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I n f o r m a č ní o b č a s n í k Ob ec ní h o ú ř a d u Že l e z né
Vážení občané,
Rád bych Vás seznámil s problematikou daňových příjmů
obce pro následující období. Ve všech mediích se v poslední době neustále omílá zkratka RUD. Tato zkratka,
znamenající „ Rozpočtové určení daní „ je výrazem pro
rozdělování všech státem vybraných daní do jednotlivých
obcí v České republice. Celkový daňový výnos se podělí
počtem obyvatel a vznikne částka, která se vynásobí počtem obyvatel v obci a ta je daňovým příjmem pro daný
rok.
Potud by bylo vše v pořádku, nebýt existence tak zvaných
koeficientů, platných od roku 2000, které příjem násobí
podle velikosti obce. Za použití těchto přepočtů má naše
obec příjem na jednoho obyvatele 6.2 tisíc Kč / rok, ale
město Brno má příjem 17.9 tisíc Kč a Praha 29.6 tisíc
Kč. Znamená to tedy, že Praha má na jednoho občana 5
x vyšší příjem od státu. I v ostatních zemích Evropy jsou
různé přepočty, maximálně však do výše dvojnásobku.
Některé země dokonce odvádí do menších obcí více než
do velkých aglomerací, protože mají zájem o rozvoj venkova.
I my máme zájem o vybudování příjemného prostředí pro
naše občany.
Na stole je připravena novela zákona, která tyto nerovné
až diskriminační koeficienty upravuje. Podle ní by příjmy

Na tomto grafu vidíte, že 80 % občanů ČR žije ve více než 6000
obcích, na daních se podílí pouze 55 %.
Ve čtyřech největších městech žije zbývajících 20 % obyvatel, na
inkasu daní se však podílejí 45 %.

naší obce měly vzrůst na částku 7.7 tisíc, ale na druhé
straně se sníží částka pro 4 největší města, např. v Brně
na 12.6 tisíc a v Praze na 27.8 tisíc Kč. Všech 6400 obcí v naší zemi by si výrazně polepšilo v příjmech, bohužel Praha, Brno, Ostrava a Plzeň by musely počítat s
nižšími příjmy.
pokračování na straně 6

Vesnice roku 2011
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je
snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
Obce, které se přihlásily do soutěže, byly v průběhu měsíce května a června hodnoceny v následujících oblastech: koncepční
dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a
informační technologie obce.
Naše obec se poprvé zúčastnila této soutěže a v rámci Jihomoravského kraje získala

Mimořádné ocenění za příkladný kulturní a společenský život
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2011 v Jihomoravském kraji se stala a Zlatou stuhu získala obec Vavřinec z
okresu Blansko. Výsledky byly za přítomnosti hejtmana Michala Haška vyhlášeny v prostorách zasedacího sálu jihomoravského zastupitelstva. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v sobotu, 20.8. 2011 od 10 hodin v obci Vavřinec.

NEPŘEHLÉDNĚTE
Tradiční Svatováclavské hody
s Jiřím Helánem
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Úřední hodiny obecního úřadu :
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

9.00
9.00
15.00
9.00

-

13.00
13.00
20.00
13.00

hod.
hod.
hod.
hod.
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Informace z místní knihovny
elektronický on-line katalog naleznete zde :
http://knihovnazelezne.webk.cz/pages/uvod.html

výpůjční doba knihovny je rozšířena
v těchto dnech:
Pondělí 15-19.00 hodin
Čtvrtek 8-12.00 hodin
Pátek 17-18.00 hodin
(v letním čase 18-19.00 hodin)

Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících červenci až
prosinci 2011 dožívají tito naši občané:
2.12.1919
13.7.1924
1.10.1927
19.10.1927
1.12.1928
17.12.1931
21.7.1936
10.7.1937
13.7.1937
11.8.1937
21.9.1938
20.10.1938
13.7.1938
25.12.1939
2.11.1940
28.12.1940
11.12.1941
17.11.1951
26.8.1951
21.9.1956
21.12.1956
6.11.1961
9.7.1961

Mach František
Fritzová Milada
Filipi Emilián
Svobodová Adéla
Novotná Marie
Dolková Helena
Srba Antonín
Navrátil Jindřich
Pavlíčková Květoslava
Chaloupková Marie
Kašparec Václav
Jašek František
Bártová Emilie
Matulka Jan
Jašková Jitka
Synková Miroslava
Novák František
Jílek Josef
Pešková Jarmila
Hlavoněk Jiří
Burianová Marie
Škorpík Zdeněk
Pazourková Jindra

