ŽELEZŇÁK

Číslo 2/2014
10. dubna 2014

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
Výsledky dotazníku Strategie rozvoje obce Železné
Vážení občané, rád bych Vás seznámil s předběžnými výsledky
dotazníku. Šetření se zúčastnilo 72 respondentů z 330 rozdaných dotazníků občanům starším 18 let. Hodnotili jste stupnicí 1
-3, stupeň je nejdůležitější a stupeň 3 nejméně důležité.
1. opravy místních komunikací
Jedna z nejdůležitějších oblastí na kterou byl kladen největší důraz. Místní komunikace jsou v dobrém stavu, opravu potřebuje
především náves. Jako katastrofální jste hodnotili průtah obcí.
Tato komunikace včetně mostu je v majetku Jihomoravského
kraje, opravu průtahu urgujeme již několik roků. Mostek by se
měl opravit letos a průtah obcí po dobudování kanalizace.
2. investice do veřejných prostranství
Tento dotaz většina z Vás hodnotila stupnicí 2, takže důležité.
Největší důraz byl kladen na veřejné osvětlení a to především
podél hlavní silnice. V současné době máme s firmou Jicom, která provádí údržbu VO, zapůjčení 6 ks různých svítidel s technologií LED, tyto se budou instalovat v úseku mezi zastávkou a obchodem. Podle toho jak se osvědčí, provedeme rekonstrukci na
průtahu obcí. Několik podnětů doporučuje osvětlení cyklostezky.
Tato je v majetku města Tišnova, předáme informaci.
3. podpora školství a vzdělávání
I když tato oblast byla nejvíce hodnocena jako nejméně potřebná, 24 % z Vás by uvítalo mateřskou školku v místě. V okolních
obcích a v Tišnově jsou kapacity mateřských školek přeplněny, a
rodiče musí dítě přihlásit k trvalému pobytu do Tišnova, aby
mohlo být umístěno v MŠ. S výstavbou MŠ se zvažuje v nové lokalitě Záhomí.
pokračování na str.3
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Pojďte s námi procházkou po Rakousko - Uhersku
Srdečně Vás zveme na sobotu, 12. 4. od 8 hodin na náměstí v Tišnově, zde můžete
ochutnat dobové speciality a v 10 hodin si poslechnout koncert Švejka a jeho C.K.
Šramlu.
Ve 14 hodin se opět setkáme se Švejkem na parkovišti u nového hřbitova a společně
vyrazíme do průvodu po cyklostezce do Železného. Zde se zastavíme u pomníku padlých ( 100. výročí od rozpoutání I. Světové války ) a přejdeme ke kulturnímu domu. Zde
budou připraveny grilované speciality, C.K. pekárna chleba a občerstvení . V 16 hodin
započne košt slivovice. Vzorky do koštu se přijímají v pátek, 11.4. v 18 hod v KD.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Splašková kanalizace - aktuálně
str.2
Pojďte s námi procházkou
po Rakousko - Uhersku

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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Splašková kanalizace - aktuálně

Policie radí

Vzhledem k množícím se dotazům ke stavu a zahájení prací na
výstavbě splaškové kanalizace v Železném informujeme:
Výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo, přihlásili se 4
uchazeči, jedna z firem , která dle zadavatele nesplnila podmínky pro účast v soutěži, se proti svému vyloučení odvolala. V
současné době probíhá termín pro odvolací řízení. Pokud by vše
dopadlo řádně dle termínů, mohla by vlastní stavba být zahájena v měsíci květnu letošního roku. Přitom termín dokončení se
nemění a je v měsíci srpnu 2015.
Většina přípojek k RD se již vyřizuje na stavebním úřadě v Tišnově. Zbývající část řeší projektanti, jakmile budou hotovi s
projekty, včas Vám dáme vědět. Co se týče financování domovních přípojek, vlastní projekty ( 1.500,- / RD ) hradí ze svého
rozpočtu obec, vlastník nemovitostí uhradí pouze správní poplatek stavebnímu úřadu ve výši 500,- Kč. Všechny povolené přípojky hromadně vyzvedneme a budou k vyzvednutí na obecním
úřadě.

