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Infor mační občasník Obecního úřadu Železné
Vážení spoluobčané,
i když se blíží konec čtyřletého volebního období, nebudu se zmiňovat o realizovaných věcech, ale
chtěl bych Vás seznámit s investičními akcemi, které
nás čekají v nejbližším období.
Největší investiční akcí je výstavba splaškové
kanalizace. Její zahájení se zpozdilo kvůli odvolání
účastníka ve výběrovém řízení. Termín dokončení zůstává stejný, srpen 2015. V letošním roce bude dokončena lokalita k Hradisku a podél komunikace k Lomničce. Dle jednání se Správou a údržbou silnic JMK se
zřejmě výstavba splaškové kanalizace v komunikaci
Tišnov - Jamné přesune do příštího roku. Rádi bychom
zkoordinovali celkovou opravu této komunikace přes
obec. Pokud tedy zbude prostor, začnou v letošním roce výkopové práce na návsi.
Další připravenou akcí je rekonstrukce dešťové
kanalizace. Vypsali jsme výběrové řízení s předpokladem, že se bude jednat dle zákona o zakázku malého
rozsahu do 6 mil. Kč. Bylo osloveno 5 firem, nejlevnější
nabídka však byla ve výši 8 mil. Kč. Už by se tedy nejednalo o zakázku malého rozsahu, a proto jsme byli
nuceni výběrové řízení zrušit. Následně jsme provedli
kamerovou zkoušku stávající dešťové kanalizace podél
státní komunikace k Jamnému a k Lomničce. V těchto
úsecích bude nutno provést některé dílčí opravy a především rekonstrukci šachet, které jsou buď zasypány,
nebo zadlážděny chodníkem. Tyto opravy začneme realizovat postupně už v letošním roce. Zároveň připravujeme nové výběrové řízení, tentokrát pouze na úsek
po návsi (začátek nad starým obecním úřadem při výjezdu z lesa), kolem lípy, obchodu a se zaústěním do
potoka. Tento úsek je většinou rouben z kamene, případně ze skruží o průměru 800 mm, které jsou popraskány. Realizaci plánujeme na začátek příštího roku.
Svazek vodovodů a kanalizací uzavřel smlouvu
na rekonstrukci vodovodu v lokalitě Pitýn a od lípy dolů
po návsi ke starému obecnímu úřadu. Toto potrubí je v
havarijním stavu a tlak vody je zde dlouhodobě nevyhovující. Tato stavba bude také zahájena v letošním roce
a termín dokončení je 2015.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Podmínky pro užívání veřejného prostranství
str.2
Svatováclavské hody
str.3

Obci Železné se podařilo získat dotaci ve výši
0,5 mil. Kč na zateplení fasády a výměnu oken v kulturním domě. V současné době je vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, můžete se s ním seznámit na
webových stránkách obce. V rámci této akce chceme
provést kompletní venkovní zateplení včetně zafoukání
stropních prostor, výměnu oken a také odstranění venkovní terasy. Na fasádě KD si můžete všimnout zavlhajících míst, dle pamětníků a dobových fotografií byl v
těchto místech sklep a sklepní okna. Po odstranění terasy bude nutno zdivo odizolovat. Počítáme s obnovením venkovní terasy a zároveň se zajištěním bezbariérového přístupu do objektu. I zde začnou práce ještě v
letošním roce s termínem dokončení květen 2015.
V rámci probíhajícího projektu Meziobecní spolupráce na úrovni pověřeného města Tišnov (59 obcí),
správní rada Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko rozhodla o zřízení svazkové mateřské školy a centra pro
rodinu. Tento objekt by měl vzniknout v Železném a měl
by sloužit pro obce regionu. Byla podána žádost na Ministerstvo školství a s realizací se počítá v letech 2016 17. Ve stejném režimu máme v úmyslu vybudovat společný objekt i pro seniory. Příkladem pro nás je objekt v
Předklášteří, zde vzniklo 7 jednotek o velikosti 50 m2 a
s regulovaným nájmem s energiemi ve výši 3 500,- Kč.
Nejedná se o dům s pečovatelskou službou, bydlí zde
soběstační občané, je možno domluvit službu Charity.
Souhrn akcí, které chceme realizovat je dostatečný a vychází ze strategie obce Železné a především
z Vašich požadavků. V nejbližší době Vás seznámíme s
novou strategií obce pro roky 2015 - 2020.
Všechny podklady ke zmíněným aktivitám jsou
uveřejněny na webových stránkách obcewww.zelezne.cz, nebo k nahlédnutí na obecním úřadě.
Závěrem bych Vás rád požádal o notnou míru
tolerance, budeme ji jistě při stavební činnosti potřebovat. Dovolte mi, abych Vám popřál krásný zbytek léta a
dětem úspěšný nástup do nového školního roku.
Radomír Pavlíček

