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Infor mační občasník Obecního úřadu
Služba seniorům

Vážení spoluobčané,
končí prázdninové období, období dovolených, výletů či jen tak tráveného volna třeba doma na zahradě.
Jistě si každý z Vás po právu takovéto volno zasloužil a pokud mu vše vyšlo, tak jak si představoval, tak
si toho plnými doušky užil.
Život v obci pokračoval i v letních měsících, ať už se
jednalo o sečení trávy, práce v lese a další činnosti
na údržbě obce.
Podařilo se nám i konečné vyúčtování opravy komunikace Nad mezí, od poskytovatele jsme obdrželi
částku 4,5 mil.Kč, čímž jsme mohli splatit úvěr, který
byl jako překlenovací poskytnut Komerční bankou.
Kvůli tomuto úvěru jsme v letošním roce neplánovali
a ani nerealizovali žádnou větší investiční akci.
Do konce roku ještě provedeme rekonstrukci parketu
a prostranství před výčepem v Horce, tato akce by
měla být dokončena do letošních Svatováclavských
hodů, které se konají v neděli dne 30.9.2012.
Projekčně zahájíme přípravy na dostavbu chodníku
k Tišnovu na opravu komunikace na Pitíně, která
přešla do majetku obce.
Od jihomoravského kraje jsme prostřednictvím Svazku vodovodu a kanalizací obdrželi dotaci na výstavbu kanalizace v celkové výši 6 mil.Kč, na zbývající
část (30.mil) jsme podali žádost o dotaci na Operační program životního prostředí.
Pro příští rok by se daňový příjem naší obce měl
zvednou přibližně o částku 750 000 Kč. Poslanci konečně odsouhlasili novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Tímto se částečně srovnává diskriminační
rozdíl mezi příjmy největších měst a ostatních obcí.
Určitě najdeme ve spolupráci s Vámi vhodné možnosti, jak zlepšit naše služby a prostředí pro příjemný život v naší obci.
Závěrem bych především školákům popřál mnoho
úspěchů v novém školním roce a Vám všem krásný
podzim, třeba i ty hřiby přijdou.
Pavlíček Radomír

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Na str. 1 —Služby seniorům
Na str. 4—
4—Výlet do neznáma,
Svatováclavské hody

Od 1.10.2012 je možné si na obecním úřadě podat žádost o
výpomoc na drobné údržbářské práce pro seniory s trvalým
bydlištěm v Železném. Techničtí zaměstnanci
obce
v zimním období rádi pomůžou našim seniorům při malování či štípání dřeva aj. Tato služba je bezplatná.

Sběr odpadu
19. - 21. 10 Velkoobjemové kontejnery
Budou přistaveny u Hradiska, v Uličce, Nad Mezí u lípy
Do kontejneru patří - komunální odpad po vytřídění, velkoobjemový odpad,směsný odpad …
19. 10. sběr nebezpečného odpadu
Odpad je možno dovézt na dvůr obecního úřadu od 15.
do 18. 10. vždy pouze v úředních hodinách.
Po uvedeném termínu prosíme občany aby nevozili
odpad na obecní úřad a vyčkali do jarního kola sběru.
Mezi nebezpečný odpad patří - pneumatiky, oleje, barvy,
baterie, elektrotechnický odpad / TV, radia, ledničky …
Průběžně:bioodpad - kontejner u lípy - do konce listopadu

Svatováclavské hody:
Případní zájemci o účast na hodovém zvaní v sobotu
29.9.2012 nechť se přihlásí na OÚ. Děkujeme.

TÝDENÍK 5+2 dny Brněnsko
Od srpna t.r. je občanům Železného k dispozici nový
týdeník 5+2 Brněnsko, který mapuje aktuální regionální aktivity v okolí Brna, ať už kulturních, společenských, sportovních či praktických informací týkajících
se jednotlivých obcí regionu. Součástí týdeníku je TV
program a je k dispozici zcela zdarma v několika výtiscích každý pátek na OÚ v Železném.
Úřední hodiny obecního úřadu :
Pondělí
Úterý
Středa

9.00 9.00 15.00 -

13.00 hod.
13.00 hod.
20.00 hod.
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SBÍRKA POUŽITÉHO ŠATSTVA A OBUVI
Dne 7.9.2012 proběhne v obci sběr použitého šatstva a
obuvi firmou RE-CO CZECH. Textil bude znovu zpracován či
vyvezen do rozvojových zemích. Máte-li nepotřebné oblečení, boty, lůžkoviny, přikrývky a další textil, nachystejte je do
tašek, pytlů, krabic a uzavřené umístěte před dům nejpozději v 9.00 hod. Sběr bude probíhat po celý den označeným
vozidlem.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
probíhající v neděli v dopoledních hodinách na OÚ v Železném jsou dočasně pozastaveny z důvodu dlouhodobé
nepřítomnosti pana Hančíka. Opětovné zahájení bude
oznámeno na úřední desce obce.