(NE ) BEZPEČNOST v silničním
provozu
Policie České republiky – Krajské
ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje upozorňuje na svých webových stránkách na jeden z nešvarů
rozšiřující se v silničním provozu.
Jedná se o prohřešek chodců a cyklistů a příčinou jsou sluchátka na uších.
Chodci nebo cyklisté si mnohdy svoji cestu zpříjemňují posloucháním hudby. Neuvědomují si ale, že tím ohrožují sebe i ostatní účastníky na silnici. Se sluchátky na uších nevnímáte – neslyšíte – nereagujete na: dění ve svém okolí,
zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu
(klakson vozidel, hlasové upozornění ostatních chodců,
cyklistů atd.), výstražné signály (majáky, znamení na železničním přejezdu, varovné vyzvánění tramvají atd.), vozidla
kolem sebe, nebezpečí vyjíždění a couvání vozidel z nečekaných a nepřehledných míst.
Policie radí: Do vozovky vstupujte a vjíždějte vždy po
pečlivém rozhlédnutí a navažte oční kontakt s řidičem!

Info ze SÚS JMK
Dle informací Správy a údržby silnic JMK, proběhlo výběrové
řízení na opravu mostu na silnici II tř. z Tišnova a realizace je
připravena v měsíci květnu. Oprava bude probíhat za provozu.

Poplatky, odpady

Společenská rubrika
Významného životního výročí se
v měsících

16. 4.1929
10.6.1933
8.4.1934
11.4.1936
26.5.1936
26.6.1936
15.5.1938
9.4.1940
12.5.1940
16.5.1940
19.4.1942
3.5.1942
23.4.1943
2.4.1944
29.4.1954
9.5.1964
20.6.1964
23.6.1964
3.6.1964

Blahopřejeme

Budou přistaveny u Hradiska, v Uličce, Nad Mezí u
lípy
Do kontejneru patří - komunální odpad po vytřídění, velkoobjemový
odpad,směsný odpad …

dubnu až červnu 2014
Jedonová Marie
Dolek Jiří
Chaloupka Antonín
Srbová Bohuslava
Trtílková Milada
Chalupová Růžena
Bárta Josef
Pavlík Miroslav
Kasperkevič Jozef
Navrátilová Eliška
Hrbotický František
Kasperkevičová Božena
Nadrchalová Miluše
Palatková Marie
Trtílek Jaroslav
Ciner Tomáš
Pololáník Jiří
Šikula Zdeněk
Trtílková Ivana

18. - 20. 4. Velkoobjemové kontejnery

85 let
81 let
80 let
78 let
78 let
78 let
76 let
74 let
74 let
74 let
72 let
72 let
71 let
70 let
60 let
50 let
50 let
50 let
50 let

18. 4. sběr nebezpečného odpadu
Odpad je možno dovézt na dvůr obecního úřadu
od 6. 5. do 10. 5. do 12 hodin vždy pouze v
úředních hodinách. Po uvedeném termínu prosíme občany, aby nevozili odpad na obecní úřad a
vyčkali do podzimního kola sběru.
Mezi nebezpečný odpad patří - pneumatiky, oleje, barvy, baterie,
elektrotechnický odpad / TV, radia, ledničky …

10. 5. sběr železného šrotu a autobaterií
Mobilní sběr po vesnici, provádí hasiči
Průběžně - bioodpad - kontejner u lípy
kontejner bude přistaven od 8.4.,
vývoz dle potřeby - prosíme občany, aby pro domácí bioodpad v co největší míře využívali domácích kompostérů, kompostéry jsou ještě k odebrání na OU, pro jeden rodinný dům maximálně dva
kompostéry.