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
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Užívání veřejného prostranství
Vzhledem k tomu, že v obci panuje neustále stavební ruch, je na
místě připomenout některá pravidla, která se týkají využívání veřejného prostranství.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích,
v Železném platná od 12. 12. 2012, mimo jiné stanoví v části I, čl.
1, odst (1), písmeno c), že obec je oprávněna vybírat poplatek za
zvláštní užívání veřejného prostranství. Tím se rozumí např. provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb, umístění
stavebních nebo reklamních zařízení, umístění skládek, atd.
Poplatek je povinna hradit fyzická i právnická osoba, která takto
využívá některou z obecních komunikací, parkovišť či prostranství
před obchodem. Současně platí povinnost oznámit nejpozději 2 dny
před zahájením užívání veřejného prostranství správci poplatku,
kdy, kde, jak bude užíváno a jeho výměru.
Povinnost oznámit plánování využití veřejného prostranství je daná,
obec však může upustit od výběru poplatku. V každém případě je
však oprávněna požadovat, aby zejména stavební využití veřejných
prostranství – hlavně komunikací, bylo zkráceno na dobu nezbytně
nutnou (není-li jiná možnost), aby nedocházelo ke zbytečným omezením v pohybu obyvatel v obci. Rovněž bude obec vždy požadovat, aby veškerá využívaná veřejná prostranství nebyla využíváním
poškozena a byla uvedena do původního stavu.
Plánujete-li tedy stavbu či rekonstrukci, při které potřebujete využít
obecní prostranství, nezapomeňte tuto aktivitu na Obecním úřadě
nahlásit. Vyhnete se tak možným nepříjemným komplikacím ve
formě sankcí za neoprávněné užití cizího majetku.

Výtvarné léto v Železném
autor František Merta, centrum Železné

Martin Kratochvíl & Jazz Q
Česká jazzová legenda, skladatel a vůdčí osobnost
skupiny Jazz Q
pátek 31.října 2014 kulturní dům Železné

Sazba poplatku činí za každý započatý m2 a den 10 Kč.

Významného životního výročí se
v měsících
červenci až říjnu 2014

Společenská rubrika
NAVRÁTIL
BÁRTOVÁ
FRITZOVÁ
PAVLÍČKOVÁ
SRBA
KRÁLÍK
ZEZULA
SYNEK
CHALOUPKOVÁ
MATULKOVÁ
ODEHNALOVÁ
KAŠPAREC
KUPKA
FILIPI
NEJEZ
MARTINŮ
JAŠEK
VÝROSTA

JINDŘICH
EMILIE
MILADA
KVĚTOSLAVA
ANTONÍN
JAROSLAV
KAREL
JAROMÍR
MARIE
JARMILA
JARMILA
VÁCLAV
MIROSLAV
EMILIÁN
VÁCLAV
CTIBOR
FRANTIŠEK
MILOŠ

10.07.1937
13.07.1938
13.07.1924
13.07.1937
21.07.1936
24.07.1954
01.08.1949
09.08.1964
11.08.1937
17.08.1943
06.09.1944
21.09.1938
26.09.1959
01.10.1927
07.10.1942
15.10.1949
20.10.1938
23.10.1964

