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Vážení občané,
Blíží se konec roku, nastává čas bilancování a proto i mně dovolte ohlédnutí za pomalu končícím rokem. Mezi akce, které se nám opět nepodařilo zajistit spadá vybudování splaškové kanalizace v obci. V důsledku obecně známých faktů bylo ve státním rozpočtu žalostně málo peněz, určených pro vybudování kanalizací v obcích do 2 000
obyvatel. Nicméně neztrácíme naději, opětovně jsme podali žádost na ministerstvo zemědělství a připravujeme se
na jaro příštího roku, kdy má být vyhlášen dotační titul z prostředků ministerstva ŽP – operačního programu ŽP.
V oblasti investičních akcí se podařilo dokončit přebudování lokality Nad mezí na obytnou zónu a stavba přístupové komunikace do obce směrem od Vitaru. Náklady na tuto akci byly ve výši 6.milionů Kč, 70 % bylo hrazeno z
prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu. Dále se podařila realizovat naplánovaná rekonstrukce
rozvodů elektřiny v kulturním domě, zároveň byla provedena výměna vchodových dveří, výmalba stěn i stropu a
údržba parket. Zde byly náklady ve výši 300 tisíc Kč, 125 tisíci se podílel Jihomoravský kraj.
Další investicí pro obec znamenal nákup nového hasičského automobilu Ford, v současné době je dokončována
přestavba, aby zde bylo možno umístit vybavení k zásahu výjezdové jednotky obce. Na tomto místě mi dovolte poděkovat všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou na pořízení vozidla. Celková částka za nové auto včetně přestavby
je 850 tis. Kč, z ntoho JMK přispěl 450 tisíci, z řad občanů a firem se podařilo dát dohromady 116 tisíc, zbývající
část uhradila obec.
Nemalou část prostředků vynakládáme do údržby majetku obce, jedná se o nemovitosti, pozemky a lesní parcely.
Například v současné době se provádí kácení přerostlých stromů podél potoka směrem k Jamnému, na jaře zde
bude vysázena náhradní výsadba v počtu 100 ks.
V oblasti volnočasových aktivit se podařilo zapojit do pořádaných akcí zapojit děti i dospělé žíjící v naší obci.
Uspořádali jsme několik akcí, například Mikuláše, dětské dílničky, Svatováclavské hody, Den dětí, zájezd pro seniory a další. Náklady byly ve výši cca 70 tisíc, z toho se nám podařilo získat příspěvek ve výši 15 tisíc od JMK a
10 tisíc od Mikroregionu Porta. Zároveň jsme společně s Sborem dobrovolných hasičů uspořádali oslavy 90. výročí založení, při této příležitosti jsme přispěli částkou 10 tisíc na nákup nových dresů pro děti, ceny a poháry na pořádanou soutěž.
Při sestavování rozpočtu pro příští rok budeme nuceni snížit výdaje na investiční akce, jednak z důvodu snížených
příjmů ze státního rozpočtu a také kvůli úvěrům, které jsme
uzavřeli na náš příspěvek k dotacím. Současná výše úvěru
je 2.100 tisíc. Hodnota vybudovaných projektů – multifunkční centrum, hřiště a komunikace je 21 milionů Kč, takže náš
příspěvek je ve výši 10 %.
Probíhá adventní čas, doba zklidnění a rozjímání. Pro většinu z nás jsou Vánoce největšími svátky roku a adventní doba je přípravou na Vánoce. Pokusme se na chvíli oprostit od
shonu a honby za dárky a hmotnými statky a alespoň na
krátký čas přibrzděme své kroky. Přeji Vám ty pravé prodchnuté Vánoce které sebou nesou lásku, pokoj, přátelství,
pravdivost, také zdraví, štěstí do nového roku 2012.
Radomír Pavlíček
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SDH Železné zve své členy na výroční schůzi
pořádanou dne 17.12.2011 v 18.00 hod v kulturním domě.
Srdečně zve starosta sboru