Poplatky pro rok 2014
Připomínáme úhradu poplatků - odpad do 31. 5. a
poplatek za psy do 30. 6. 2014
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Pohlaví respondentů

pokračování ze str.1

4. opravy a modernizace veřejných budov
V tomto bodě je většina dotázaných spokojena se stavem obecních nemovitostí. Jediným problémem, na který upozorňujete,
je současný stav kulturního domu, případná výměna oken a zateplení.
5. péče o sakrální stavby
Tady bych si dovolil použít tři vystihující názory z dotazníku.
kaplička je opravena, pokud to nějaký kříž potřebuje - souhlasím s jeho opravou
už dostaly dost
církev by se měla finančně podílet
Jenom komentář, všechny sakrální stavby na území obce jsou
obecním majetkem a nesouvisí s církevními restitucemi.
6. podpora zdravého životního prostředí
Více než 52 % z Vás považuje tuto oblast za nejdůležitější. Problém nevidíte ani tak v nedostatku kontejnerů pro tříděný odpad, ale v lepší informovanosti a motivaci občanů separovat odpad. Od minulého měsíce jsme doplnili kontejner na baterie a
drobný elektroodpad, je umístěn na dvoře obecního úřadu.
Nešvarem na který upozorňujete je pálení nebezpečných a toxických odpadů. Záměrem zastupitelstva bylo přijmout vyhlášku, ministerstvem vnitra nám bylo sděleno, že takovouto vyhlášku nelze přijmout, protože spalování těchto odpadů je zakázáno
přímo ze zákona.
7. podpora kvalitního bydlení - individuální výstavba RD
Důležitý bod, zde apelujete na větší podporu obce, ne pouze
aktivitu developerů. Bohužel všechny možné stavební pozemky, určené k výstavbě dle platného územního plánu, jsou soukromé. Obec do těchto aktivit může vstupovat pouze s regulativy pro dané území.
8. zlepšení dopravní obslužnosti
44% určilo jako nejdůležitější, v ranních a odpoledních špičkách
jste spokojeni s počtem spojů, chybí večerní spoje, například
kolem 22.hodiny. Objevili se i požadavky na zřízení zastávky u
nového hřbitova. Řeší město Tišnov.
Pokračování příště

žena

33
37

muž

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č.
256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak
vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro
zastupování
státu
ve
věcech
majetkových
www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se
vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené
v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil.
Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Rozesílání SMS zpráv
Upozorňujeme občany, že problémy v rozesílání SMS zpráv
jsme vyřešili přechodem k novému poskytovateli. Přihlášení
do systému můžete provézt na internetových
stránkách obce v sekci SMS Brána. Novinkou
je, že na doručené zprávy můžete i odpovídat.
Stávající kontakty jsme převedli, není tedy nutno se znovu registrovat.
Otevírací doba obecní knihovny v Železném
(1.4.2014 - 30.9.2014)
pondělí
středa
pátek

17:00 - 19:00
9:00 - 11:00 a 17:00 - 19:00
18:00 - 19:00

HERNÍ KLUB v Železném
Březen měsíc knihy

JARNÍ DÍLNA s Ráčkem
zveme všechny tvořivé na jarní dílnu
do Kulturního domu v Železném
13.4.2014 od 16:00 hod
vyrábět budeme hlavně jarní a velikonoční dekorace
vyfouklá vajíčka s sebou :-)