Blahopřejeme

77
76
90
77
78
60
65
50
77
71
70
76
55
87
72
65
76
50

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DIVADLA
CHTĚLI BYCHOM NAVÁZAT NA TRADICI OCHOTNICKÉHO
DIVADLA V ŽELEZNÉM. PROTO HLEDÁME DOBROVOLNÉ HERCE, POMOCNÍKY A VŠECHNY, KTEŘÍ BY SE NA
TOMTO PROJEKTU CHTĚLI PODÍLET.
VZHLED A VĚK NENÍ OMEZENÍM. PAMĚŤ PODMÍNKOU.
OSTYCH NENÍ TŘEBA, NEJDEME DO HRONOVA SOUTĚŽIT O VĚNEC. CHCEME SE JENOM SAMI POBAVIT – A
TAKY TROCHU DIVÁKY.
Zájemci, hlaste se u paní Burianové,
tel. 604 234 707, e-mail: Info@nafarmu.cz
Hasičský sbor Železné hledá do týmu
mladých hasičů děti ve věku od 11 do
13 let na doplnění družstva starších
žáků.
Zájemci se mohou hlásit vedoucím
kolektivů na emaily :
libor.mach83@seznam.cz,
simka.vesela@seznam.cz
nebo se dostavit na první podzimní trénink 5.9.2014 v
17 hodin na hřiště v Horce.

Otevírací doba knihovny:
Do 30. 9. 2014

Od 1. 10. 2014

Pondělí

17:00 - 19:00

Pondělí

17:00 - 19:00

Středa

17:00 - 19:00

Středa

17:00 - 19:00

Pátek

18:00 - 19:00

Pátek

17:00 - 18:00
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Volby 2014

Ve dnech 27 - 28. 9. 2014 proběhnou v obci tradiční svatováclavské
hody. V sobotních odpoledních hodinách navštíví stárci a stárky každou domácnost ve vsi a pozvou všechny místní obyvatele na nedělní
hodovou slavnost, která začne ve 14.00 hodin v kulturním areálu na
hřišti v Horce. Součástí letošní slavnosti bude rovněž vítání sedmi nových občánků Železného, kterým hody začnou. Dále se můžete těšit
na hudební program v podobě dětského akordeonového souboru ZUŠ
Bystřice nad Pernštejnem / Dalečín a vystoupení kapely Jiřího Helána.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí finančního příspěvku,
potřebného na pořízení vlastních dámských krojů. Díky ochotě místních žen se část krojové výbavy šila přímo v obci, šití složitých součástí pak bylo zadáno paní Nečesané z Čebína. Díky vlastní krojové
výbavě se obci podaří snížit náklady na každoroční zapůjčení
„dospělých“ krojů z Drásova.
Kroje pro děti nám zdarma půjčuje obec Borač.
A vzhledem k tomu, že již bude mít obec svoje dámské kroje, bylo by
škoda je plně
nevyužít. Proto
si letos pro návštěvníky slavností místní ženy
připravily
malé překvapení
v podobě tanečního vystoupení.
Nenechte si je
ujít, všichni jste
srdečně zváni!
Kapela Jiřího Helána se zpěváky Květou Navrátilovou, Hankou Mlaskačovou, Karlem Zelníčkem a Jiřím Helánem.

Podzimní komunální volby se uskuteční v pátek 10. a
v sobotu 11. října. Na rozdíl od jiných voleb má občan
možnost vybrat jak jednotlivou stranu, tak samotné
kandidáty. Další možností, která se nabízí, je kombinace obou předchozích možností, tedy výběr strany i kandidátů.
V naší obci byly zaregistrovány dvě kandidátní listiny:
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká strana sociálně demokratická

Nabídka pracovních míst
ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

• OPERÁTOR / OPERÁTORKA •
Nabízíme
dobré finanční ohodnocení
čtvrtletní výkonnostní bonus
13. plat
příspěvek zaměstnavatele na závodní stravování
příspěvek zaměstnavatele na dopravu
perspektivní a stabilní zaměstnání
práce v čistém a příjemném prostředí
týden dovolené navíc
autobusové nádraží přímo před závodem
Kontaktujte personální oddělení:
Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální oddělení
K AMP 1293, 664 34 Kuřim
Tel.: 541 165 541
e-mail: nabor@te.com
www.tycoelectronics.cz

