkujeme obecnímu úřa‐
du za podporu a věříme, že dokončená
stavba bude sloužit nejenom naší ge‐
neraci k plné spokojenosti.
Simona Veselá

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
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Událo se
Výlet do neznáma
Už se stalo tradicí, že OÚ pořádá na podzim pro své občany, hlavně důchodového věku, výlet do neznáma. Tak i letos 7. října jsme
stáli na zastávce. Pro velký zájem byly vypraveny dva autobusy. V prvním zajišťoval organizaci starosta pan Radek Pavlíček a
v druhém paní Renata Vejrostová. Až do poslední chvíle je to
tajemstvím, teprve po nástupu
do autobusu se dovídáme, kde
bude cíl našeho výletu. Tentokrát to byla Třebíč se svým historickým Židovským městem. Prohlédli jsme si uličky a domy a v synagoze jsme si vyslechli povídání o historii města. V muzeu jsme
viděli zařízení domácnosti a průvodkyně nám vysvětlila jak vypadal
chod domácnosti a obchodu. Dokonce jsme si mohli vzít i recept
na tradiční židovské pečivo. Na náměstí Třebíče jsme byli neplánovaně svědky přehlídky veteránů a kdo měl zájem, mohl se podívat
na vyhlídkovou věž. Protože procházkou nám vyhládlo, dopravily
nás autobusy do Vladislavy, kde už pro nás byl přichystám oběd.
Tentokrát jsme si mohli vybrat dokonce ze tří jídel a musím říct, že
všechna nabízená jídla byla nejen lákavá, ale i dobrá a obsluha
byla rychlá, takže nikdo dlouho nehladověl.
Při přípravě výletu si dali organizátoři záležet a tak jsme mohli po
obědě vyrazit na prohlídku keramických dílen v rámci Otevřených
dveří do vesnice Koněšín. Tady jsme navštívili dvě keramické dílny, v obou bylo na co se dívat, a využili jsme možnosti nakoupit si.
Perličkou byla v druhé dílně přítomnost velkého přítulného irského
vlkodava, který se líbil zvláště dětem, které se výletu zúčastnily se
svými babičkami a dědečky.
A aby bylo něco i pro pánskou část výletníků, prohlédli jsme si Letecké muzeum Koněšín. To zajímalo hlavně kluky všech věkových
kategorií. Dokonce měli možnost se do některých vystavených letadel posadit a zkusit ten pocit důležitosti při ovládání takového
stroje.
Pomyslnou třešničkou na dortu výletu byla návštěva tišnovského
pivovaru Grado s ochutnávkou vařených druhů piva a s prohlídkou
pivovaru a odborným výkladem majitele. Výlet jsme tedy zakončili
velmi příjemně.
Velký dík patři nejen OÚ Železné za to, že se o svoje seniory stará,
ale i firmě pana Jílka, který zajistil dopravu svými pohodlnými autobusy. A musím říct, že už teď se těším na další výlet na podzim
příštího roku.
Milena Ševčíková

Poslední listopadovou neděli proběhlo v kulturním
domě v Železném Adventní tvoření, kde se vyráběly různé vánoční
ozdoby. I letos přijaly pozvání Květiny
Levandule Lomnice,
které nás zásobily
různými vánočními
dekoracemi. Zhotovit si výzdobu a
nasát začínající
vánoční atmosféru přišlo téměř 50 osob.
V neděli 3. 12. 2017 pořádalo Volnočasové
centrum Ráček v kulturním domě v Železném
Mikulášskou besídku, kde si děti krátily čekání
na Mikuláše nejen poslechem pohádek a básniček o Mikuláši, ale také poslechem hudby na
zobcovou flétnu, na kterou zahrál Šimon Yann
Marek. Děti po příchodu Mikuláše a jeho doprovodu přednesly básničky či zazpívaly písničky, některé se ovšem bály a tiskly se
k rodičům a nevydaly ani hlásku. Nakonec
všechny děti obdržely balíček plný dobrot.

O letošních Václavských hodech byl slav‐
nostně odhalen pomníček, věnovaný vý‐
znamným rodákům Horňanským. Je zásluž‐
né, že se obec stará také o svou historii. Ne
všude je to zvykem. Každý občan by měl
znát historii obce, kde zapustil své kořeny.
Památníček bude milou připomínkou i pro
další generace.
Snad jen malá poznámka. Pomníček je vý‐
tvarně skvělý, jen si myslím, že by bylo dobré
pamětní desku doplnit u zveřejněných jmen,
také jejich životopisnými údaji, důležitými
pro ty, kteří je neznali, aby si je zařadili do
dobového rámce. Stejně tak by stálo za úva‐
hu, aby na pamětní desce bylo uvedeno da‐
tum vzniku tohoto pomníčku, aby lidé vědě‐
li, že to bylo v letošním roce.
(PAV)

