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Infor mační občasník Obecního úřadu Železné
Slavnostní koncert ke dni matek.
Den matek se slaví tradičně druhou květnovou neděli
a vzdáváme jím poctu všem maminkám za jejich obětavou a láskyplnou péči.
Jeho původ sahá až do
starověkého Řecka, kdy se
slavil svátek plodnosti a
matek. Myšlenka mezinárodních a pravidelných
oslav tohoto svátku vznikla ve 20.století roku 1907,
na počest Anny Reeves
Jarvisové, která bojovala za práva matek v USA. V Československu se začal slavit tento svátek v roce 1923
a jeho velkou propagátorkou byla Alice Masaryková.
U příležitosti tohoto významného dne si vás dovolujeme srdečně pozvat na slavnostní koncert nazvaný
„V lidovém tónu“. Program složený z krásných lidových
písniček pro Vás připravili členové souboru
P.A.T.R.O.N. - Pěvecké Amatérské Těleso k Radosti
Občanů Nedvědice.
Soubor byl založen začátkem roku 2009. Svojí činností se snaží vytvořit tradici sborového zpěvu v obci Nedvědice. Členy sboru jsou lidé, kteří si s radostí zazpívají, a jsou ochotní scházet se jednou týdně na zkouškách sboru, kde rozvíjejí své pěvecké dovednosti pod
vedením sbormistryně Mgr. Petry Glosr Cvrkalové.
Milým a váženým hostem večera bude p. Věra Bakalová s klavírním doprovodem mistra Františka Kratochvíla, kteří nejsou v Železném neznámí. Již několikrát
jsme měli možnost si poslechnout jejich umění a vždy
bylo skvělé.
A jak bylo již zmíněno – maminky dostávají v tento
den od svých dětí dárečky, tak i naše děti ze Železného připravily pro tuto příležitost v centru Ráček pro
maminky, které přijdou na koncert malou pozornost
pro radost.
Koncert se koná v neděli 12. května 2013 v 19:00
hod v kulturním domě v Železném.
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Poplatky pro rok 2013
Připomínáme úhradu poplatků - odpad do 31. 5. a
poplatek za psy do 30. 6. 2013

Noc s Andersenem
5. dubna v pátek jsem byla na Noci s Andersenem. V 18.00
hodin jsme šli na Ráček, odložili jsme si věci a šli jsme se seznámit. Pak jsme si rozdali lístečky s otázkami na pana Andersena, šli jsme do zasedací místnosti, kde na nás čekala
duše pana Andersena. Položili jsme mu 14 otázek, odpověděl
nám pravdu. A pak jsme se s duší pana Andersena rozloučili,
rozdělili jsme se podle znaků na lístečkách s otázkami do 2
různých skupin. První skupina vyráběla papírové pejsky a ta
druhá skupina zase musela najít deset hrášků v čočce. Pak
jsme šli na svačinu no a pak jsme se vyměnili. Jak jsme to dokončili, tak jsme si šli nachystat spacáky a spaní, šli jsme na
večeři, byl chléb, šunka, sýr, paprika, rajčata. Šli jsme si vyčistit zuby a nachystat se do spacáků, pak nám Jolana přečetla
pohádku usnuli jsme až v 1 hodinu po půlnoci. Tahle Noc s
Andersenem byla skvělá, děkuji za všechny děti Renatě Vejrostové, Radce Pavlíčkové a Jolaně Žádníkové, které ji pro
nás zařídily.
Eliška Zoe Marková

Hasiči v Železném
pořádají 30. 4. 2013
ve 20 hodin na hřišti pálení čarodějnic.
Brigáda na přípravu
dřeva je v sobotu, 20.
4. a stavbu čarodejnice je v sobotu 27.4.
vždy v 9 hodin na
hřišti

Košt slivovice.
Mikroregion Porta pořádal 13. 4. již
7.ročník koštu slivovice v kulturním domě v Železném. Na 3 místě se umístil
Konečný Milan (Železné), na 2. místě
Vysloužil Pavel (Borač) a vítězem se
stal domácí borec Havlík Jaroslav.