Obecní úřad v Železném pořádá
Nadace ČEZ
Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně
podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální
potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají
dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách,
Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové
kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou
zeleň.
S podporou Nadace ČEZ získalo naše Volnočasové Centrum Ráček finanční prostředky na další dovybavení Centra. Z peněz poskytnutých
naší obci Nadací jsme již pořídili nový stolní počítač, který čeká na svoji
instalaci, byla zakoupena velká trampolína, kterou plánujeme využívat
v maximální možné míře a především pro radost našich dětí. Dále jsme
pořídili fotovýbavu pro kvalitnější dokumentaci veškerého dění v obci a
hodláme ji využívat i pro zájmové aktivity návštěvníků a uživatelů Ráčku.
A v neposlední řadě ještě z darované částky dokoupíme didaktické hry a
hračky pro naše nejmenší a odbornou výtvarnou literaturu. Vše samozřejmě pro vás, občany Železného.
RV

VÝLET DO NEZNÁMA
odjezd 4. 10. 2014 v 7.30 h od autobusové zastávky
předpokládaný návrat cca v 19 hodin
cena za dopravu je 100,- Kč, děti do 15 roků 50,- Kč
senioři ze Železného mají dopravu a oběd zdarma

zájemci nahlaste se do 24. 9. 2014 na OU

Centrum Ráček v Železném připravuje :
Nabídka Volnočasového Centra Ráček ve školním roce 2014/15
Ve školním roce 2014/15 jsme pro vás v Centru Ráček a ve
spolupráci s DDM Tišnov připravili níže uvedené aktivity. Tyto
kroužky a kurzy jsou určeny pro všechny občany Železného a
přilehlého regionu. Neváhejte a přihlaste se, čas strávený
s našimi lektory bude pro Vás jistě přínosem, ale i zábavou a
relaxací od každodenních povinností ať už školních nebo pracovních.
Na výtvarný kroužek, fotokroužek a jógu je možno se přihlásit
v Centru Ráček u p. Pavlíčkové nebo p. Vejrostové. ZuZu angličtina má vlastní přihlášky na svých webových stránkách a na jógu
pro dospělé a cvičení pro ženy není nutno se předem přihlašovat
– prostě přijďte.
Všechny aktivity Centra budeme v letošním školním roce zahajovat v týdnu od 15. 9. 2014, případně bude zahájení konkrétního
kroužku nebo kurzu avizováno na webových stránkách Centra
Ráček: http://knihovnazelezne.webk.cz/.
Jóga pro děti ve věku 66-11 let
Děti si zábavnou a hravou formou osvojí základní jógové pozice.
Každá jógová pozice přináší dítěti novou zkušenost – uvolnění,
protažení nebo i výzvu. Dětská jóga je dynamické cvičení respektující dětskou přirozenou potřebu pohybu, rozvíjející tvořivost,
představivost a soustředění. Nedílnou součástí dětské jógy jsou
dechová cvičení a relaxace. Pravidelné cvičení jógy podporuje
nejen zdravý tělesný vývoj, ale také napomáhá k lepšímu sebepoznání a rozvíjí schopnost respektovat druhé. Dětská jóga není
jenom cvičení, budeme si hrát, povídat, malovat a hlavně si užijeme spoustu zábavy při výpravách do světa fantazie.
S sebou pohodlné oblečení, podložku na cvičení.
Kdy: úterý 16:45 – 17:45 (začínáme dle rozvrhu DDM Tišnov)
Kde: Centrum Ráček
Cena: bude stanovena ve spolupráci s DDM Tišnov
Přihlášky: Centrum Ráček Železné – p. Pavlíčková, p. Vejrostová
Šikovné ručičky
Tradiční kroužek pro děti, na 1. stupni ZŠ, s výtvarnou tématikou. Děti se zde hravou formou učí různým výtvarným technikám, vyzkouší si i svoji řemeslnou zručnost, vyrobí si spoustu
krásných věcí, které udělají radost nejen jim, ale třeba i rodičům
a prarodičům v podobě dárku. Volba tématu jednotlivých hodin
je také úzce spjata s ročním obdobím a případnými významnými
svátky a výročími.
Nebudeme ale trávit svůj společný čas jenom v dílně, ale budeme podnikat i výlety za krásnou přírodou v okolí Železného.
Kdy: středa 16-18 hod (začínáme dle rozvrhu DDM Tišnov)
Kde: Centrum Ráček
Cena: bude stanovena ve spolupráci s DDM Tišnov
Přihlášky: Centrum Ráček Železné – p. Pavlíčková, p. Vejrostová
Fotím, fotíš, fotíme
Nově nabízíme kroužek zaměřený na digitální fotografii a její
úpravu. Kroužek je určen pro starší děti a mládež. Budeme se
učit nejen různým technikám fotografování a zkoušet nové možnosti jak zachytit život, přírodu, situace, ale budeme experimentovat i s úpravami fotografie ve „fotoshopu“. Předpokládaným
výstupem bude samozřejmě výstava nejlepších prací.
Kdy: čtvrtek 17:00 hod (začínáme dle rozvrhu DDM Tišnov)
Kde: Centrum Ráček
Cena: bude stanovena ve spolupráci s DDM Tišnov
Přihlášky: Centrum Ráček Železné – p. Pavlíčková, p. Vejrostová