Nově vybudovaná křižovatka u areálu Vitaru a
přístupová komunikace
do obce

Tříkrálová sbírka
Jako každý rok, rovněž v roce 2011 vyrazili po vesnici Tři králové
v rámci charitativní Tříkrálové sbírky pro Charitu ČR. V letošním roce se jednalo již o 11. ročník sbírky a konal se v tradičním termínu první lednový týden. Obcí procházely dvě skupiny koledníků, dětí
s dospělým doprovodem a díky dobré vůli a soucitu obyvatel Železného se podařilo i nám přispět na dobrou
věc. Vybrané finance slouží k humanitární pomoci jednotlivcům i rodinám u nás i
v zahraničí, kteří se ocitnou v nepříznivé
životní situaci. I v roce 2012 půjdou koledníci obcí s prosbou o příspěvek na výše uvedené účely. Termín akce je v celé
ČR od 1 do 14.1.2012.

Společenská rubrika
Manželé Marie a František Hrbotičtí dne 30.12.2011
oslaví zlatou svatbu. Srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně zdraví a štěstí do dalších společných let.

Vážení spoluobčané, již
delší dobu si někteří z Vás
stěžují a myslím, že právem na „závodníky“, kteří
se občas prohání naší obcí
v automobilech či na motorkách nepřiměřenou
rychlostí. Žádáte nás o
osazení značek omezujících rychlost v obci. Ani
desítky značek neovlivní
chování těchto pirátů silnic.
Zákon o silničním provozu
361/2000 Sb. § 18 a § 39 hovoří jasně: V obci smí jet
řidič rychlostí nejvýše 50 km/hod, v obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům,
které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit
vozidlo. Nejeden z těchto neukázněných řidičů bydlí
v naší obci. Proto je třeba si s těmito občany přátelsky
popovídat a upozornit je na jejich špatné jednání. A to
se týká nás všech a ne jen zastupitelů. Ve vyspělejších západních zemích, ke kterým se chceme také řadit, by tito piráti měli problém nejen s policií, ale i se
svými spoluobčany v obci. Nebuďme proto lhostejní
k tomu, co se děje kolem nás, vždyť lidský život se nedá nahradit.
Live

Nabídka práce
Agentura Magic studio hledá zájemce o roznos časopisu.
Materiály dodá zástupce firmy přibližně každých 14 dní. Na
roznos budou 4 dny, odměna 1,-Kč za číslo popisné. Roznos by se týkal obcí Železné, Jamné, Hájek, Hajánky a nejlépe i Lomnička. Zájemci se mohou hlásit na mail: svoboda@magic-studio.cz nebo na tel. č. 777 089 632.

Kontrola dotací
Významného životního výročí se v měsících lednu až
březnu 2012 dožívají tito naši občané:

V době od 16. – 28.11.2011 proběhla kontrola čerpání
dotace na akci „Víceúčelové centrum a sportoviště Železné“. Kontrolu provedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

19.3.1921
9.1.1932
28.3.1933
19.3.1939
20.02.1941
25.2.1941
26.3.1947
14.3.1952
1.1.1952
7.1.1952

Závěr: Kontrolou předložené dokumentace u obce Železné bylo prověřeno, že přidělené peněžní prostředky
použité na projekt „Víceúčelové centrum a sportoviště
Železné“, byly poskytnuty a použity v souladu
s právními předpisy a příjemce dotace splnil podmínky
stanovené pro přiznání a poskytnutí dotace.

