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Infor mační občasník Obecního úřadu Železné
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych provedl malou rekapitulaci roku 2013 a
seznámil Vás s úkoly, které nás čekají v roce 2014.
Podle mého názoru byl minulý rok pro naši obec úspěšný, a to především proto, že se nám konečně podařilo
ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací tišnovsko získat prostředky pro výstavbu splaškové kanalizace. Konečně se snad zbavíme dlouholetého problému se zápachem, linoucím se z našich kanálů a vodotečí.
Žádné nové investiční akce jsme v loňském roce nerealizovali, protože všechny jsou navázány na výstavbu
zmíněné splaškové kanalizace. Projektově jsme připravili kompletní rekonstrukci dešťové kanalizace, týká se
návsi a kanalizace podél komunikace Tišnov – Jamné.
Další projekt jsme připravili na dostavbu chodníků
k Tišnovu a k Lomničce. Zároveň jsme také v loňském
roce vznesli požadavek a začali jednání se Správou a
údržbou silnic JMK na přípravu rekonstrukce krajské
komunikace II. třídy po stavbě kanalizace.
Ve spolupráci s developerskou firmou připravilo zastupitelstvo zastavovací studii v lokalitě Záhomí (pod hřištěm), zde by mělo vzniknout až 50 RD, parcely na výstavbu se budou pohybovat od 800 do 2000 m2 a stavby budou realizovány pro adresné klienty a dle jejich
požadavků. Developer se smluvně zavázal
k vybudování mateřské školy v této lokalitě, vzniknou
zde i prostory pro odpočinek a relaxaci občanů.
Během roku proběhlo několik sportovních a kulturních
akcí. Nebudu vyjmenovávat všechny akce, abych na
některou nezapomněl, ale chtěl bych na tomto místě
poděkovat všem těm, kdo za těmito akcemi stojí. Jsou
to členové zastupitelstva, zaměstnanci obecního úřadu
a občané obce.
S koncem loňského roku skončila účinnost Strategické
rozvojové studie obce Železné, která platila pro období
2007 – 2013 a vznikla za spolupráce všech občanů. Na
základě této studie jsme v tomto období zpracovali a
realizovali spoustu projektů. Multifunkční centrum, víceúčelové hřiště, rekonstrukci KD a kulturního areálu
na hřišti, dostavbu veřejného prostranství v lokalitě Nad
Mezí, opravu kapličky a pomníku.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Nové vyhlášky obce
str.2
Dětský karneval
str.4

V rámci nového programového období 2014 – 2020 bude možno žádat o dotace z evropských fondů na nové
akce. Chtěli bychom do tohoto procesu opět zapojit širokou veřejnost, proto si Vás dovolíme v nejbližší době
oslovit s dotazníkem, ve kterém si Vy sami určíte, jakým směrem a jakými požadavky se má Vámi zvolené
zastupitelstvo na toto období zabývat.
Samozřejmě nezapomeneme i na společenský život
v obci. Seznam všech akcí, které máme v plánu pro letošní rok, je již zveřejněn na stránkách obce. Mezi nejbližší patří již tradiční obecní ples, rádi bychom Vás také pozvali na košt slivovice, ten se letos ponese
v duchu 100. výročí rozpoutání II.světové války a zúčastní se jej i dobrý voják Švejk. Pokusíme se obnovit
tradici divadelních představení, na červen máme domluveno představení Lucerna, odehraje se v areálu lesního divadla a budeme pokračovat ve všech tradičních
akcích. Volnočasové Centrum Ráček bude pokračovat
ve svých akcích pro všechny věkové skupiny, novinkou
bude technická výchova předškolních dětí, tento projekt
je realizován ve spolupráci s MAS Brněnsko.
Ještě několik informací k současnému dění kolem
splaškové kanalizace. Momentálně probíhá vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby.
pokračování na str.2
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,
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Vyhlášky

Vážení spoluobčané - pokračování ze str.1
Většina Vašich připomínek, které jste vznesli při přípravě
domovních přípojek, se již projektově dopracovává. Při
podpisu projektu přípojky někteří občané chtějí ještě konzultaci s projektantem, jakmile dokončíme roznos, oznámíme termín schůzky na dopracování. Pokud bude vše
pokračovat dle schváleného harmonogramu, měla by
vlastní stavba začít na jaře letošního roku a dokončení je
plánováno do konce 2015.
Závěrem mi dovolte abych Vás požádal o co největší spolupráci při zjišťování Vašich názorů v připravovaném dotazníku a společně se pokusme naplnit motto rozvojové
strategie – Železné – dobré místo pro život.
Pavlíček Radomír