KNIHOVNA ŽELEZNÉ
V září bude otvírací doba knihovny následovně:
PÁTEK 18-19.00 hodin.
Od října bude otvírací doba nově upravena
a zveřejněna na úřední desce OÚ a
internetových stránkách Centra Ráček.

Společenská rubrika
Významného životního výročí se
v měsících červenci až říjnu 2012
dožívají tito naši občané:
Fritzová Milada
Filipi Emilián
Svobodová Adéla
Srba Antonín
Navrátil Jindřich
Pavlíčková Květoslava
Chaloupková Marie
Bártová Emilie
Kašparec Václav
Jašek František
Nejez Václav
Motyčka Ladislav
Králíková Alena
Libichová Eliška
Fabián Jaroslav

13.7.1924
1.10.1927
19.10.1927
21.7.1936
10.7.1937
13.7.1937
11.8.1937
13.7.1938
21.9.1938
20.10.1938
7.10.1942
13.8.1957
6.7.1962
23.7.1962
26.8.1962

BLAHOPŘEJEME

88 let
85 let
85 let
76 let
75 let
75 let
75 let
74 let
74 let
74 let
70 let
55 let
50 let
50 let
50 let

Ohlédnutí za letními výstavami
Už tradičně patřilo v regionu léto v Železném výstavám.
Tou první byla červencová přehlídka profesionálních výtvarnic
nazvaná „Dámy
Dámy české malby“,
malby která se konala v Kulturním domě ve dnech 7. - 29. července 2012. Byla to výstava šesti umělkyň, jejichž vystavená díla tvořila zajímavý výtvarný projekt. Vystavovala zde Jiřina Hartingerová (Brno), Arna Juračková
(Blansko), Milada Kollárová (Brno), Iva Klimešová (Praha), Marianna Petrů (Brno) a Jaroslava Lázničková (Týn n./Vltavou).
Tato výstava se setkala s příznivým diváckým ohlasem.
Vernisáže se v tropickém vedru zúčastnilo přes sto návštěvníků,
převážně přespolních. Bylo zajímavé, že se m přijelo téměř dvacet lidí z Prahy a okolí, někteří z Jižních Čech, Velké Bíteše, Blanska, Brna a pochopitelně z Tišnova. Přítomní uvítali zajištěný pitný režim, který sponzorsky zajistil pan Jiří Jelínek, majitel pivovaru Kvasar v Senticích. Přítomní uvítali nejen výtečný pivní mok,
ale také nealkoholickou pivní limonádu Kvasarku, o kterou byl
mimořádný zájem.
Bylo by na místě v této souvislosti poděkovat také těm,
kteří se na realizaci výstavy podíleli. TO znamená na stavbě panelů a samotné instalaci obrazů. A tak poděkování patří
z místních obětavému Ing. Ant. Srbovi, Marii Palatkové, technickým zaměstnancům OÚ, bří Hančíkům a pochopitelně také členům KPVU Jiřímu Ondrovi, Josefu Ondrouškovi, Janu Bílému a
Miroslavu Pavlíkovi. Vykonali záslužný kus práce.
Druhou výstavou v srpnu bylo „VÝTVARNÉ
VÝTVARNÉ LÉTO
V ŽELEZNÉM 2012“ (11. Srpen – 2. Září 2012), kterého se také
letos zúčastnilo přes sedmdesát profesionálních i neprofesionálních výtvarníků z celé České republiky. Např. z Brna, Prahy, Chýnova, Jimramova, Českých Budějovic, Třebíče aj.
Vernisáž proběhla v přátelské atmosféře za hezkého
počasí, takže oba sponzorské osudky ze sentického pivovaru byly pro všechny příjemným osvěžením. Vernisáže se účastnila celá řada vzácných hostů, z nichž připomeňme alespoň olympijského vítěze Jiřího Dallera, který přijel, jak jinak, než na kole.
Součástí vernisáže byl také křest půvabné knížečky
„Tišnovské vzpomínky“ autorů Jana Vrzala st. a jeho syna Jana.
Knížka vyšla v omezeném nákladu a byla k dostání na výstavě.
Několik výtisků je ještě k dispozici pro zájemce v místním obchodě v Železném.
(PAV)