JÓGA s úsměvem (pro dospělé)
Chcete zlepšit svou fyzickou kondici, zpevnit tělo nebo potřebujete protáhnout svaly? Vyzkoušejte hathajogu, která se zaměřuje
především na nácvik jógových pozic (ásán) a tím přispívá k celkovému posílení a protažení těla. Vědomé dýchání a relaxační
techniky využívané v hathajóze odbourávají fyzické i psychické
bloky a uvolňují tělo i mysl.
S sebou pohodlné oblečení, podložku na cvičení.
První lekce zdarma.
Kdy: úterý 18-19hod (začínáme 16. září)
Kde: KD Železné
Cena: 40 Kč
Přihlášky: Centrum Ráček Železné – p. Pavlíčková, p. Vejrostová
Těší se na Vás cvičitelka Romana Navrátilová.
Cvičení pro dívky a ženy
Všestranné cvičení pro dívky a ženy všech věkových kategorií
s prvky, aerobiku, pilates, strečinku, apod., zaměřené na celkové zlepšení kondice, protažení, posílení problémových partií a
v neposlední řadě i relaxaci.
S sebou pohodlné oblečení, podložku na cvičení.
Kdy: úterý a čtvrtek 19:00 hod začínáme 16. září)
Kde: KD Železné
Těší se na Vás cvičitelka Simona Veselá.
ZUZU Kids – angličtina hrou pro děti 33-6let
Naše kurzy jsou místem rozvoje kreativity a osobnosti dítěte,
podporující i jeho fyzické dovednosti. Jsou i místem pro navázání
sociálních vazeb s ostatními dětmi s možností sžít se s anglickým jazykem již od raného dětství.
Pro naše kurzy využíváme osvědčeného programu sestaveného
na základě speciálních anglických výukových písní vytvořených
třemi významnými celosvětově proslulými společnostmi.
Děti se každý rok naučí 50 - 60 nových písní, díky kterým se seznámí se širokou slovní zásobou. Rotace tří různých programů
zaručuje, že se s námi děti nikdy nenudí a každý rok se mohou
těšit na něco nového.
Výuka probíhá pod vedením zkušeného lektora ze ZuZu týmu v
intervalu 1x týdně a školní rok zahrnuje 32 výukových bloků po
45 minutách. Závěrečných 15 minut je věnováno výtvarným aktivitám, zaměřeným na právě probranou tématiku. Děti obdrží
pracovní listy, které si pak odnášejí domů. Z pracovních listů si
doma ve spolupráci s rodiči vytvoří pomůcku k písničce. Rodičům emailem zasíláme výstupy z každé hodiny s radami a tipy,
jak s dětmi pracovat doma. Pro výuku využíváme moderními
interaktivní pomůcky.
Kdy: úterý 16:00-16:45
Kde: Centrum Ráček, Kurzovné: 3520,- Kč/rok
Přihlášky zde: http://www.anglictina-zuzu.cz/