Tržní řád
Zastupitelstvo obce Železné se na svém zasedání dne 15.
1. 2014 usneslo vydat nařízení obce Železné - Tržní řád.
Cílem tohoto nařízení je určení dvou míst pro příležitostný
prodej, tento vždy podléhá schválení obecního úřadu.
Prodejní místa jsou :
parkoviště před prodejnou potravin
prostor na návsi před kapličkou
Důležitým bodem tohoto nařízení je článek 7, Na území
obce Železné se zakazuje podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.
Pokud tedy v obci bude někdo nabízet jakékoliv výrobky nebo služby, je možno jej okamžitě vykázat.
Celé nařízení je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na
www.zelezne.cz

Poplatky, odpady
Poplatky pro rok 2014
Připomínáme úhradu poplatků - odpad do 31. 5. a
poplatek za psy do 30. 6. 2014
Odpady
V průběhu měsíce dubna budou opět přistaveny
kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
O termínech budete včas informováni.

Obecně závazná vyhláška
o zákazu používání zábavné pyrotechniky
Účel vyhlášky
Účelem této vyhlášky je stanovení podmínek používání zábavných pyrotechnických prostředků na veřejných prostranstvích v zastavěném území obce Železné
Veřejným prostranstvím v zastavěném území obce se rozumí zejména náves, chodníky, parkové a travnaté plochy,
parkoviště, silnice, cesty, místní komunikace apod.
Podmínky používání
Používání zábavných pyrotechnických prostředků je na
veřejných prostranstvích v zastavěném území obce Železné povoleno pouze od 31.12. 16 hodin do 1.1. do
20 hodin a dále 30. dubna a to za těchto podmínek:
a) při dodržení bezpečnostních podmínek stanovených
zákonem č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a dodržování způsobu použití
stanovených výrobcem
b) je zakázáno používat tyto prostředky na zastávkách
hromadné dopravy, v prostředcích hromadné dopravy,
ve veřejných budovách a v jejich těsné blízkosti a tam,
kde jejich používání může ohrozit bezpečnost a zdraví
občanů.
- Používání zábavných pyrotechnických prostředků mimo uvedené dny je na veřejných prostranstvích
v zastavěném území obce Železné zakázáno.

-

Společenská rubrika
Významného životního výročí se
v měsících lednu až březnu 2014
dožívají tito naši občané:
Palatka Jiří
Nadrchal Ludvík
Bártová Marie
Nováková Jarmila
Hrbotická Marie
Novotný Václav
Hanák Jaroslav
Válka Antonín
Vaňková Miroslava

28.3.1933
19.3.1939
20.2.1941
25.2.1941
10.2.1943
1.3.1943
4.2.1944
16.1.1949
31.3.1949

81 let
75 let
73 let
73 let
71 let
71 let
70 let
65 let
65 let

-

-

Blahopřejeme

-

Sankce
Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí zejména obecní úřad, případně Policie ČR.
Porušení této vyhlášky bude postihováno dle zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn
a doplňků, zákona č. 410/1992 Sb., o obcích v platném
znění, nejde-li o trestný čin nebo správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů.
Závěrečná ustanovení
Používání zábavných pyrotechnických prostředků při
veřejných atrakcích a oslavách se řídí podle zvláštního
předpisu a podléhá povolení Obecního úřadu v Železném.
Do této vyhlášky může každý nahlédnout na Obecním
úřadě v Železném, zveřejněna je na internetových
stránkách obce .
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sobota 8. 3. 2014 ve 20 hodin
Kulturní dům
Železné

hudba STONE
Předprodej na obecním úřadě

vstup 100,- Kč

Srdečně zve Obecní úřad v Železném

Charitativně - ekologické sdružení
AIED-EU, v loňském roce v naší obci
umístilo sběrnou nádobu na textil, obuv
a hračky.
AIDED v našem regionu pamatuje na zimou strádající lidi bez domova a zvířata,
kterým usilovně pomáhají pracovníci azylových domů a útulků. Za tyto potřebné
prosíme, aby obyvatelé Železného využili
v tomto období možnosti odložit do sběrné nádoby dary pro strádající, a to ošacení, jiný textil, obuv a hračky, které už
doma mohou postrádat a vlastně nepotřebují, a také konzervy pro opuštěná zvířátka, konkrétně kočky a psy. Konzervy
nebo jiné balené pamlsky lze vložené do
igelitového sáčku vhodit stejně jako jiné
dary do sběrných nádob na textil Charity
AIDED.
Tato charita srdečně děkuje za všechna dary i za pozornost, kterou jste sběrné
činnosti sdružení AIDED věnovali
v celém roce 2013.
Přejeme šťastný vstup do nového
roku a děkujeme všem, kteří po celý rok
myslí i na druhé.