BLAHOPŘEJEME

92 let
87 let
84 let
84 let
83 let
80 let
75 let
74 let
74 let
74 let
73 let
73 let
73 let
72 let
71 let
71 let
70 let
60 let
60 let
55 let
55 let
50 let
50 let

Informace z odpadového hospodářství

Podzimní sběr nebezpečných
odpadů bude probíhat následovně:
kontejner pro sběr NO, bude přistavený v obci Železné v pátek 21.10. 2011 od 16 hod. do 17 hod.
u obecního úřadu.
Nebezpečný odpad můžete nosit na dvůr obecního
úřadu už také v termínu od 17 do 21.10. 2011 v
obvyklých úředních hodinách.
Po tomto termínu prosíme občany: nevozte nebezpečný odpad na obecní úřad a počkejte na vyhlášení dalšího termínu svozu na jaře 2012.
Nebezpečný odpad je : plechovky od barev, zářivky a
výbojky, kyseliny a zásady, zbytky barev a ředidla, lepidla, léky, nádoby se zbytky olejů a chemikálií, baterie,
pneumatiky, zářivky, elektrozařízení pro zpětné odběry
(včetně lednic , TV atd.)

Podzimní sběr velkoobjemového odpadu bude
probíhat následovně:
Kontejnery pro sběr VOK, budou přistaveny v obci
Železné od pátku 30. 9. 2011 do neděle 2. 10.
2011 v těchto lokalitách:
K Hradisku
Nad Mezí – U lípy
Ulička

Velkoobjemový odpad je : vše, co se po
vytřídění nevejde do
popelnice – nábytek,
sedačky,
matrace,
oblečení, …
Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad a suť.

Sběr bioodpadu – kontejner U lípy bude letos
ukončen 31. 10. 2011
Do tohoto kontejneru patří pouze zahradní odpad – tráva, drobné větve ...

Na obecním úřadě si opět můžete zakoupit plastovou popelnici se dvěma kolečky,
obsah 120 l.
Cena za jeden kus je 600,- Kč
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POZVÁNKA
na oslavu 90. výročí založení Hasičského sboru v Železném
Program oslavy:
14:00
14:15
14:45
15:30
16:00
18:00

Slavnostní zahájení
Žehnání nového zásahového vozidla a předání do užívání JSHO
Poděkování účastníkům finanční sbírky
Výstava hasičských vozidel
Ukázky požárního sportu mladých hasičů
Ukázky hasebních technik
Taneční zábava
k tanci a poslechu hrají Jebáčkovi z Maršova

10. září 2011
Sportovní a kulturní areál V Horce

Vážení občané, minulý měsíc jsme Vás oslovili s prosbou o příspěvek na pořízení nového zásahového
hasičského automobilu.
Ke dni 12.8. 2011 byla celková částka vašich příspěvků 48.000,- Kč.
Pokud máte zájem pomoci a přispět, učiňte tak pokud možno, nejpozději do konce měsíce srpna.
Váš příspěvek můžete předat v hotovosti na obecním
úřadě v Železném v běžných úředních hodinách, nebo zasláním na číslo účtu obce Železné
16424641/0100, variabilní symbol 1921, specifický
symbol rodné číslo nebo IČO.
Všechny občany a dárce srdečně zveme na oslavu 90.
výročí založení hasičského sboru v Železném.
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Centrum Ráček informuje
Centrum Ráček pořádalo v průběhu měsíců dubna – července spoustu zajímavých akcí pro rodiny
v Železném a okolí. Stručně uvádíme přehled nejzajímavějších aktivit včetně fotografií. Informace o programu CR naleznete na nových webových stránkách: http://knihovnazelezne.webk.cz/pages/uvod.html
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
Dne 10.4.2011 jsme pořádali další výtvarnou dílničku, tentokrát na téma Jaro a velikonoce. Rodiče tvořili ozdoby
z pedigu a děti z kynutého těsta a různých jiných materiálů. Nechybělo tradiční zdobení vajec.
NOC S ANDERSENEM
Dne 1-2.4.2011 jsem pořádali první Noc s Andersenem v místní knihovně, v prostorách OÚ. Zúčastnilo se jí 13 dětí ze Železného, Tišnova a Rašova. Program začal v 18.00 v pátek, ve 23.30 se šlo spát a ráno v 8 hodin si nadšené děti vyzvedli rodiče. Až
do půlnoci jsme spolu hráli hry, plnili soutěžní úkoly, vyráběli, hráli divadlo a také si děti samy připravily večeři. Domů si děti odnesly krásné zážitky, výrobky, upomínkové předměty a nadšení zúčastnit se příští Noci s Andersenem.