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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Společenská rubrika

Životní prostředí, odpady

Významného životního výročí se
v měsících lednu až červnu 2013

přijďte pomoci naší přírodě
Obecní úřad v Železném pořádá
v sobotu 11. 5. 2013 od 9.00 hod.
brigádu za účelem úklidu obecních pozemků a
veřejných prostranství.
Kontejnery na odpad budou zajištěny včetně
plastových pytlů na PET lahve. Vezměte si vhodnou obuv a pracovní nářadí (hrábě).

11. 5. 2013

dožívají tito naši občané:
HLAVOŇKOVÁ
CHALOUPKOVÁ
KOZELEK
ŠINDELÁŘOVÁ
MACH
HRBOTICKÁ
BÁRTOVÁ
NOVÁKOVÁ
ŽÁK
NOVOTNÝ
HAVLÍK
VAŠÍKOVÁ
NADRCHAL
VEJROSTA
PALATKA
ŠINDELÁŘ
MOTYČKOVÁ
CHALOUPKA
PAVLÍK
SRBOVÁ
JEDONOVÁ
PROCHÁZKOVÁ
HRBOTICKÝ
NADRCHALOVÁ
KASPERKEVIČOVÁ
MACH
KASPERKEVIČ
BÁRTA
NAVRÁTILOVÁ
SODOMKOVÁ
HRBEK
TRTÍLKOVÁ
ALEXA
NEJEZOVÁ
DOLEK
MALÍKOVÁ
NOVOTNÝ
MACHOVÁ
CHALUPOVÁ

MARIE
JANA
OLDŘICH
JITKA
FRANTIŠEK
MARIE
MARIE
JARMILA
RUDOLF
VÁCLAV
JAROSLAV
MARIE
LUDVÍK
LIBOR
JIŘÍ
PAVEL
MARIE
ANTONÍN
MIROSLAV
BOHUSLAVA
MARIE
ALENA
FRANTIŠEK
MILUŠE
BOŽENA
LADISLAV
JOZEF
JOSEF
ELIŠKA
HANA
PETR
MILADA
JOSEF
JARMILA
JIŘÍ
LIBUŠE
JIŘÍ
VĚRA
RŮŽENA

Blahopřejeme

01.01.1963
02.01.1958
11.01.1958
12.01.1963
06.02.1953
10.02.1943
20.02.1941
25.02.1941
28.02.1958
01.03.1943
06.03.1963
11.03.1953
19.03.1939
21.03.1963
28.03.1933
30.03.1963
05.04.1953
08.04.1934
09.04.1940
11.04.1936
16.04.1929
16.04.1958
19.04.1942
23.04.1943
03.05.1942
08.05.1948
12.05.1940
15.05.1938
16.05.1940
21.05.1953
25.05.1953
26.05.1936
29.05.1948
30.05.1958
10.06.1933
14.06.1948
19.06.1948
21.06.1953
26.06.1936

50
55
55
50
60
70
72
72
55
70
50
60
74
50
80
50
60
79
73
77
84
55
71
70
71
65
73
75
73
60
60
77
65
55
80
65
65
60
77

Tímto Vás vyzýváme k účasti na této brigádě,
která přispěje ke zlepšení životního prostředí nás
všech.
Sraz v 9 hodin na hřišti

10. - 12. 5 Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny u Hradiska, v Uličce, Nad Mezí u
lípy
Do kontejneru patří - komunální odpad po vytřídění, velkoobjemový odpad,směsný odpad …

10. 5. 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 …

11.5. sběr železného šrotu a autobaterií
Mobilní sběr po vesnici, provádí hasiči
Průběžně - bioodpad - kontejner u lípy
kontejner bude přistaven od 20.4.,
vývoz dle potřeby
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Kultura

Plánované akce do konce roku 2013

Informace k výstavám

30.4.2013
11. 5..2013
12. 5. 2013
13. - 19. 5.2013
1.6.2013
8.6.2013
11. 6. 2013
29. 6. – 21. 7.
8.—12. 7. 2013
3. 8. – 25. 8.
28.9. 2013
5.10.2013
10.11.2013
7.12.2013
Prosinec 2013

