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

Infor mační občasník Obecního úřadu Železné
Dopravní uzávěra
Upozorňujeme občany na dopravní omezení
a dopravní uzavírky, které se týkají krajské
komunikace Tišnov - Jamné a směrem na
Lomničku. Tato omezení platí pro výstavbu
splaškové a dešťové kanalizace v naší obci
a jsou platné:
pro etapu 1 od 15.3.2015 do 30.6.2015 (od Tišnova po křižovatku
k Lomničce )
pro etapu 2 + 3 od 1.7.2015 do 31.7.2015 (komunikace k Lomničce
a směrem na Jamné, při finální úpravě povrchů může být i přechodně
na nezbytnou dobu uzavřena celá délka)
Veškerá schémata dopravních situací najdete na úřední desce a na
www.zelezne.cz v sekci stavební záležitosti / kanalizace.
Pro občany, vlastníky nemovitostí v této oblasti, budou na obecním úřadě vystavena povolení k vjezdu - můžete si je vyzvednout
od pondělí, 16.3. 2015

Informace o stavebních pracích
na území obce Železné.
Splašková kanalizace
V současné době je položena většina hlavních řadů, zbývá úsek
od Tišnova ke křižovatce Lomnička
a úsek Ulička, Dvory s napojením
u kulturního domu. Po dokončení
těchto dvou úseků budou hotovy
hlavní řady. Současně s dokončováním řadů se začaly budovat přípojky k nemovitostem (ulice K Hradisku). Jedná se o veřejnou část
přípojky, která je zakončena
za komunikací nebo chodníkem
malou šachtou. Teprve až budou
kompletně zbudovány všechny veřejné části přípojek, potom může
proběhnout kolaudace a předání

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Dopravní uzávěra

stavby splaškové kanalizace. Zároveň s tím proběhne i oprava
místních komunikací po výkopech.
Opravu krajských komunikací řešíme společně se Správou komunikací JMK. Vlastní napojení nemovitostí bude tedy reálné na podzim
letošního roku. Informace o připojení v dalším článku. Pokud bude
mezi občany zájem, můžeme
umožnit hromadný nákup materiálu prostřednictvím obce nebo dodavatele stavby, využijeme jejich
slev. O tomto budete včas informováni.
Dešťová kanalizace
Tato stavba je prováděna v úseku
od mostku u OU přes náves až po
výjezd z lesa nad starým obecním
úřadem. Do této dešťovky

budou přepojeny stávající přípojky
odvádějící dešťové vody z nemovitostí a dle zájmu a technických
možností je možno i nové připojení. Všechny přilehlé nemovitosti
navštívíme a projednáme. Termín
dokončení
této
stavby
je
30.5.2015, poté by v koordinaci
s dodavatelem splaškové kanalizace měla proběhnout kompletní rekonstrukce návsi.
Kulturní dům
V budově KD byla kompletně vyměněna všechna okna a provedeno zateplení půdního prostoru. Po
odstranění terasy bude provedeno
odizolování, následně se celá budova zateplí a znovu se vybuduje
venkovní terasa. Ukončení je plánováno v květnu.

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.

Bluesová pomlázka
Vydává Obecní úřad Železné, Železné 79, 666 01 IČO 00366129,
pod číslem MK ČR E10034

Stránka 2

Číslo 1/2015

Odpady
24. - 25. 4. Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny u Hradiska, v Uličce, Nad Mezí u
lípy
Do kontejneru patří - komunální odpad po vytřídění, velkoobjemový odpad, směsný odpad V

25. 4. Sběr nebezpečného odpadu
Odpad je možno dovézt na dvůr obecního úřadu
od 20. 4. do 24. 4. vždy pouze v úředních hodinách. Po uvedeném termínu prosíme občany,
aby nevozili odpad na obecní úřad a vyčkali
do podzimního kola sběru.
FE-MINA. Amatérský taneční kroužek žen a dívek ze Železného, který zde vznikl v květnu roku 2014 a připravuje pravidelná, tematicky zaměřená taneční vystoupení. V září poprvé
zatančil Moravskou besedu na svatováclavských hodech v
Železném, v březnu pak vystoupil s country tanci na obecním
plese. Co připraví pro příště? Nechte se překvapit.

Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících lednu
až dubnu 2015 dožívají tito naši občané:
KOMÁREK
MATALOVÁ
BRODECKÁ
TICHÁ
VÁLKOVÁ
NADRCHALOVÁ
HANÁK
HRBOTICKÁ
KUPKOVÁ
CHALOUPKA
BÁRTOVÁ
NOVÁKOVÁ
NOVOTNÝ
STRAKA
RYBIČKOVÁ
NADRCHAL
PALATKA
PALATKOVÁ
CHALOUPKA
PAVLÍK
SRBOVÁ
HRBOTICKÝ
NADRCHALOVÁ

JAROSLAV
VĚRA
ALENA
MARY ELIZABETH
MIROSLAVA
RADKA
JAROSLAV
MARIE
JITKA
MILAN
MARIE
JARMILA
VÁCLAV
JAROSLAV
IVANA
LUDVÍK
JIŘÍ
MARIE
ANTONÍN
MIROSLAV
BOHUSLAVA
FRANTIŠEK
MILUŠE

Blahopřejeme

65
83
70
50
65
50
71
72
55
60
74
74
72
65
55
76
82
71
81
75
79
73
72

Mezi nebezpečný odpad patří - pneumatiky, oleje, barvy, baterie,
elektrotechnický odpad / TV, radia, ledničky V

Květen - sběr železného šrotu a autobaterií
Mobilní sběr po vesnici, provádí hasiči, termín
upřesní.
Průběžně - bioodpad - kontejner u lípy
kontejner bude přistaven od 20. 3.,
vývoz dle potřeby - prosíme občany, aby pro domácí bioodpad v co největší míře využívali domácích kompostérů.
ŽELEZNÉ - VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Informace občanům
Postup při provádění a následné kontrole napojení splaškových kanalizačních přípojek na budovanou splaškovou
kanalizaci
Hlavní kritéria pro napojení nemovitosti
Splaškové a dešťové odpadní vody musí být v nemovitosti
důsledně odděleny. Do splaškové přípojky smí být připojena pouze voda z WC, koupelen, prádelen a kuchyní. To
znamená, že do splaškové kanalizace nesmí být napojeny
dešťové svody ze střech, odvodnění zpevněných ploch
a dvorků apod. Dále pak do této kanalizace nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť. Dle tohoto požadavku má
každá nemovitost zpracovanou projektovou dokumentaci
a vydané stavební povolení.
Vlastní napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci bude
dle zpracovaného projektu kontrolováno a bez potvrzení
o správném provedení nebude nový způsob odkanalizování stavebním úřadem zkolaudován.
Popis procesu připojování
V rámci výstavby splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu jsou současně budovány (dle projektové dokumentace
domovních přípojek) odbočky pro napojení jednotlivých
nemovitostí, vyvedené mimo těleso komunikace (dodávka
stavby). Vlastní napojení splaškové přípojky si zajišťuje
vlastník nemovitosti sám na své náklady. Stavbu přípojky je
třeba zadat odborné stavební firmě.
Pokračování na str. 4
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MIKROREGION PORTA
pořádá
IX. ročník KOŠTU SLIVOVICE
Kulturní dům Železné
11. dubna 2015 v 16 hodin

HASIČSKÝ SBOR INFORMUJE

Příjem vzorků 0,5 l slivovice
Převzetí vzorků 10. 4. 2015
od 18 do 20 hodin v KD Železné
Každý vystavovatel obdrží zdarma koštovní
lístek, do kterého bude zapisovat a hodnotit
ochutnané vzorky.
Koštovní lístek obdrží i ten kdo nevystavuje,
ale koupí si jej v hodnotě 100,- Kč.

Ocenění našich mladých hasičů
Prezident MHJ pan Zdeněk Milan pozval družstvo mladých hasičů vč. vedoucích
na V. sjezd MHJ, který se koná 14.3.2015 v Žabčicích.
Mladí hasiči budou oceněni za výborné výsledky na Mistrovství republiky MHJ
a ČHJ, kde se stali Mistry republiky v kategorii starších žáků. Oceněni budou
i mladší žáci z Mělčan.

Sběr železného šrotu proběhne v měsíci květnu.
Obnovení divadla v Železném.

Přesný termín občanům sdělíme pomocí letáků v poštovních
schránkách a na vývěsních tabulích obce.