Straková Marie
Pavlíček Josef
Palatka Jiří
Nadrchal Ludvík
Bártová Marie
Nováková Jarmila
Pavlíková Zdenka
Buchta Vít
Novotná Marie
Buchtová Dáša

BLAHOPŘEJEME

91 let
80 let
79 let
73 let
71 let
71 let
65 let
60 let
60 let
60 let

Poplatky pro rok 2012
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu
bude v roce 2012 ve stejné výši jako
v roce letošním, tj. 490,- Kč, důchodci od 70 let a děti do 10 let
(včetně) – 410,- Kč a je splatný do
31.5.2012. Poplatek ze psů činí 200,Kč a je splatný do 30.6.2012 .
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Malé jubileum
V září oslavila své životní jubileum koncertní pěvkyně, emeritní
členka opery ND v Brně, Věra Bakalová, kt er ou znaj í z ver ni s áží
v Železném. Připomeňme také její milé
vánoční koncerty v místním kulturním
domě
Věra Bakalová vystupuje každý rok také na řadě koncertů nejen
v Brně, na Vysočině, ale také v Praze.
Tento rok sklízela velké úspěchy na
svých koncertních vystoupeních také
v Kanadě. Zpravidla vystupuje vždy za
perfektního klavírního doprovodu prof.
Františka Kratochvíla. Každé její vystoupení je vysoce profesionální a
umělecky osobité. Její zpěv i šarm si
vždy dovede získat publikum. Také
v Železném má celou řadu přátel a příznivců, o čemž svědčí početné publikum na jejích koncertech v kulturním
domě. Je dobře, že své jubileum
může
oslavit
také
v
Železném
svým benefičním koncertem.
(pav)

Bezpečí pro seniory
Čtvrtek 8.12.2011, ve 14.00 hod. v kulturním domě
Beseda na téma bezpečí a ochrana
života, zdraví a majetku nejen seniorů
Přednáší Ing. Zdeněk Dufek z Jihomoravského kraje a zástupci BESIPu
Občerstvení zajištěno, k poslechu hrají harmonikáři.
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Centrum Ráček informuje
Centrum Ráček pořádalo v průběhu měsíců září – listopadu několik zajímavých akcí pro rodiny v Železném a okolí. Informace o aktuálních kroužcích a programu CR naleznete na webových stránkách: http://knihovnazelezne.webk.cz/ .
V měsíci září se začaly rozbíhat celoroční kroužky – SPORTOVNÍ HRY (v pondělí 16 – 18.00 hod.) a ROZMARÝNEK (v
úterý 16 – 18.00 hod.) pro děti ve věku 4 – 9 let, KLUBÍČKO (úterý 9.30 – 11.00 hod.) pro maminky s dětmi od 2 do 4 let
a DÍLNIČKY PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY (středa 14 – 15.30 hod.) pro děti 6 – 10 let. Ve čtvrtek je pak možné po domluvě navštěvovat ANGLICKOU KONVERZACI pro mládež a dospělé s rodilou mluvčí.
Celoročně pak stále funguje pod knihovnou ČAS PRO SENIORY, kdy je možné si každý
čtvrtek od 8 do 12.00 hod.
posedět s přáteli u kávy či
čaje, vybrat zajímavou knihu
či pronikat do tajů práce
s počítačem a internetem.
Po domluvě lze zajistit i tvoření či přednášky na zajímavá témata. Určitě pak nevynechejte aktuální přednášku
na téma Bezpečnost seniorů, která se koná 8.12.2011
od 14.00 hod. (s občerstvením a hudbou).
V měsíci říjnu jsme pořádali první akci: DOPRAVNÍ DEN
pro děti a mládež do 15 let. Konal se v neděli 2.10.2011
od 15 hod. na hřišti pod Horkou. Pro velké i malé soutěžící byly připraveny jízdy zručnosti, dopravní testy, manuální úkoly i malé občerstvení. Velikou pomocí pak byla spolupráce s Besipem JMK a Autoškolou Navrátil Brno, kteří
nám pomohli s organizací, úkoly a hlavně věnovali pro naše závodníky krásné a hodnotné ceny. Zpestřením pak byla
také ukázka výuky angličtiny pro nejmenší od školy angličtiny ZuZu z Tišnova.
Hned v pondělí 3.10.2011 od 15.00 hod. jsme v rámci Týdne knihoven pořádali
v obecní knihovně první SPOLEČNÉ ČTENÍ – strávili jsme příjemný čas
s pohádkami českých autorů, soutěžemi a hrami inspirovanými pohádkovou
postavičkou Neználka.
Ve středu 26.10.2011 jsme pomáhali zajišťovat akci DDM a RC Studánka Tišnov – BRAMBORIÁDU. S dětmi
z kroužku „Dílničky“ jsme na
bramboriádu vyrazili, vyrobili si
obrázky
a
postavičky
z brambor, ochutnali bramborové placky a další dobroty,
soutěžili v bramborových soutěžích, opekli si špekáčky a Jakub Bača
ze Železného se svou „myší“ bramborou vyhrál soutěž o nejoriginálnější bramboru. Gratulujeme!