TÝDEN PRO RODINY - 15. 5. Mezinárodní den rodin
Během víkendu 21.5 - 22.5 jsme v odpoledních hodinách oslavili Mezinárodní den rodin akcí „HRANÍ S DŘEVĚNÝMI HRAČKAMI“. Děti i rodiče si společně mohli pohrát se zapůjčenou velkou stabilní dřevěnou autodráhou a postavit
rozmanité stavby z mnoha kostiček stavebnice KAPLA.

DEN DĚTÍ 5.6.2011
V neděli 5.6. jsme začali slavit Den dětí již v 7.30 ráno, kdy jsme s dětmi a mládeží ve věku 10 - 15 let vyrazili směrem Bystřice
nad Pernštejnem na adrenalinový výlet. Děti si zkusily na trenažéru, jaké to bude ve výšce, ale pak už se bez dalšího zdržování
všichni nasoukali do sedáků s jistícími lany a hurá do výšky. Překonaly překážky i samy sebe. Vzrušení i strach byly na místě,
zvládli to všichni na jedničku, včetně závěrečného skoku do prázdna.
Po návratu do Železného jsme od 15 hodin vyrazili s dětmi ve věku 3 - 10 let na Lesní putování, a to bez rodičů, pouze se
“zvířátky“ a s lektory CR. Děti statečně a s nasazením plnily úkoly a sbíraly razítka, za která dostaly na konci stezky za odměnu
dárkové balíčky.
Všichni společně, malí i velcí, jsme v 17 hodin zapálili táborák a u opékání buřtů si děti sdělovaly zážitky z krásného dne.
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Centrum Ráček informuje
BATIKA
Dne 18.6.2011 – Centrum Ráček pořádalo další výtvarný workshop pro ženy a děti, tentokrát jsme sklo (Tiffany) vyměnili za
měkčí materiál a účastníci si odnesli domů vlastnoručně nabatikované tuniky, trička, halenky, šály a tašky.
OLYMPIÁDA mateřských škol mikroregionu Porta
Dne 27.6.2011 se děti, které navštěvují kroužky Centra Ráček, zúčastnily "Olympiády mateřských škol mikroregionu Porta".
Ve veliké konkurenci obsadily krásné páté místo, odvezly si hodnotné ceny a úžasné sportovní zážitky. Děkujeme za skvělou
reprezentaci a gratulujeme!

LETNÍ TÁBOR
Ve dnech 18 - 22.7.2011 se konal v Železném první letní denní tábor pro děti ve věku 4 - 9 let. Pro 16 dětí ze Železného a
okolí byl každý den od 7 do 16 hodin připraven program na téma Vesmírné putování. Děti si vyzkoušely, jak náročné je stát se
kosmonautem, zjistily jak vypadá setkání s mimozemskou civilizací, kteří tvorové obývají Planetu zvířat, jak se létá s raketoplánem, kterou hudbu mají rádi roboti a co lze koupit na vesmírném jarmarku. Tábor se vydařil, děti byly nadšené a rodiče spokojení.

V sobotu , 24. 9. ve 14 hodin proběhne
po vesnici zvaní na hody .
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Vážení občané

pokračování ze str.1

Samozřejmě tyto města nesouhlasí s navrženou novelou a brojí proti ní. Mám za to, že
by je donutila hospodařit a ne utrácet jak je
tomu dosud. A různé kauzy nás o tom přesvědčují.
Podle tohoto návrhu by se měly rozdíly v
příjmech ze sdílených daní na jednoho obyvatele mezi největší a „nejchudší“ obcí v ČR
snížit ze současného 4,5násobku na maximálně trojnásobek a přiblížit se tak standardům běžným v zemích EU.
Naše obec by tak v jednom volebním období
získala přibližně jeden roční rozpočet navíc.
A občané a zastupitelstvo ať si sami určí k
čemu tyto prostředky budou určeny. Nebudeme tak muset prosit o každou korunu v
dotaci.
Starostové obcí podporují tuto novelu a jsme
ochotni ji všemožně podpořit. Proto až příště uslyšíte v mediích nějakého primátora se
slovy že se je chystáme okrást, věřte že skutečnost je zcela jiná.
Pavlíček Radomír
starosta obce

Na tomto grafu můžete porovnat stávající
systém rozdělování daní a návrh na úpravu.