Tišnovské vzpomínky
Tak se nazývá knížka vzpomínek autorů Jana Vrzala st.
a jeho syna Jana, který zaznamenal nejen svoje vzpomínky, ale
především svého otce.
Je to autentické vyprávění o Tišnově minulého století.
Autoři vzpomínají na stará řemesla, tišnovské hospody a krčmy,
na řadu lidí a lidiček, kteří patřili ke koloritu města. Vyprávění
zachycuje nejen starý Tišnov se středověkými uličkami, ale také
povídání o Květnici, o obecních pastevcích dobytka nebo o starých zvycích. Jsou zde také vzpomínky na bývalý náhon, který
protékal od Klášterského splavu městem a byl oblíbeným místem her i místem lovu ouklejek a hrouzků.
Půvabná knížka, která vyšla za finanční podpory města
Tišnova, má barevný přebal s pohledy na město od známých výtvarníků, např. od Zdeňka Chutného, Marie Ochrymčukové a Milady Kollárové. Publikaci graficky upravil a kresbami doprovodil
Miroslav Pavlík. Knížka
vyšla v poměrně malém
nákladu a k dostání je
především v tisovském
muzeu a ve V-atelieru
na Jungmannově ulici,
ale také v obchodě
v Železném.
(PAV)
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Centrum Ráček informuje
VÝLET DĚTÍ DO BRNĚNSKÉ ZOO
V dubnu t.r. jsme uspořádali výlet do ZOO v Brně. Výlet byl odměnou pro děti, které v loňském roce vybíraly v naší obci nefunkční
mobilní telefony, za které pak ZOO dostala krmení pro zvířata. Výletu se zúčastnilo 14 dětí. Prohlídku ZOO a výukový program „Od
jara do zimy“ měly zdarma, hradily si pouze dopravu.

TÝDEN PRO RODINY
I v letošním roce jsme umožnili dětem v rámci Mezinárodního dne rodin pohrát si s dřevěnou autodráhou a vláčkodráhou, zapůjčenou
ze sdružení V Růžovém sadu z Ořechova u Brna. Za dobrovolné vstupné jsme pak dětem do herny pořídili krásné kvalitní dřevěné autíčko, vyrobené lidmi s postižením, kterým toto sdružení dává možnost pracovního uplatnění.
DEN DĚTÍ
V neděli 27.5. jsme oslavili den dětí výletem. Rodiny s malými dětmi si prohlédly jihlavskou ZOO, teenageři si otestovali svou zdatnost a odvahu v lanovém centru a
společně jsme pak objevovali zajímavosti
jihlavského podzemí.

OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL MIKROREGIONU PORTA
Stejně jako vloni byly i letos děti navštěvující kroužky v Centru Ráček přizvány k účasti na Olympiádě MŠ, kterou financuje mikroregion Porta. Naše děti si vybojovaly 1. místo ve své kategorii a možnost uspořádat další kolo na našem hřišti. Protože se jedná o náročnou akci, které se účastní okolo
150 dětí předškolního věku, uvítáme pomoc dobrovolníků. Žáky devátých tříd lze uvolnit na den akce z vyučování ☺.

Pokračování na straně 5 ...
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LETNÍ DENNÍ TÁBOR
Po úspěšném loňském ročníku jsme znovu připravily pro děti z mikroregionu pět dní plných zábavy a zážitků tentokrát s Ferdou mravencem a jeho kamarády. Děti si vyrobily chrostíky, jezdili na koních, absolvovaly různé výlety a aktivity a na konci tábora už se ptaly na příští rok.

Více o akcích a fotky z nich si můžete prohlédnout na našich webových stránkách: http://knihovnazelezne.webk.cz

Pro školní rok 2012/2013 nabízí Centrum
Ráček následující kroužky pro děti:
Rozmarýnek: pro děti 5 - 9 let, sportovní hry a hry
v přírodě, na hřišti i v klubovně, soutěže,
předpokládaný termín konání: úterý 16—18.00 hodin
Dílničky pro šikovné ručičky: pro děti 5 - 11 let,
různé techniky s rozmanitými materiály,
předpokládaný termín: středa 16 - 17.30 hodin
Bližší informace pro zájemce na tel. č. 776 850 344
či na e-mailu: knihovna@zelezne.cz