V neděli 30.10.2011 jsme ve 14.00 hod. vyrazili pro změnu za kulturou –
vydali jsme se zájezdovým autobusem pana Jílka ze Železného do Divadelního studia V v Brně, kde jsme shlédli zábavnou, ale rovněž poučnou hru pro děti „NEZNÁLEK VE SLUNEČNÍM MĚSTĚ“. Počet 50 zúčastněných nám ukázal, že zájem o divadlo stále trvá a už nyní plánujeme další zájezd.
V listopadu jsme navázali na loňský první MARTINSKÝ PRUVOD.
V pátek 11.11.2011 jsme si nejdříve na CR vyrobili lampičky a poté jsme
u kapličky v 16.30 hod. přivítali svatého Martina na bílém koni, vyslechli jeho poselství, zazpívali si zimní písničky a vydali se průvodem
s lampiony a lampičkami roznést světlo všem dobrým lidem. Na závěr
jsme ochutnali dobrého svařeného vína a čaje a výborných rohlíčků,
které napekly děti z CR.
pokračování na str. 6
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Letošní výstavy v Železném
Letošní výstavy v Železném, které pořádá OÚ ve spolupráci s KPVU vstoupily do 11. sezóny. Za této milé spolupráce bylo již v KD od roku 2000 zorganizováno 25 výstav.
Výtvarné léto se letos zapsalo do historie rekordním
počtem vystavujících. Představilo se zde celkem 83 výtvarníků
s více než 420 obrazy. Kromě toho zde bylo vystaveno několik
desítek plastik, dále pak kolekce keramiky, vitráže, kreslený
humor a knihy. Výstavu uvedl Zdeněk Jílek a v kulturním programu vystoupila Věra Bakalová (zpěv) za klavírního doprovodu Frant. Kratochvíla. Součástí vernisáže byl křest knížky
„Zahrádkář, druh neohrožený“ autorů Ebra a Pavlíka. Za zajímavost stojí také mimořádný zájem veřejnosti o tuto výstavu.
Zhlédlo ji 507 návštěvníků.
Druhá letní výstava nesla název „Výtvarníci Tišnovska
zapomenutí i objevení“. Byli to vesměs výtvarníci uvedení ve
slovníku „Od Veveří k Pernštejnu“. Vystavovalo zde na 40 výtvarníků a mnozí z nich byli pro návštěvníky milým překvapením. Objevem byly např. práce Richarda Janků z Malhostovic,
obrazy MUDr. Jiřího Krenara nebo ředitele Jana Tálského. Také tato výstava přilákala své návštěvníky, hlavně však lokální
patrioty a pamětníky. Obrazy byly zapůjčeny většinou
z rodinných sbírek. Takovou kolekci se už asi nikdy nepodaří
dát dohromady.
K oběma výstavám byl vydán obsáhlý katalog s informacemi o
jednotlivých vystavujících.