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HASIČSKÝ SBOR INFORMUJE
Vážení spoluobčané a příznivci hasičského sportu,
rádi bychom Vás seznámili s výsledky našich družstev mladých hasičů v uplynulé sezóně.
Mladší žáci, v kompletní nové sestavě, se v rámci Okresní ligy mládeže Moravské hasičské jednoty umístili z celkového počtu 19. družstev
na skvělém 4. místě (1. Syrovice, 2. Kuřim A, 3. Kuřim B).
Složení týmu: Edita Jurnečková, Dorotea Pokorná, Anna Sodomková, Kamila Bednářová, Jan Komárek, Marek Komárek, Vítek Dvořák,
Matěj Sodomka, Jakub Bača, Tobiáš Pokorný a Michael Fritz.
Starší žáci se v Okresní lize mládeže Moravské hasičské jednoty umístili z celkového počtu 17. družstev opět na 2. místě (1.Kuřim,
2.Železné, 3.Bratčice).
Složení týmu: Viktorie Veselá, Zuzana Synková, Radek Kolář, Martin Kazík, Tomáš Jurnečka, Michal Mach a Adam Výrosta. Při štafetách
4x60 m bylo družstvo doplněno o Michaela Fritze z družstva mladších.
Družstvo starších žáků se dne 25. 4. 2014 zúčastnilo Přeboru Moravy, kde se umístilo na 2. místě a zajistilo si tak postup na Mistrovství
republiky MHJ a ČHJ v Přerově konané ve dnech 7. - 8. 6. 2014. V Přerově se družstvu mimořádně dařilo a naše mládež uspěla ve všech
disciplínách. V celkových výsledcích měli nejlepší štafetu 4x60 m, nejlepší požární útok a v součtu nejlepší štafety jednotlivců, kde se nám
na stupně vítězů dostali hned dva borci – Adam Výrosta se umístil na 2.místě a Tomáš Jurnečka na 3.místě. Družstvo starších žáků zvítězilo
a stali se z nich MISTŘI REPUBLIKY (1.Železné, 2.Opatovice, 3. Syrovice ).
Vzhledem k věkové hranici 15 let část družstva končí, proto se, nyní již bývalí junioři, rozhodli v hasičském sportu pokračovat v kategorii
mužů.
Družstvo starších žáků a naše mladé muže
jste mohli vidět v akci na Tradičních nočních závodech v Čebíně dne 23.8.2014, kde
obě družstva skončila na 4.místě.
Do příští sezóny, která začíná první soutěží
13. 9. 2014 v Syrovicích přejeme všem mladým hasičům hodně úspěchů.
Rádi bychom poděkovali mládeži, která nám
pomáhala při trénincích mladších žáků, především Michala Hrbotická, která nechyběla
na žádném pátečním tréninku a jezdila s
námi i na závody, dále Martin Rybička a Jan
Mach.
Na závěr ještě poděkování vedoucím družstev, řidičům a strojníkům, kteří se celou
sezónu dětem obětavě věnovali.
SV