Pálení čarodějnic
Čištění potoka
„V lidovém tónu“ slavnostní koncert ke dni matek
Týden rodin
Den dětí
Bitva Sever proti jihu
olympiáda MŠ
Výstava Tišnovsko v obrazech a fotografiích
Příměstský tábor dle zájmu
Výtvarné léto v Železném XIII.
Svatováclavské hody
Zájezd senioři
Martinský průvod
Mikulášská besídka
Vánoční dílničky

Hřiště
Hřiště
KD
Hřiště
Hřiště
Hřiště+ KD
Hřiště
KD
OÚ, Hřiště
KD
KD, Hřiště
OÚ
OÚ, KD
KD
OÚ, KD

22.12.2013
25.12.2013

Vánoční koncert
Zpívání s betlémem

KD
Kaple

Noc s Andersenem 2013 v Železném
Z pátku na sobotu 5. 4. 2013 se v knihovně v Železném uskutečnila již tradiční Noc
s Andersenem, pořádaná k výročí narození H. CH. Andersena. Tématem té letošní železenské bylo setkání se samotným panem Andersenem a s jeho krásnými pohádkami. Celkem se akce zúčastnilo 12 dětí z obce a
okolí. V pátek kolem
18:00 hodiny přivedli
rodiče své ratolesti do
knihovny, kde jsme
bohatý program zahájili rozhovorem s p.
Andersenem o jeho
životě a o tom, jak se
stal spisovatelem. Následovalo pásmo her
a soutěží inspirovaných jeho pohádkami.
Děti si na památku
vyrobily z různých materiálů pejsky a loutky. Samozřejmě nemohlo chybět společné čtení pohádek. Večer sice rychle ubíhal, ale při tom množství činností dětem vyhládlo. Byli jsme však připraveni a děti vydatně povečeřely a posvačily –
pečivo, šunka, sýr, spousta zeleniny, tatranka a jablíčka – stačilo si jen vybrat podle chuti.
☺ Kolem půlnoci bylo na čase si ustlat, umýt
se a jít spát. Po drobném chaosu, než si všichni našli svoje místečko a šupli do spacáků, si
děti poslechly poslední pohádku na dobrou
noc. Budíček byl sice už před sedmou hodinou
a na děti čekala snídaně v podobě závinu a
kakaa nebo čaje, jak kdo má rád, ale večer byl
opravdu pro některé náročný a některé spáče
nebylo možné dostat z vyhřátých pelíšků. ☺
S plnými bříšky si všichni sbalili své věci a nezbývalo než předat všem účastníkům upomínkový diplom a drobné dárečky a už mohli
všichni běžet domů a vykládat mámě a tátovi, co všechno prožili.
Noc s Andersenem skončila a už se všichni těšíme na tu příští. ☺
R.V.

První letní výstavou
v Železném bude „Tišnovsko
v obrazech a fotografiích“, kterou pořádá KPVU ve spolupráci s Obcí Železné. Výstava se
koná ve dnech 29. června až
21. července 2013. Otevřena
bude slavnostní vernisáží
v sobotu 29. června ve 14.00
hod. v Kulturním domě
v Železném.
Krajinu Tišnovska přiblíží řada
renomovaných malířů ve
svých obrazech. Např. to budou obrazy Em. Ranného, Karla Formánka, Drahoše Kováře,
Lad. Kotase, Stanislava Bělíka
a řady dalších výtvarníků.
Vystaveny budou také fotografie předních tišnovských fotografů. Vystavovat bude např.
Boh. Kabeš, Petr Bortlík, Michal Beneš, Antonín Nahodil a
další. Otevřeno je denně 14 –
18 hod.

Srpnová výstava bude již tradičně patřit „Výtvarnému létu
v Železném“, které se bude letos konat již po třinácté.
V loňském roce se této největší
regionální výstavy zúčastnilo
přes 70 výtvarníků z celé ČR.
Výstava se bude konat ve
dnech 3. srpna až 25. srpna
2013 a bude zahájena vernisáží v sobotu 3. srpna ve
14.00 hod.
Výstava je otevřeným výtvarným salonem a tak mají možnost zde vystavit práce jak profesionální tak neprofesionální
výtvarníci. Pokud se chcete přihlásit, získáte informace na adrese KPVU, Železné 101, 666
01 Tišnov (tel. 549 413 420)
n e b o
m a i l :
kpvutisnov@seznam.cz.
Přihlášky na adrese KPVU
(poštou nebo mailem) nebo
obec@zelezne.cz.