VÝLET DO NEZNÁMA
V sobotu 8. října v 6.30 byla
ještě tma a deštivo, kdy se na zastávce sešli účastníci zájezdu do neznáma, který organizuje jak pro seniory,
tak i pro ostatní občany již tradičně
OÚ potažmo starosta obce, který také
letos perfektně připravil trasu a celý
zájezd osobně (se svou ženou) organizačně jistil.
A tak i když po celou sobotu
byl postrachem nečas (pozor, ten
s velkým N je postrachem i mimo sobotu) náladě účastníků to neubralo.
První zastávkou se stala Přibyslav na Vysočině (město známé
nejen tím, že zde nedaleko skonal
Jan Žižka, ale také tím, že v místním
hasičském muzeu pracuje jako odb.
pracovník p. Jarmila Nejezová ze Železného), kde se nachází Hasičské
muzeum, jediné to u nás. Byla to
opravdu zajímavá prohlídka exponátů
včetně starých hasičských aut. Většina účastníků zde byla poprvé a tak
toto muzeum se stalo pro ně objevem.
A cesta směřovala potom do
Žďáru. Prohlídka unikátního Santiniho kostela, včetně expozice o jeho životě a tvorbě. Hrstka zdatných zdolala i Zelenou horu se Santiniho kostelem.

Železné si těmito výstavami vybudovalo v regionu
renomé kulturní obce, což bylo nakonec také součástí ocenění v soutěži obcí pořádané KÚ. Je dobře, že OÚ přeje kultuře. Do Železného se na tyto výstavy sjíždí stovky lidí nejen
z tisovského regionu. A tak již dnes se programově pracuje
na výstavách příštího roku.
Případní zájemci o účast na této výstavě se mohou
přihlásit již dnes na adrese OÚ v Železném (nebo e-mail:
obec@zelezne.cz). Případně na adrese: KPVU, Železné č.
101, 666 01 Tišnov.
(PAV)

V poledne potom čekal účastníky zájezdu oběd v blízké restauraci Taferna. Důchodci a děti měli oběd v režii
zájezdu. Oběd byl výborný, obsluha
rychlá, dokonce tak rychlá, že v tom
spěchu napočítala místo 62,- o 18,víc. Jsme jenom lidé a tak chybička
se vloudí.
Lísek je malá obec někde až
na konci světa, ale v každém případě
na jedné vedlejší silničce ze Žďáru.
Byla to další zastávka. Rozsáhlé kravíny pro 320 kusů hovězího nesly ve
štítě označení OWROT a.s. Snad jednou tato vesnička vstoupí do historie
našeho zemědělství, protože se našel
zoufalec, který věří tomu, že i
v dnešní době se dá slušně podnikat
i v zemědělství. Provázel nás mladý
a sympatický farmář z jehož řeči bylo
cítit zapálení pro věc. Jeho stádo je
snad nadějí, že ještě není pozdě. I
když to byl zájezd vesničanů, je dnes
mimořádnou událostí vidět na dědinách krávy. (Zatím co volů bývá zpravidla dost obecně).
Bylo to další hezké a poučné
zastavení a pro mnohé objevné.
Stejně tak bylo zajímavé povídání hrázného na Vírské přehradě. A
na přehradu potom navazovala moderní úprava vody v obci Svařeč. Úplná alchymie procesu než se voda

