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90. výročí založení hasičského sboru
V roce 2011 uplyne 90 roků od ustanovující schůze Hasičského sboru v Železném, která se konala
26. prosince 1921. U příležitosti tohoto výročí
uspořádá Hasičský sbor Železné na hřišti v Horce
hasičský den. Předvede vám ukázky z požárního
sportu mladých hasičů, výstavu hasičských vozidel, ukázky práce profesionálních hasičů a v den
zakončíme taneční zábavou.
Obecní úřad by rád k tomuto jubileu hasičům rád
předal hodnotný dar. Nový dopravně-zásahový automobil, jelikož současné vozidlo je již za svým
technickým zenitem. Pořízení vozidla představuje
finanční náklady ve výši 850 000 Kč, byla podána
žádost o dotaci na spolufinancování u Krajského
úřadu Jihomoravského kraje. Pokud žádost bude
kladně vyřízena, i tak zůstane na obci doplatek
zhruba 350 000 Kč a to není málo.
Chtěli bychom jménem obecního zastupitelstva a
hasičského sboru požádat všechny spoluobčany a
podnikatelské subjekty, kterým není požární bezpečnost v obci lhostejná, o účast v chystané finanční sbírce.
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Provoz hřiště je zahájen k 20.3.2011
Denní provozní doba využívání hřiště
Pondělí - neděle
8,00 - 21,00 hodin
Systém je otevřen od 15.3.2011 , rezervace je možná na 14
dnů dopředu, pro člena jsou možné maximálně 2 rezervace
denně.
Potencionální členové klubu si mohou průkazky a klíč od
areálu vyzvednout po předchozí dohodě. Poplatek na rok
2011 číní 1000,- Kč.
Spolu s průkazem a klíčem od areálu obdržíte i přístupové
heslo pro objednávání přes internet.
Poplatek za jednorázové užívání hřiště je stanoven na 100,Kč/1 hodinu.
Za použití osvětlení v areálu je účtováno 10,-Kč/1 hodinu
všem uživatelům hřiště.
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.

Vydává Obecní úřad Železné, Železné 6, 666 01 IČO 00366129,
pod číslem MK ČR E10034
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Přijďte pomoci naší přírodě

sobota 23. 4. 2011
Obecní úřad v Železném pořádá v sobotu 23.4.2011 od
8.00 hod. brigádu za účelem úklidu obecního pozemku
okolo potoku Lomnička (Besénku) od Jamného směrem za Hradisko po katastr obce Lomnička. Kontejnery na nebezpečný odpad a staré železo budou zajištěny
včetně plastových pytlů na PET lahve. Vezměte si
vhodnou obuv, rukavice a pracovní nářadí (hrábě, lopata ...).
Tímto Vás vyzýváme k účasti na
této brigádě, která přispěje ke
zlepšení životního prostředí nás
všech.

1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1361
1511
2460
4112
3392
3412
3613
3639
3722
3723
6171
6310
4113
4113
4213
4213
8123

Rozpočet na rok 2011, příjmy :
Daň z příjmu fyz. os. ze ZČ
Daň z příjmu fyz. os. ze SVČ
Daň z příjmu fyz. os. ze ZČ –srážková
Daň z příjmu právnických osob
DPH
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Správní poplatek
Daň z nemovitostí
SFRB
Dotace SR
KD
Hřiště
Prodejna
Komunální služby a rozvoj
Sběr a svoz KO
Eko-kom - recykl. odpad
Činnost místní správy
Ostatní příjmy
Dotace ze SZIF
Dotace ze SZIF
Dotace ze SZIF
Dotace ze SZIF
Úvěr ze SFRB
Celkem

565 000 Kč
66 000 Kč
48 000 Kč
530 000 Kč
1 120 000 Kč
206 500 Kč
13 000 Kč
5 800 Kč
338 000 Kč
105 000 Kč
102 900 Kč
2 000 Kč
20 000 Kč
84 400 Kč
475 500 Kč
1 000 Kč
52 000 Kč
50 000 Kč
8 000 Kč
196 400 Kč
65 500 Kč
4 205 200 Kč
1 401 800 Kč
238 000 Kč
9 900 000 Kč

1031
2212
2219
2221
2310
2321
3111
3113
3314
3317
3326
3341
3349
3392
3399
3412
3611
3613
3613
3631
3635
3636
3639
3721
3722
3723
3745
5512
6112
6171
6171
6310
6320
6402
6402
6402
6409
6409
8124
8124

Rozpočet na rok 2011, výdaje :
Pěstební činnost
Silnice
Chodníky
Dopravní obslužnost
Pitná voda – Svazek VaK
Čištění odpadních vod
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Výstavy
Kaplička
Rozhlas
Záležitosti sdělovacích prostředků
KD
Ostatní záležitosti kultury
Hřiště
SFRB
Prodejna
Víceúčelové centrum
Veřejné osvětlení
Územní plán
DSO Tišnovsko
Územní rozvoj - nákup pozemků
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí
Požární ochrana – dobrovolná část
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Přestupková agenda
Výdaje z fin. operací
Pojištění
Vratka na volby
Vratka na volby
Vratka - sčítání lidu
Svazek Mrg. Porta - příspěvky
Nespecifikované rezervy
Uhrazené splátky dlouhod. prostředků
Splátka úvěru
Celkem