Historie
Obec Železné uzavřela smlouvu s historikem, panem Sadílkem na zpracování rešerše na téma „Historie a vývoj
osídlení obce Železné“, realizovanou na základě archivního průzkumu, urbanistického rozboru zástavby a historických staveb obce. Výsledky práce mohou sloužit jako informační materiál, případně pro účely prezentace
obce a její historie.
Už z prvních informací jsme zjistili, že první zmínka o obci Železné, uváděná v roce 1239 je falzifikát, a doloženou první zmínkou je tedy Papežská konfirmační listina, 1235.
V roce 1235 dochází k významné
události, kdy je existence kláštera
potvrzena listinou vydanou 27. srpna
v Perugii i římským papežem. Řehoř
IX. přijímá tišnovský klášter pod svou
ochranu, potvrzuje jeho statky a uděluje klášteru rozličná práva.
Vyjmenované vesnice se téměř shodují s vesnicemi uvedenými v zakládací listině kláštera. „Giglaua
(Jihlava) cum teloneo, Bomelici
(Bolemilčice), Wicenow (Vícenov),
Boriscew (Bořišov), Pestew (Pístov)
- medietatem cum omnibus iuribus et
pertinentiis suis, Pobikozli
(Pobikozly) - possessiones et terras,
Kohhoue (Kosov), Smirchowe
(Smrčné), Vblazka (Blažkov), Legota
(Panská Lhota), Birdini (Brtnice)
K Brtnici patří vesnice Branchaowes
(Bransouze), Cihhowe (Číchov),
Jastrabe (Jestřebí), Oztethowichi
(Ostojkovice), Vgrinowichi
(Uhřínovice), Persseka (Příseka),
Dubkowa (Doubkov), Humalego
Dalšími vesnicemi jsou „Wignanow
(Vyhnanov) cum omnibus iuribus et
pertinenitiis suis, W eimizliz
(Vémyslice) cum pertinenitiis suis,
Lukow (Lukov), Scahiswe (Čejč),
Cappaniz (Kapanice), Chneniz
(Knínice), Thuschenow (Tišnov) Lominiz (Lomnička), Selezna (Železné)
Papežská listina uvádí opět Tišnov,
Jihlavu s osmnácti přilehlými vesnicemi, Vyhnanov, Vémyslice, Lukov.
Potvrzeny jsou i tři vesnice darované
královnou Konstancií - Čejč, Kapanice a Knínice. Nově se vyskytují dvě
vsi - Lomnička a Železné. Darování
Lomničky je uvedeno již v markrabské listině vydané tři měsíce před listinou papežskou.
Tišnovský klášter má nyní v držení
Tišnov s dvaceti sedmi vesnicemi.
Bylo potvrzeno držení dvaceti pěti
vesnic uvedených v nadační listině a
dvě nové byly přidány.
Papež udělil klášteru mnoho různých
výsad, které ho oprostily od závislosti na světské i církevní vrchnosti.

Papežská konfirmační listina, 1235

Konfirmační listina krále Václava I., falzum I. z 1239
Listina vydaná 1. května roku 1239 v Praze králem Václavem je označována jako falzum. Jeho vznik se klade až do pozdějšího období, až
do doby krátce po roce 1249.
Král Václav v ní potvrzuje práva a statky kláštera, vzdává se práva na
uherské statky Šelpice a Boleráz, zakoupené královnou Konstancií,
které by mu po její smrti připadly.
Tato listina přejímá většinu textu z listiny předchozí. Jihlava a Brtnice
jsou vynechány, ale výčet ostatních vesnic je shodný. U názvů některých vesnic pozorujeme drobné změny, nejvíce jsou patrné opět u Čejče. V listině se uvádí „Tusnowiz (Tišnov), Lomniz (Lomnička), Kheniz
(Knínice), Draszow (Drásov), Scachchowiz (Všechovice), Szelezne
(Železné), Tyszow (Tisová), Wemizliz (Vémyslice), Luckow (Lukov),
Naluschan (Naloučany), Winanow (Vyhnanov), Scheithc (Čejč), Capeniz (Kapanice).