z přehrady dostane až k našemu vodovodnímu kohoutku.
Program náročný a čas se
pomalu, vlastně i rychle schyloval
k podvečeru. Účastníky zájezdu čekala poslední zastávka (tzv. občerstvovací) ve Štěpánovicích v místní hospůdce. Sympatické bylo přijetí paní
starostkou Mgr. Pulkrábkovou, která
se pochlubila vším, co se jim podařilo vybudovat. Naše sebevědomí povznesla také tím, že sdělila, že se jezdí učit starostovat do Železného, kde
se má co učit od našeho starosty. Milá poklona.
Po celkem krátké občerstvovací zastávce se vyrazilo k domovu.
Autobus plný nejen účastníků, ale také plný dojmů z pestrého dne. Výlet
snad všechny přesvědčil o tom, že
kousek za humny je tolik zajímavých
míst, které stojí za to je vidět. Musí
však být někdo, kdo je pro nás umí
objevit. A tak poděkování patří především starostovi Rad. Pavlíčkovi (a jeho ženě za organizační asistenci během zájezdu), který letošní výlet, stejně jako ty předešlé, perfektně připravil. Program byl také časovaný, že se
podle něho daly snad řídit i hodinky.
Takže děkujeme a doufáme,
že snad příští rok …..
Miroslav Pavlík účastník výletu
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Centrum Ráček informuje – pokračování ze str. 4
Hned v neděli 13.11.2011 od 14.00 hod. jsme se pak sešli na
kurzu SMALTOVÁNÍ, které vedla paní Libuše Buchtová
z Bystřice (Atelier Libuše). Pro velký zájem musel být kurz
původně určený pro 15 lidí rozdělen na dva (od 14 do 16 a od
16 do 18 hodin), celkem 26 dospělých a několik dětí si přišlo
vyrobit krásné smaltované šperky a látkové anděly.
Samozřejmě touto dobou už děti z CR nacvičují na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU, která se koná v neděli 4.12.2011 od 16.00
hod. v kulturním domě v Železném. Děti si chystají krátký hudební a recitační program a společně pak přivítáme Mikuláše.
Snad vám zpříjemníme předsváteční nedělní odpoledne.
Další akcí, která se již na prosinec připravuje jsou 11.12.2011
od 15.00 hod. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY, kde si můžete s dětmi vyrobit krásné vánoční ozdoby nejen na stromeček. Zveme i dospělé, kteří si mohou vyrobit originální svícen na sváteční
štědrovečerní stůl. Vstupné 50,- Kč/ rodinu.
A poslední akcí roku 2011, které se CR zúčastní je VÁNOČNÍ
ZPÍVÁNÍ u kapličky, v neděli 25.12.2011 od 17.00 hod., shlédnout můžete pohyblivý dřevěný Betlém, vyslechnout sváteční hudbu a občerstvit se svařeným vínem a čajem.
Dovolte nám také sdělit zajímavé novinky z CR. V nejbližších měsících se bude stávající dětská herna díky pochopení
zastupitelů stěhovat do větších prostor – do původní zasedací místnosti. Podrobnější informaci naleznete v příloze tohoto vydání Železňáku. Děkujeme také panu Mgr. Pavlíkovi za ochotu, s níž reagoval na naši prosbu o vizuální sjednocení našich plakátů – nakreslil nám krásné obrázky pro jednotlivé akce. Také děkujeme panu R. Matuškovi, který nám
s tvorbou plakátů pomáhá graficky a slečnám ze Ž., které nám pomáhaly při Dopravním dni – P. Vejrostové, P. Odehnalové a V. Havlíkové.
Děkujeme za vaši přízeň a budeme se na vás těšit při dalších akcích v roce 2012.
Kamila Marková Ševčíková a Jolana Žádníková, lektorky CR.

Poznámka ke křtu
nového hasičského auta
V sobotu 10. září od 14:00
hod byla na Horce za mimořádně krásného
počasí velká sláva. Po mnoha letech se
místní hasičský sbor dočkal nového požárního vozidla Ford Tranzit, který získal jak
díky dotaci Krajského úřadu, tak také příspěvku OÚ a řady dobrovolných dárců.
Program tohoto odpoledne byl opravdu
velmi pestrý a zajímavý. Soutěžila zde
družstva mladých hasičů, byla zde přehlídka požárních vozidel, hrálo se ke zpěvu a
tanci, z udírny se kouřilo a pivo pěnilo. Na
své si přišli jak dospělí, tak také děti.
Ale proč tuto poznámku vlastně píšu? Zarážející byla účast místních občanů. Před dětmi přespolními se bylo za co
stydět. Ubylo starousedlíků a těch
„došlých“ by se dopočítalo na prstech. Je
to opravdu škoda. Taková akce stojí desítky hodin dobrovolné práce a navíc to byla
událost opravdu mimořádná. Vždyť takové
akce jsou příležitostí k setkání, navázání
nových přátelství, slouží ke vzájemnému
poznání. Škoda. Ale jak říkají někteří starousedlíci „lepší to nebude.“ Je lepší setkávat se s hasiči na Horce než někde při zásahu.
(O průběhu sbírky a dalších
zajímavostech bude zřejmě referováno
v jiném materiálu).
(PAV)