Centrum Ráček v Železném nabízí
od září 2012 ještě volná místa
pro děti v herním klubu.
Klub je určen dětem ve věku 3-6 let, které se v letošním roce
nedostaly do MŠ. Podmínkou pro přijetí dítěte schopnost sebeobsluhy a setrvání v jiném prostředí bez rodičů a dobrý
zdravotní stav.
Provoz klubu bude 3x týdně - v pondělí, úterý a ve čtvrtek od
7.30 do 12.30 hod. Provoz je zahájen 3.září 2012.
Cena pro děti s trvalým bydlištěm v Železném 900,- Kč za
měsíc/dítě, pro ostatní 1200,-Kč. V ceně je zahrnuto: dopolední svačinka, pitný režim, hygienické potřeby, výtvarný a
pracovní materiál.
Pro děti zajistíme program, který se v průběhu měsíce zaměřuje na všechny složky výchovy - tj. výtvarnou, hudebněpohybovou, tělesnou, pracovní, literární, ekologickou, estetickou, dramatickou, zařazeny budou i preventivní logopedické
chvilky a pro starší děti i hry předcházející poruchám učení.
Program zajišťuje Mgr. Jolana Žádníková - speciální pedagog
s dlouholetou praxí ve výchově dětí.
Klub má vhodné zázemí ve formě vybavené herny, dětského
a sportovního hřiště a technických prostor. Vše si lze prohlédnout dle domluvy. Přihlásit se lze na tel. č. 776 850 344.
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OBEC ŽELEZNÉ VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení pracovního místa na pozici:
Volnočasový pedagog, knihovník a referent administrativy
Pracovní úvazek: částečný – poloviční (20 hodin/týden)
Popis pracovní pozice: • Výkon přímé pedagogické práce s dětmi předškolního i školního věku, vzdělávání dospělých a seniorů • Výkon přímé knihovnické práce, vedení knihovny, spolupráce s regionálními knihovnami. • Administrativní agenda
obce, sestavování grantových a dotačních titulů pro potřeby obce. • Plnění úkolů v rámci komunitního plánování obce, pořádání společenských a volnočasových aktivit v obci
Požadavky: • VOŠ či VŠ v pedagogické či sociální oblasti, vzdělání v oblasti knihovnictví výhodou • Pokročilé znalosti z oblasti pedagogické a sociální práce a jejich praktická aplikace; znalosti z oblasti metody komunitního plánování, znalosti v
oblasti knihovnictví výhodou, zkušenosti s vedením kolektivu předškolních a školních dětí, administrativní schopnosti • Velmi dobrá znalost práce na PC, ŘP skup. B. • Morální bezúhonnost. • Komunikativnost, samostatnost, loajálnost. • Časová
flexibilita (nepravidelná pracovní doba) a schopnost jednat s lidmi, odolnost v zátěžových situacích. •
Nástup od 1.10.2012. Platové podmínky se řídí nařízením vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 7.09.2012 - písemně na adresu: OÚ Železné, č.p.79, 666 19 TIŠNOV - písemně na podatelnu OÚ Železné do 7.09.2012 – do 13:00 hod. - e-mail: obec@zelezne.cz - v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení,
titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení. K přihlášce připojte strukturovaný životopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas
s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů. - před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku
trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

CVIČENÍ PRO ŽENY A
DÍVKY
VŽDY V ÚTERÝ A ČTVRTEK
V 19:00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ
ZAHAJUJEME 18.09.2008
S SEBOU SPORTOVNÍ POHODLNÝ
ODĚV A OBUV,
PODLOŽKU NA ZEM , PITÍ
A HLAVNĚ DOBROU NÁLADU
A ODHODLÁNÍ
VŠECHNY SRDEČNĚ ZVOU RENATA A SIMONA

Hasičský sbor Železné informuje
V červnu naši mladí hasiči ukončili 11.ročník Okresní ligy mládeže
2011/2012, přinášíme Vám výsledky mladších i starších žáků.
Mladší žáci obsadili 6. místo z 22 družstev. Pořadí : 1.Syrovice A, 2. Kuřim,
3. Syrovice B, 4. Silůvky, 5. Bosonohy A, 6. Železné.
Starší žáci obsadili 4.místo z 23 družstev. Pořadí : 1. Silůvky, 2. Kuřim B, 3.
Kuřim Ještěrky, 4. Železné.
Družstvo starších žáků postoupilo na Mistrovství ČR konané ve dnech 8.6.10.6.2012 v Přerově. Soutěžili zde družstva Moravské hasičské jednoty a
České hasičské jednoty. Náš sbor reprezentovali : Michala Hrbotická, Tomáš
Jurnečka, Jan Mach, Michal Mach, Martin Rybička, Daniel Šikula a Adam
Výrosta.
Naši hasiči se umístili na 6. místě. Pořadí : 1. Nalžovice, 2. Hlinsko,
3.Opatovice, 4.Bratčice, 5. Sobotovice, 6. Železné.

Stanovaní v oblasti Milovy pro mladé hasiče
Vedoucí mladých hasičů zorganizovali v červenci pro
družstvo starších žáků víkendové stanování. Hlavním cílem akce bylo stmelení kolektivu a zvýšení fyzické kondice. Děti podnikli několik pěších výletů do okolí. I když
panovaly nižší teploty a potrápil nás občasný déšť, stanování se vydařilo.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a pomáhali s dovozem a odvozem vybavení.