Letošní výstavní sezóna v Železném byla mimořádně úspěšná. Zvláště úspěšný byl 17. ročník Výtvarného léta
v Železném. Nejen proto, že se jí zúčastnil rekordní počet 79 vystavujících, ale překvapující byl i návštěvnický ohlas. Tuto
výstavu shlédlo téměř 700 návštěvníků. Lidé přijížděli nejen z Tišnova, ale také z Brna nebo ze Žďáru nad Sázavou, Českých Budějovic, aj. Výstavu dokonce navštívili návštěvníci ze zahraničí. Buď se o ní dověděli od svých příbuzných, které o
prázdninách navštívili, ale mnohé, kteří projížděli o dovolené Železným, oslovil transparent zvací na výstavu.
Sotva však výstavy skončily, začíná příprava výstavní sezóny 2018. Tou první akcí bude výstava věnovaná 40. výročí založení KPVU, který svou činnost vyvíjí v Železném od roku 1999. Bude to přehlídka toho nejlepšího z výstav, které klub za
uplynulých 40 let uspořádal. Výstav sice bylo přes tři sta a tak bude vystavena jen kolekce asi 50 vybraných výtvarníků.
Takže příští léto se stane Železné opět dostaveníčkem milovníků a přítel výtvarného umění.
(PAV)
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Volnočasové centrum Ráček a obecní knihovna
Další rok v Ráčku
Vážení přátelé, nastal čas Adventu a mílovými kroky se přibližují Vánoce a nový rok 2018. To vše vede člověka k bilancování nad rokem uplynulým a úvahám, jaký bude rok příští. Pro tentokrát nebudu vyjmenovávat, co
všechno se od vydání posledního Železňáku u nás v Ráčku a knihovně událo,
protože tyto informace jsou dostupné především na našich webových a facebookových stránkách.
Spíš bych se chtěla pozastavit a zamyslet nad tím, jak tento čas prožíváme. Určitě se mnou souhlasíte, že tento předvánoční maraton úklidů, shánění dárků,
pečení a plánování, jak nejlépe Vánoce zvládnout, aby všichni naši blízcí byli
spokojení a šťastní, je pro nás všechny asi nejnáročnějším obdobím celého roku. Na druhou stranu je to i období nejkrásnější, protože co může být lepšího,
něž těšit se na chvíle strávené s rodinou a kamarády, co může být lepší než očekávání, jestli najdeme pod stromečkem dárek, který nám udělá radost. A tím
úplně nej a top zážitkem je, když vidíte, že jste udělali radost svým blízkým. To
je pak naše dušička v peří a tetelí se štěstím.
Za sebe i všechny mé kolegyně z Volnočasového centra Ráček - Radku Pavlíčkovou, Janu Hronovou a Marušku
Palatkovou – Vám přeji, abyste
adventní čas prožili v co největším klidu, abyste pro všechny
své milované sehnali dárky
od srdce a pro srdce, abyste
o Vánocích byli spolu a pro sebe
navzájem a do Nového roku vykročili lehkou nohou a s nadějí.
Ve dnech blízkých i vzdálených
Vám přeji dárek největší a to je
zdraví.
Renata Vejrostová

Knihovna a herna Volnočasového centra Ráček bude během
vánočních svátků, zavřena. A to
ve dnech:
21. 12. 2017 - 2. 1. 2018
Nejbližší pořádanou akcí Volnočasového centra Ráček bude dětský karneval, který proběhne 18. 2. 2018 v
15 hodin v kulturním domě v Železném. Můžete se těšit na spoustu soutěží a her a samozřejmě i na velký
taneční rej.
(plakát na zadní straně)

Často slýchám od přespolních
ná vš tě vnı́ků prá zdninový ch vý stav,
jak se Zelezné mě nı́. K lepš ım
́ u. Kaž dý rok objevı́ u ná s ně co nové ho, co
se tady změ nilo a zlepš ilo. Ze je
v obci uklizeno, poseč ené trá vnı́ky,
upravena veř ejná prostranstvı́ je
př edevš ı́m zá sluhou dvou obě tavý ch pracovnı́ků obce. Casto je vı́dá me jak v lé tě nebo v zimě projı́ždı́
traktů rkem obcı́ s potř ebný m ná ř adı́m. O kom je ř eč ? Jsou to pá nové
Ivan Balá k a Lubomı́r Antl.
Mnohé obce tyto š ikovné muž e mů ž e Zelezné mu jen zá vidě t. A tak alespoň touto formou posı́lá m malé
podě ková nı́ za velkou prá ci.
(PAV)

Oznámení
Od 2. 1. 2018 se otevírá NOVÁ ALERGOLOGICKÁ ORDINACE v Tišnově a
Kuřimi.
Nemocnice Tišnov
PURKYŇOVA 279
666 13 TIŠNOV

Poliklinika Kuřim
ul. Blanenská 982
664 34 Kuřim

Ordinační doba:
Pondělí
10,30 - 12,00
12,30 - 17,00
Čtvrtek
8,00 - 12,00
12,30 - 15,00
Pátek
8,00 - 13,00

Ordinační doba:
Úterý
8,00 – 12,00
12,30 – 14,30
Středa
8,00 – 12,00
12,30 – 15,00

Pacienti se mohou objednávat na telefonním čísle: 703 330 221
Zatím je závazný příslib uzavření smlouvy s VZP ČR. Jejich klienti se mohou již
nyní objednávat na výše uvedeném telefonním čísle. Zájemci z řad klientů ostatních
pojišťoven,
pokud
nám
nahlásí
kontakt,
budeme
ihned
o rozhodnutí jejich pojišťovny informovat.
MUDr. Ficová s.r.o.,
Tišnovská Nová Ves 21
594 51 Křižanov
IČO:050 20 263

Požární sport
Nejlepší výsledky za rok 2017:
Kategorie mladší žáci
4. místo na Mistrovství republiky MHJ a
ČHJ v Hlinsku
Kategorie dorost
Jednotlivci, běh na 100m s překážkami
-Viktorie Veselá, 2. místo
Mistrovství Moravy MHJ v Brně.
Hasiči v Železném Vám Všem přejí krásné vánoční svátky plné pohody a do nového roku hodně štěstí a zdraví.
UPOZORNĚNÍ
Prosíme občany obce, aby pytle
s tříděným odpadem pevně zavazovaly. Pomůžete tak lepší manipulaci
při svozu.
Dále všechny prosíme, zejména
v lokalitě Pitýn, aby po těžbě dřeva
uklidili místní komunikaci.
Děkujeme.
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Plakáty - pokračování