V Tišnově přibývají supermarkety takovým tempem, že snad za chvilku bude mít každá
ulice svůj.
Nepatřím k vymetačům těchto velkoobchodů, nejraději nakupuji v těch malých klasických obchodech. Je to takové osobní a tak dávám nejraději přednost tomu našemu malému marketu v Železném. Široká škála výběru zboží a k tomu navíc milá a profesionální obsluha. Je to úplně jiné nakupování, když Vás někdo osloví jménem. Ne každá
obec se může pochlubit takovým obchodem. Nabídka a akční ceny mnohdy předčí i velké
neosobní markety.
Takový obchod je opravdu požehnáním pro všechny občany a především
pro důchodce, kteří zde najdou vše pro svou domácnost a navíc tam dojdou po svých.
A pokud se stane, že potřebujete něco, co není v běžné nabídce, ochotná
paní vedoucí pohotově objedná. Že zde máme obchod, je jedno z moudrých rozhodnutí
obce, protože vesnice bez obchodu by ztratila na prestiži. Škoda jen, že většina novousedlíků sem zatím nenašla cestu. Možná se tak stane poté, až si vymohou na obci zřízení
městské hromadné dopravy.
(PAV)
Poznámka na okraj, nebo tak něco
Taková zebra je ozdobou
každé ZOO. Železné sice nemá žádné ZOO,
ale taková zebra by se hodila. Sice ne ta živá, ale taková ta obyčejná silniční, která
označuje bezpečí přechodů přes vozovku. Je
to už letitý místní problém a stále aktuální
při stále větším provozu na hlavní komunikaci. Označení přechodů by bylo bezpečnější jak pro školáky, tak i pro věkem pomalejší
důchodce. Schází tu přechod k autobusové
zastávce, označení přechodu na odbočce
k Lomničce a také bezpečné značení pro
cestující autobusu, kteří po výstupu směřují
směrem k Hradisku. Co myslíte? Stálo by to
za to? I když zřejmě jednání se Silnicemi
nemusí být jednoduché.
(mp.)

Dne 17. X. 2011 v den Státního svátku byla OÚ
ve složení Pavla Vacová a Jan Motyčka vykopána odborně lipka, která vyrostla před vchodem domu 101, aby potom byla slavnostně přesazena na vhodné místo v horní části obce.
Všimli jste si? V posledním říjnovém týdnu bylo
znovu osazeno pozlacené tělo Krista na kříž u Boží
muky, která stojí u silnice do Železného v blízkosti
nového hřbitova. Také Boží muka se dočkala restaurování. Kéž by tyto památky unikly pozornosti
vandalů.
(mp.)
V sobotu 12. 11. 2011 v hospůdce u Kovářů se konala akce Martinská husa, kdy si zde dali dostaveníčko místní gurmáni.
(mp.)
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Koncem listopadu vyšla v pražském vydavatelském KRIGL další úsměvná knížka Vrátě Ebra nazvaná „HERBÁŘ slov vybraných i nevybíravých“. Humorné čtení o češtině tak, jak ji neznáte. Tuto půvabnou knížečku doprovodil více než osmdesáti vtipnými kresbami
Miroslav Pavlík. Je to již sedmý svazek edice „Veselé
knížky Vrátě Ebra“, který ji sestavil z nejzajímavějších
textů a textíků o češtině.
Knížka vychází jenom v omezeném nákladu a prodává se především v Praze. Pro zájemce ze Železného bude k dostání několik knížek v místním obchodě.