Nábor dětí do družstva starších žáků
V loňském roce byl zprovozněn přírodní areál lesního divadla. Jako úvodní hra se hrála Lucerna od Aloise Jiráska v provedení amatérského divadla
ze Šlapanic –Bedřichovic. Následně
jistě mnozí z vás zaznamenali na vývěsce obecního úřadu náborový letáček pro zájemce o hraní v našem místním divadle. Přeletěli jste jej pohledem a možná si pomysleli: no to zase
bude…
A bylo. Tedy je. Po dlouhé a úporné
fázi přemlouvání jsem dala dohromady 6 osob ochotných se „ztrapnit“ na
divadelních prknech. Ale v šesti lidech
se toho dohromady moc hrát nedá. A
tak jsem byla ráda, že se přihlásili i tři
přespolní dobrovolníci. Musím říci, že
jsou pevnou oporou souboru. Výběr
hry jsem měla již předem jasný: vtipná
stará komedie založená na záměně
osob, která by mohla diváka v horkém
letním podvečeru pobavit.
Ještě jsem navštívila sklad tišnovského Karasova divadla, který je v sokolovně. Neuvěřitelné množství scénářů
mi vyrazilo dech – 514 her. Tak to
jsem zvědavá, jestli se toho čísla dobere i náš spolek. Vždyť ani nevíme,
jestli naše premiéra nebude i naší derniérou a nezapíše se tak na triko železenského divadla jako další průšvih.

Hasičský sbor doplňuje družstvo starších žáků ve věku 11 - 14 let. Dívky a chlapci se mohou přihlásit na prvním jarním tréninku, termín tréninku bude vyvěšen na
hasičské zbrojnici.
Maminky a tatínkové, víte, že si z daně
nově můžete odečíst odpočet za školku ?

Přes počáteční ostych jsme se dopracovali až do fáze zkoušení jen
s občasnou nápovědou! To je počin
hodný pochvaly, protože repliky jsou
dlouhé a často věty nejdou, jak se říká,
přes pusu. Jsme přece jen zvyklí na
jinou než divadelní mluvu. Když jsem si
stěžovala režisérovi z divadla Prkno, že
herci ještě neumí text a jakou na to
mají fintu oni - mají přece jen dlouholetou praxi - řekl: „Musíte být na ně tvrdá, a pohrozit že jim vezmete roli.“
No jo, pomyslela jsem si skepticky, to
to nakonec budu hrát celý sama.
Ale popravdě, dělat divadlo nás baví
a přes všechna úskalí, které jsou pro
nás nová, pevně věřím, že vše dopadne dobře a že i vy se dostavíte
v hojném počtu na červnovou premiéru. My se budeme snažit, řečeno slovy
našeho hlavního hrdiny: „udělat vše
tak abych vás i pána nezklamal“

Ukazuje se, že zatím jen málo rodičů ví o nové
zákonné úpravě, kterou je možnost odpočtu
poplatků za umístění dítěte ve školce z daňové povinnosti jednoho z nich, a to už za rok
2014. Výše této roční slevy je limitována minimální mzdou, která byla v loňském roce 8
500 Kč.
Uvedená změna se do praxe dostává
v souvislosti se schválením zákona o dětských
skupinách, jejichž vznik by měla podpořit,
stejně jako další alternativní způsoby předškolního vzdělávání. Ať už tedy Vaše dítě chodí do klasické mateřské školy, firemní školky
nebo dětské skupiny, můžete si v daňovém
přiznání za rok 2014 uplatnit slevu na takzvané "školkovné", tedy úplatu za umístění dítěte
v předškolním zařízení. Stejně jako už zavedenou slevu na dítě ji však bude moci odečíst
jen jeden z rodičů. Nárok na ni zanikne, jakmile se z předškoláka stane školák.
Maximální výše roční slevy na jedno
vyživované dítě za rok 2014 činí 8 500 Kč, za
rok 2015 to bude 9 200 Kč. Výhodou je, že
částka se odečítá přímo z daní, a ne jen ze
základu daně. Ač se objevují námitky, že soukromé školky zůstanou nadále velmi drahé a
dostat dítě na ty státní bude teď znamenat
ještě větší výhody, přece jen je to krok dopředu. Vláda jím chce vyjít vstříc rodinám, urychlit
návrat matek do zaměstnání a umožnit rozvoj
služeb péče o děti.