Historie Měsíce knihy se datuje až do roku 1955, kdy proběhl
první ročník, který byl inspirován domácí tradicí z období první republiky, kdy pod patronací Svazu knihkupců a nakladatelů probíhal tzv. Týdny knihy. Až do roku 1989 se měsíc knihy pořádal jako oficiální celostátní akce, která byla spojena i s jistou mírou politické propagandy. Po Sametové revoluci opadla oficialita a celostátní řízení a akce přešla po záštitu Svazu knihovníků a informačních pracovníků. V současnosti nese tato akce pod svou hlavičkou nejrůznější aktivity spojené s knihou.
V naší obecní knihovně se v souvislosti s tímto tématem pořádaly
dvě akce: první bylo autorské podvečerní čtení, 14.3.2014. Pozvání do naší obecní knihovny přijal Ing. Jan Pásek, který všem
přítomným četl ze své prvotiny – románu Tančili jsme Holanďana
aneb zlátnoucí šedesátá léta. Posezení u káva, čaje a bábovky
bylo myslím velmi příjemné a všichni, včetně autora, si užili poklidný večer s diskuzí nejen nad čtenou knihou, ale otevřeli jsme i
spoustu dalších zajímavých témat. Myslím si mohu dovolit prozradit, že Ing. Pásek již pracuje na své další knize, volném pokračování prvního románu.

Začátek roku ve volnočasovém centru
proběhl ve veselém duchu maškarním dětským karnevalem (16.2.2014). Pozvání přijali
bratři Polanští, kteří pro děti hráli, zpívali a vymýšleli různé soutěže, za které si vždy malí
karnevaloví tanečníci vysloužili nějakou drobnou odměnu nebo sladkost. Účast byla hojná,
místní kulturní dům v podstatě praskal ve
švech. J S radostí jsme také na karnevalu přivítali Tišnovskou televizi, která zde natočila
krátkou reportáž, na kterou se můžete podívat
na webových stránkách TTV, ve zpravodajství
z 20.2.2014.
V týdnu od 17.2.2014 mohli rodiče ze Železného a okolí přihlásit své ratolesti na jarní
arní příměstský tábor.
tábor Vždy od 8:00 do 16:00 hod byl
pro děti připraven rozmanitý program – hledání pokladu, malování, vycházky, návštěva interaktivní výstavy ve Žďáře nad Sázavou, pátrací akce v tišnovském Muzeu a spousta dalších aktivit.
Na tuto akci navážeme letním příměstským
táborem na téma: Tajemné Tišnovsko, termín
14.7.2014 – 19.7.2014. Přihlášky budou
k dispozici v knihovně OÚ Železné nebo na
webu knihovny a Centra Ráček: http://
knihovnazelezne.webk.cz/pages/uvod.html.
Další plánovanou akcí, která bude předcházet
letnímu táboru je celodenní výlet k příležitosti
Dne dětí v červnu 2014. O přesném datu, programu a přihláškách Vás budeme opět informovat na webu knihovny a na nástěnkách,
rozmístěných v obci.
RV

Druhou, již tradiční, akcí naší knihovny, byla Noc s Andersenem.
Pro letošní rok bylo zvoleno téma na motivy knih Petra Morkese a
jeho hlavní postavy Komisaře Vrťapky. V pátek 4.4.2014 se děti
sešly v 18:00 hodin v knihovně, odložily si své spacáky a mohlo
vypuknout detektivní dobrodružství. Četlo se, luštily se tajenky,
vyráběla se postavička Komisaře Vrťapky z ponožek, jako další
upomínku si děti ozdobily trička technikou zažehlování voskem.
Samozřejmě jsme program prokládali i první a druhou večeří, protože bylo potřeba doplnit energii na všechny úkoly, které děti až
do půlnoci čekaly. Zhruba o půl jedné v noci jsme se všichni zachumlali do svých přinesených spacáků a poslechli jsme si poslední Vrťapkovo dobrodružství. V sobotu ráno po vydatné snídani, kterou pro všechny zajistilo tišnovské Halouzkovo pekařství,
byly děti sice malinko unavené, ale připravení jet zase domů
k rodičům i se svými dárky a upomínkovým diplomem, že se Noci
s Andersenem zúčastnili a příslibem, že příští rok se sejdeme
zas. J
Fotografie ze všech akcí knihovny i volnočasového Centra si můžete postupně prohlédnout na webu knihovny nebo na facebooku (Ráček Železné).
RV