Český rozhlas Brno v novém kabátě oslaví letos své devadesátiny
Mnozí naši posluchači jistě zachytili změny ve vysílání rozhlasové stanice Český rozhlas Brno. A možná si řekli, proč
zase něco mění, vždyť jsme spokojeni. Věřím, ale že teď
budete spokojeni ještě víc a budete nás poslouchat a jistě o
tom řeknete i svým známým. Tak asi rovnou k věci. Především bych vás chtěla upozornit, že ranní vstávání vám zpříjemní vtipné aktuální glosy z Deníčku redaktora a moderátora, autora rozhlasových Toulek
českou minulostí, Josefa Veselého, zařazené do ranního proudu Dobré ráno, Moravo!
před půl osmou hodinou každý den. Rozšířili jsme i vysílání odpoledního Rendez-vous. Ve
všední dny je začátek již ve 13 hodin a tříhodinový proud přinese informace, hudební
evergreeny, písně na přání a výběr toho nejlepšího z archivu brněnského rozhlasu, který v
roce 2014 slaví devadesát let od prvního vysílání brněnského Radiojournalu. Tak máme
důvod slavit ty naše narozeniny společně s vámi po celý rok. Chceme a vyhlašujeme tento
rok 2014 Rokem štěstí. Již to nastínil ve svém vysílání známý brněnský herec Zdeněk Junák. Lehce připomenu, že jej znáte jako jednoho z četníků z oblíbeného televizní seriálu
Četnické humoresky. A právě Zdeněk Junák je novou moderátorskou posilou a novým hlasem a
chcete-li i tváří naší stanice. Uslyšíte jej každou sobotu ve dvouhodinovém Rendez-vous se začátkem
ve 14 hodin. On sám svůj pořad nazval a také se
tak hlásí při vysílání do telefonu „Rendez-vous
s Junákem“. Bude si s vámi povídat a vy mu můžete na oplátku říct svůj příběh obyčejného lidského
štěstí. Ani v neděli nezůstanete bez Rendez-vous,
kterým vás provede Marcela Antošová. I s ní si poslechnete spoustu krásné hudby, samé hity a evergreeny i s jejím hostem.
Alena Podlucká

MIKROREGION PORTA
pořádá
VIII. ročník KOŠTU SLIVOVICE
Kulturní dům Železné
12. dubna 2014 v 16 hodin

Josef Švejk

Příjem vzorků 0,5 l slivovice
Převzetí vzorků 11. 4. 2014
od 18 do 20 hodin v KD Železné
Každý vystavovatel obdrží zdarma koštovní listek, do
kterého bude zapisovat a hodnotit ochutnané vzorky.
Koštovní lístek obdrží i ten kdo nevystavuje,
ale koupí si jej v hodnotě 100,- Kč.

Masopust
Kdy se vlastně slaví masopust, kterému se na Moravě říká fašank, fašinek nebo ostatky? Docela
dlouho. Období začíná po svátku
Tří králů, tedy 7. ledna a končí
v úterý před Popeleční středou, která zahajuje čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi.
V tomto roce tedy připadá
termín masopustního úterý na 4.
března. Stejně jako i mnoho jiných
svátků je masopust náboženského
původu a představuje období hodování mezi dvěma postními dobami.
Není tedy divu, že celý jeho průběh
se nese v duchu zábav, veselí a
dobrého jídla. Typické pro tohle období jsou koblihy, Boží milosti, trdelníky a mnoho dalších dobrot.

Srdečně zve a osobně se
zúčastní

Nejznámější a nejoblíbenější
je závěr masopustu (10. – 11. března)
a s ním spojený rej maškar. Každá
maska mívala dříve svůj význam a
funkci. Nejznámější byla maska medvěda, jemuž byly přisuzovány magické vlastnosti a to především plodnost,
která mohla být přenesena na ženy i
celé hospodářství. Při každé zastávce
si
s
ním
tedy
hospodyně
a děvčata musela zatancovat, odepřít
mu tanec bylo nemyslitelné. Úderem
půlnoci však veškeré veselí ustalo a
přítomní se rozešli do svých domovů.
Závěrem masopustu se konalo tzv.
„pohřbívání basy“. Tento zvyk se na
mnoha místech zachoval dodnes.
Symbolické pohřbení basy vyjadřuje,
že veškeré veselí končí a v období
předvelikonočního půstu si už muzikanti nezahrají.
MaPa

C. a k. ŠRAML

HASIČSKÝ SBOR INFORMUJE
Vážení spoluobčané a příznivci hasičského sportu,
podzimní část soutěží je za námi a naše
družstva mládeže již netrpělivě čekají,
kdy konečně vyrazíme na první jarní závody.
Dle rozpisu na sezónu 2013/2014 bude
první soutěž v rámci Okresní ligy mládeže dne 26.4.2014 ve Veverské Bítýšce.
Soutěžní družstvo mladších : D. Pokorná, E. Jurnečková, T. Pokorný, J. Bača,
M. Sodomka, V. Dvořák, M. Fritz.
Soutěžní družstvo starších : V. Veselá,
Z. Synková, A. Výrosta, D. Šikula, M.
Mach, T. Jurnečka, R. Kolář.
Vedoucí kolektivů :
Simona Veselá
Libor Mach