Knihovna pro vás

Naše obec se, jako jeden z členů MAS Brána Brněnska, o.s., v posledním roce
aktivně zapojila do inovativního a velmi perspektivního projektu nazvaného Technické školky.
Projekt navrhli zástupci České manažerské asociace, o.s. ve spolupráci s ostatními
partnery (VUT Brno, Prefa Kompozity, Ing. Filip a Ing. Mihalovič).
Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, podporovat a rozvíjet jejich:
- technické myšlení (prostřednictvím úloh z technických oborů – stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika)
- tvořivost (za využití poskytnutých a nakoupených materiálů a pomůcek)
- manuální zručnost (pomocí využití různého pracovního nářadí, stolků a ponků)
- verbální schopnosti (díky nové technice - dataprojektoru, notebooku, plátna, které jako fungující set dodaný z projektu umožní obhajobu vlastní práce a nápadů
dětí)
V každé hodině „výuky“ se děti seznámí s konkrétní úlohou, tedy s nějakým objektem nebo zařízením, povídají si o tom, k čemu slouží, jak vzniká a také si nakreslí
svou vlastní představu o tom, jak by model měl vypadat. Následuje samotná výroba modelu se zkouškou funkčnosti. Vyrobený model je pak brán jako fungující
hračka napodobující skutečný stroj nebo zařízení.
Děti se při těchto setkáních naučí zacházet s nástroji a pomůckami pro výrobu
modelů, naučí se, jak důležitý je pro práci pořádek a disciplína, a to samozřejmě
za dodržení bezpečnosti pro děti. Výukové hodiny jsou doplněny odbornými exkurzemi do různých firem, škol a muzeí.
Podrobné informace o projektu Technických školek si můžete přečíst na jejich
RV
webových stránkách: http://technicke-skolky.cz/.

Co se děje v knihovně? Někomu se může zdát, že nic, knihy
leží v regálech, časopisy odpočívají ve stojanu a na knihovnici sedá prach….. J. Ale zdání někdy může klamat. Dovoluji
si připomenout dvě důležité akce, které se konaly letos na
jaře a podrobně jsme vás o nich informovali v předchozím
čísle našeho „občasníku“, a to Noc s Andersenem pro děti
a autorské čtení s Ing. Janem Páskem. Nad jeho knihou
Tančili jsme holanďana .... Samozřejmě stále je doplňován
knihovní fond o nové tituly, ať jsou to romány, detektivky,
novely, pohádky nebo naučná literatura pro děti i dospělé.
Z časopisů mohu zmínit především společenský magazín
Reflex, který již odebíráme několik let, odborný časopis
Psychologie a velmi užitečný měsíčník dTest, který přináší
mnoho potřebných rad a testů pro spotřebitele. Současně
s časopisem dTest je možnost pro návštěvníky knihovny
nahlédnout i na webové stránky tohoto časopisu, na kterých je knihovna registrována a kde můžete najít ještě
více informací.
Dovoluji si také připomenout všem budoucím maturantům,
že se na pracovnice knihovny můžou s důvěrou obrátit o
pomoc se sháněním povinné literatury. Co nenajdeme u
nás, lze vypůjčit např. v Městské knihovně v Tišnově nebo v
Kuřimi. S oběma knihovnami úzce spolupracujeme.
V červnu se nám také podařilo pořídit další dvě knihovny,
které jsou umístěny v herně volnočasového centra a jsou
v nich uloženy knihy pro děti, tak aby výběr knih byl pro vás,
čtenáře, co nejvíce pohodlný a návštěva knihovny byla
prostě fajn.
RV
Bližší informace a aktuality najdete na webu knihovny:
http://knihovnazelezne.webk.cz/pages/uvod.html
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Kulturní léto
Letní výstavy v Železném se staly od roku 1999 již tradicí. Realizace
výstav na profesionální úrovni je také výsledkem spolupráce a pochopení obce Železné pro tyto kulturní aktivity.
Letošní první výstava nazvaná Obrazy a plastiky ze soukromých galerií
(28. červen – 22. červenec 2014) prezentovala řadu zajímavých obrazů, které dosud nebyly přístupny veřejnosti. Z malířů, kteří zde byli zastoupeni, to byl např. Čeněk Dobiáš, Miroslav Houra, Ladislav Kotas,
František Štěpán, Stanislav Bělík a dvě desítky dalších renomovaných
umělců. Nešlo jen o malíře regionu, ale zastoupeni zde byli umělci také
z Brna, Prahy, Ústí nad Labem a další.