Nejbližší akce Ráčku
NOC S ANDERSENEM
27.3.2015 OD 18:00 HOD
KNIHOVNA ŽELEZNÉ
Jarní dílny
29.3.2015 Centrum Ráček
Otevírací doba knihovny
Pondělí 17:00 - 19:00
Středa 9:00 - 11:30 17:00-19:00
Pátek
17:00 - 18:00
Kontakt: knihovna@zelezne.cz

ŽELEZNÉ - VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Informace občanům
Nová splašková přípojka
V předstihu, před dokončením splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu, je třeba připravit rozdělení odpadních
a dešťových vod v nemovitosti a zajistit vyvedení přípojky
z nemovitosti. Pokyn k vlastnímu propojení na novou splaškovou kanalizaci (resp. vytaženou domovní odbočku) bude
vydán po vydání souhlasu s předčasným užíváním stoky nebo její kolaudací. Vlastní zprovoznění přípojky bude možné
až po vydání úplného souhlasného stanoviska s kontrolou
přípojky.
Na přípojce splaškové kanalizace musí být, dle výkresové
dokumentace dodané ke stavebnímu povolení, osazena kontrolní šachtička o min. Ø 325 mm. V případě, že splaškové a
dešťové vody z nemovitosti nebudou odděleny, nebude vystaven doklad o kontrole, a na novou splaškovou kanalizaci
nebude možné tuto přípojku napojit.
Kontrola kanalizační přípojky před zásypem
Každý vlastník nemovitosti, která se napojuje na veřejnou
kanalizaci je povinen před zásypem zhotovené splaškové
kanalizační přípojky kontaktovat pracovníky VAS, a.s. provoz
Tišnov a požádat o provedení kontroly. V případě, že pracovníky VAS, a.s. nebo pověřeným pracovníkem obce nebudou
zjištěny závady bránící v užívání kanalizační přípojky, bude
žadateli vydán doklad o provedení kontroly. Doklad o provedení kontroly nebude vydán pro přípojky částečně, nebo zcela zasypané. Tento doklad je nutno předložit stavebnímu úřadu a kopii obecnímu úřadu Železné s oznámením o dokončení stavby a započetí jejího užívání.
Součástí kontroly splaškové kanalizační přípojky nebude
část provedená dodavatelem hlavní stavby (stoky a odbočky
vč. revizních nebo kontrolních šachtiček, pokud tyto budou

součástí dodávky stavby). Výše zmiňovaná kontrola pracovníky VAS, a.s. nebo jí pověřeným pracovníkem obce se týká
úseku, který si bude zajišťovat majitel nemovitosti. Kontrolováno bude zejména napojení revizní šachtičky, stavebně
technické provedení trubní části, propojení na domovní kanalizaci, oddělení splaškových a dešťových vod a fyzické
zrušení a odpojení stávajících jímek a septiků.
Plastové materiály vhodné k provedení
splaškové přípojky
VAS, a.s. jako budoucí provozovatel kanalizace ve Vaší obci
doporučuje v případech, kdy jsou v projektové dokumentaci
splaškové kanalizační přípojky navrženy plastové trubní systémy, dodržovat při jejich použití následující typy:
- potrubí o vrcholové pevnosti (pevnostní třída) SN 6 kN/m² používat pouze v případech uložení potrubí přípojky v nepojížděných plochách jako jsou zahrádky, chodníky apod.
- potrubí o vrcholové pevnosti (pevnostní třída) SN 8 kN/m² používat v případech uložení potrubí přípojky v pojezdových
plochách jako jsou např. vjezdy, průjezdy, parkovací stání
apod.
Není vhodné používat potrubí s nižší vrcholovou pevností
(pevnostní třída) nižší než SN 6 kN/ m².Dodržením výše uvedeného doporučení lze do budoucna předejít v mnoha případech znehodnocení kanalizační přípojky, ke kterému může
dojít např. vlivem jejího propadení nebo jiného poškození.
Kontroly kanalizačních přípojek (nebo jejich částí) před zásypem bude provádět provozní středisko VAS, a.s. provoz Tišnov nebo jí pověřený pracovník obce. Prosíme o nahlášení
uvažované kontroly vždy alespoň jeden pracovní den předem.
S případnými dotazy se můžete obrátit na VAS, a.s. provozní
středisko Tišnov, tel.549410203
(Milada Schneiderová a Pavel Přikryl)