HERNÍ KLUB v Železném
Ráček v roce 2013

Nejbližší akce Ráčku
•

16.2.2014 v 15:00 v KD Železné
karneval pro děti

•

17.2.2014 – 21.2.2014 CR Železné
příměstský tábor

Otevírací doba knihovny
Pondělí 17:00 - 19:00
Středa 9:00 - 11:30 17:00 - 19:00
Pátek
17:00 - 18:00
Výuka na pc pro seniory probíhá formou individuálních konzultací, dle časových možností klientů.
Informace na webu knihovny:
http://knihovnazelezne.webk.cz/pages/uvod.html
Kontakt: knihovna@zelezne.cz

Loňský rok zahájilo centrum Ráček v Železném
v únoru dětským karnevalem. Soutěžilo se, tančilo,
malovalo na obličej,
k nedělní pohodě hráli
dětem a všem v maskách
manželé Faltovi s Malou
kapelou z Tišnova.
V březnu jsme uspořádali
pro malé i velké Lego den
se stavebnicí Lego a pro
slečny a dámy proběhl
výtvarný workshop nazvaný Jarní tvoření, kdy jsme si domů odnesli krásné šperky
z křišťálové pryskyřice. Tato akce měla tak pozitivní ohlas, že jsme ji zopakovali
znovu v listopadu, u příležitosti blížících se Vánoc. Dubnová Noc s Andersenem je
také již tradiční akcí, kterou pořádá Sdružení knihoven v ČR i zahraničí. Letos nás
navštívil sám pan Andersen a děti si užili pohádkovou noc. V květnu naše děti
z kroužku Šikovné ručičky vyrobily krásná keramická srdíčka, která byla rozdávána
jako dárek všem maminkám, které přišly na koncert ke Dni matek. Červen byl pro
nás vyloženě sportovní, nejprve se 1.6. konal oblíbený Dětský den – tradičně
v duchu netradičních her a soutěží, všechny disciplíny byly určeny pro rodinné týmy
a na závěr si děti zašplhaly na nafukovací věži a opekly si špekáčky za asistence
rodičů a prarodičů. Druhou červnovou akcí byla v pořadí již pátá Olympiáda mateřských škol, jíž se zúčastnily všechny školky z mikroregionu Porta. Děti z Centra Ráček se umístily na krásném druhém místě. V červenci se konal příměstský tábor
pro děti z prvního stupně ZŠ. Tento letní týden byl nabitý zajímavými výlety, hrami a
děti se dozvěděly spoustu nových informací. Po letní pauze jsme přivítali podzim
v listopadu Martinským průvodem se světýlky a již zmíněným podzimním šperkováním. V prosinci nás navštívil Mikuláš se svými pomocníky, děti z obce si připravily
krátký program a Mikuláš všem po zásluze nadělil. Další prosincovou akcí byly Vánoční dílničky, při kterých si všichni mohli vyrobit adventní věnce, ozdobné vánoční
stromečky a jiné adventní dekorace. Rok jsme zakončili svátečním setkáním u
kapličky o Božím hodu.
RV

Království komety
Naše obec uzavřela smlouvu o spolupráci s brněnským hokejovým klubem Kometa. Cílem tohoto projektu, je především vyjádřit vděk a poděkování všem jihomoravským fanouškům, kterých opravdu není málo, a společně s partnerskými obcemi jim nabídnout snazší propojení s naším klubem. Současně se umožní vzájemné propojení jednotlivých
obcí jako takových. Vzájemná podpora a propagace zvyšuje
povědomí o různých společenských, sportovních i kulturních
aktivitách jednotlivých obcí kraje, což např. rozšiřuje možnosti sportovního vyžití pro děti a mládež, či nabízí zajímavé
podněty k poznávání jihomoravského regionu. Jsme si vědomi obrovské fanouškovské podpory Komety i z jiných koutů
jižní Moravy a proto chceme umožnit i těmto fanouškům jisté výhody plynoucí z partnerství, které města a obce zapojením do tohoto projektu pro své občany získají. Jako příklad
můžeme uvést možnost využití rezervace vstupenek na domácí zápasy, možnost zakoupení limitované edice zboží s
názvem jejich měst/obcí a další, možnost účasti na různých
akcích a projektech klubu jako jsou Dortiáda s Kometou nebo Tour de Morava aneb Cestou necestou po Království Moravy. Bližší informace na obecním úřadě .