Srpnovou výstavou (2. srpna - 24. srpna 2014) pak bylo tradiční
Výtvarné léto v Železném,
Železném které se konalo letos již po čtrnácté. Tato
výstava je největším výtvarným salonem regionu. Letos se jí zúčastnilo 72 výtvarníků a ke shlédnutí bylo na 450 exponátů. Letošní výstavu
doplnila kolekce prací výtvarného kroužku dětského domova
v Tišnově. Na výstavě vystavovalo také několik letošních jubilantů.
Např. Stanislav Bělík (95), Jaroslav Zelený (80), ale také čerství sedmdesátníci jako Jan Lacina, Aleš Sigmund nebo Pavel Adamec. Zastoupeno zde bylo také Železné a to především talentovanou keramičkou
Michaelou Kňákalovou, malířkou Miladou Kollárovou, fotografkou
Radmilou Pavlíčkovou nebo ilustrátorem Miroslavem Pavlíkem.
Jak již bylo napsáno, výstavy se konají v milé spolupráci s obcí Železné
a za přispění tradičních sponzorů jako je např. město Tišnov, firma
JICOM, MERTASTAV, VITAR a pivovar KVASAR. Ke každé výstavě je
pravidelně vydáván katalog, který přináší informace
o vystavujících umělcích.
Na každou výstavu přijíždí
návštěvníci i z daleka, nejen místní nebo Tišnováci.
Návštěvností téměř 500
osob se může pochlubit
málokterá
renomovaná
galerie. Je dobře, že se tyto
výstav zde konají a tak
se Železné o prázdninách stává dostaveníčkem přátel výtvarného
umění. Mnozí z nich si prohlédnou nejen výstavu, ale také naši obec.
KPVU

Volnočasové centrum Ráček
Aktivity volnočasového centra se
s koncem školního roku soustředily převážně na děti. V Červnu jsme
u příležitosti Mezinárodního dne dětí
navštívili zábavní park Permonium
v Oslavanech. Z přítomných dětí jsme
utvořili dvě družstva, která s pomocí
interaktivních nápověd hledala skrytý
poklad a zároveň se děti dozvídaly
spoustu zajímavostí o uhelném dole,
těžní věži, o tom, jak těžký byl život horníků a také o permonících, kteří můžou

pomáhat i škodit. Výlet jsme si všichni
užili, poklad jsme našli a i zmrzlina nakonec byla. Návštěvu Permonia doporučujeme malým i velkým.
Během celého školního roku fungoval ve
spolupráci s DDM Tišnov kroužek pro
školní a předškolní děti – Šikovné ručičky, kde si děti mohly s lektorkou Radkou
vyrobit spoustu krásných věcí, naučily se
některé nové výtvarné techniky a užily si
spolu při tom učení i spoustu legrace.

V červenci jsme naše celoroční snažení
zakončili týdenním příměstským táborem na téma Tajemné Tišnovsko. Zájem
ze strany dětí a hlavně rodičů byl obrovský, nakonec se nám sešlo 18 dětí ze
Železného a okolí (Tišnov, Drásov, Pejškov,…). Tábor byl koncipován jako turisticko-poznávací, chodili a jezdili jsme za
zajímavostmi v celém okolí Tišnova a
Železného. Povídali jsme si o Hradisku a
jeho keltské minulosti, prozkoumali
jsme zříceninu hrádku Trmačov, poznali
jsme středověkou temnou historii Tišnova s jeho Peklem, Stínadly i šibeničním
vrchem a v toku času jsme hledali, cestou ze zříceniny hradu Loučka, leteckou
továrnu Diana, která byla umístěna
v železničních tunelech u Dolních Louček. Program byl nabitý a náročný, ale
zvládli jsme ho a ve volných chvílích si
děti ještě stihly na památku nakreslit
spoustu obrázků, ozdobit si skleničky

vlastní fotkou, vyrobit maminkám korálkové náhrdelníky a nezapomněli jsme
ani na sport . Na závěr tábora jsme si
uspořádali malou olympiádu a vyzkoušeli jsme si novou hru zvanou Mölkky, ale
nejoblíbenější byla prostě „vybiška“.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě
tábora podíleli a pomáhali. Velký dík
patří i Gastroteamu Vojanec, který pro
nás zajišťoval po celý týden obědy
(mimochodem všem moc chutnalo). A
nemůžeme zapomenout ani na Pekařství Halouzka, které nás zásobovalo vynikajícím pečivem.