Železné

na

výstavě

v

Tišnově .

V době od 11. září do 4. listopadu probíhala v Muzeu města
Tišnova výstava Dobrovolnictví na Tišnovsku, pod záštitou Ing.
Zuzany Brzobohaté, poslankyně Evropského parlamentu.
Výstava představuje několik desítek dobrovolných organizací, které svou činností obohacují kulturní, sportovní, charitativní i společenský život v regionu
Železné je na této výstavě zastoupeno hned dvěma organizacemi. Pod hlavičkou Sdružení dobrovolných hasičů –
Moravská hasičská jednota je zde představen Hasičský sbor
v Železném. V doprovodném textu je připomenuto 90. výročí
založení tohoto sboru s krátkou historií až do poslední aktuální
události, kdy tento sbor letos v září převzal nový hasičský vůz,
auto Ford Tranzit. Text je doplněn třemi fotografiemi z činnosti
tohoto sboru.
Na stejném panelu má místo i Klub přátel výtvarného
umění, který svou činnost v roce 1999 přenesl do Železného.
Jsou zde připomenuty známé letní výstavy, především již tradiční Výtvarné léto v Železném, které každoročně navštíví okolo 400 návštěvníků z celého regionu. Tyto výstavy zajišťuje
osm dobrovolných pracovníků jak ze Železného, tak i
z Tišnova. Také tento informativní text je doplněn dvěma fotografiemi z letních vernisáží.
Zastoupení těchto dvou organizací na této mimořádné výstavě je dokladem toho, že se v Železném daří dobrovolným organizacím.
(PAV)
Obce pořádají různé akce pro své občany. Jsou česnekové slavnosti, někde se pojídají švestkové knedlíky, někde se vaří guláš
a někde se dokonce konají obecní zabíjačky.
Bylo by vynikající, kdyby nápad s obecní zabíjačkou
pronikl i do Železného. Obecní zabíjačka by tak vstoupila do
dějin obce, protože, kde jsou časy, kdy v Železném se chovalo
práce skoro v každém stavení. Taková zabíjačka je příjemná akce a může se konat v průběhu celé zimy. A po nějaké povánoční
době, kdy se žaludky vypořádají s přejezením vánočních dobrot, by taková akce přišla vhod
.
Jak říká klasik: Fidlovačka – žádný řev a žádná rvačka
aneb ať žije obecní zabíjačka.
(mp)

Skromný pomníček připomíná na návsi v Železném jména těch, kteří
v době I.světové války položili své životy za habsburské Rakousko.
Byli to mladí lidé, plní plánů, kteří museli narukovat do nesmyslné
války, kde ztratili to nejcennější – své životy. Jak jsou většinou neznámé jejich hroby, zůstávají neznáme i jejich životní osudy.
V jednom čísle Železňáku byla otištěna výzva, aby starousedlíci zapátrali ve svých rodinných archivech či ve vyprávění svých
rodičů a prarodičů. Žel, tato výzva zůstala bez odezvy.
Je to velká škoda pro historii obce. Stali se totiž bezejmennými hrdiny se jménem a v historii obce zůstávají bílá místa. Tito mladí
hrdinové by si zasloužili, aby i příští generace o nich věděli.
Pokud máte doma nějaké dokumenty o těchto mladých lidech,
fotografie, postkarty z fronty či vyprávění pamětníků, ozvěte se. Je
třeba zachovat pro budoucnost svědectví o této smutné historii obce.
Když se nepodaří zmapovat tato bílá místa dnes, tak zítra už bude
pozdě. Těch, kteří by mohli něčím přispět, ubývá a mladí většinou,
žel, žijí jen současností a historie, i když nedávná, je pro ně něčím
vzdáleným. Stále totiž platí, že kdo nezná svou historii, nezaslouží si
budoucnost.
(PAV)

Okolí památníku před opravou v roce 2009
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