8 700 Kč
20 000 Kč
3 000 Kč
20 000 Kč
5 600 Kč
10 000 Kč
32 400 Kč
202 200 Kč
15 000 Kč
3 400 Kč
900 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
100 000 Kč
150 000 Kč
100 000 Kč
238 000 Kč
140 000 Kč
150 000 Kč
88 500 Kč
140 000 Kč
4 100 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
265 000 Kč
152 000 Kč
150 000 Kč
250 000 Kč
490 000 Kč
900 900 Kč
1 500 Kč
24 000 Kč
14 100 Kč
2 900 Kč
1 000 Kč
2 100 Kč
16 400 Kč
153 500 Kč
63 600 Kč
5 868 700 Kč
9 900 000 Kč

Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících lednu až
červnu 2011 dožívají tito naši občané:
19.3.1921
10.4.1927
16.4.1929
9.1.1932
28.3.1933
10.6.1933
8.4.1934
11.4.1936
26.5.1936
26.6.1936
11.4.1937
15.5.1938
19.3.1939
9.4.1940
12.5.1940
16.5.1940
20.2.1941
25.2.1941
1.3.1946
23.3.1946
26.4.1946
14.5.1946
21.5.1956
24.5.1956
2.2.1961
22.6.1961
28.6.1961
3.2.1961

Straková Marie
Mihula Vladimír
Jedonová Marie
Pavlíček Josef
Palatka Jiří
Dolek Jiří
Chaloupka Antonín
Srbová Bohuslava
Trtílková Milada
Chalupová Růžena
Mihulová Ludmila
Bárta Josef
Nadrchal Ludvík
Pavlík Miroslav
Kasperkevič Jozef
Navrátilová Eliška
Bártová Marie
Nováková Jarmila
Peška Milan
Běluša Jiří
Vašík František
Pokorný Vlastislav
Motyčková Jaroslava
Kupková Drahomíra
Libich František
Bednář Lubomír
Pavlíček Radomír
Hlavoňková Hana

BLAHOPŘEJEME

90 let
84 let
82 let
79 let
78 let
78 let
77 let
75 let
75 let
75 let
74 let
73 let
72 let
71 let
71 let
71 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
65 let
55 let
55 let
50 let
50 let
50 let
50 let
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Rekonstrukce komunikace
V letošním roce je největší finanční akcí rekonstrukce komunikace Nad Mezí až k areálu Vitaru. V tomto úseku jsou již položeny veškeré inženýrské sítě,
můžeme tedy přikročit k finální
úpravě. Celkový rozpočet na tuto akci je 6 milionů Kč, dotace
vy výši 4.5 mil. je z Programu
rozvoje venkova. Na realizaci
větve I. a II. byla ve výběrovém
řízení vybrána firma Eurovia,
staveniště již bylo předáno a
práce zahájeny. V průběhu měsíce března a dubna bude realizována větev I. a po jejím kompletním dokončení se bude pokračovat na větvi II. Termín
předpokládaného dokončení je
červen letošního roku.

V současné době dokončujeme stavební povolení a připravujeme výběrové řízení na větev III. Rádi bychom, pokud se vše termínově zvládne, dokončili část k Vitaru do konce letošního roku.

Žulový pomník stojící na návsi vedle kapličky (postaven r.
1927) připomíná železenské občany, kteří padli na frontách 1.
světové války. Jsou to: Dvořák Frant., Hlavoněk Vinc., Hobl
Frant., Hobl Antonín, Chlup Josef, Jedon Josef, Jedon Vladimír,
Kučka Jan, Kočka Josef, Katolický Josef, Pavlíček Jar., Sláma
Jan, Stejskal Jar.
Lidé chodí kolem, občas někdo si přečte uvedená jména, která
již časem ztratila svou podobu. Čas uvrhne mnohé v zapomnění,
ale na tyto občany, kteří položili své životy v nesmyslné válce,
aby přispěli ke vzniku samostatné republiky, bychom neměli zapomínat.
A tak se obracím na občany Železného s výzvou, aby zapátrali
v rodinných archivech, napsali něco o životech těchto padlých
hrdinů, případně poskytli i fotografie. Rád bych tyto materiály
zpracoval tak, aby se s nimi mohla seznámit veřejnost a také
aby se staly součástí obecní kroniky. Děkuji předem za jakoukoli informaci. (Materiály lze předat také prostřednictvím OÚ)
Mgr. Miroslav Pavlík

Obecní ples
V sobotu 19.února se konal v Kulturním domě v Železném
tradiční Obecní ples. K tanci a poslechu hrála skupina STONE. Hráli opět výborně a všichni se skvěle bavili. Zpestřením
bylo předtančení tanečního klubu z Drásova, který předvedl
ohnivé tango i úžasný kankán. Součástí plesu byla bohatá
tombola od nejrůznějších sponzorů a všichni výherci byli
nadmíru spokojeni se svými výhrami. Ve výčepu se podávaly
alkoholické i nealko nápoje a další občerstvení. Celkově se
ples opět vydařil a můžeme se těšit na další ročník.

Informace z místní knihovny
elektronický on-line katalog naleznete zde :
http://89.203.160.228/clavius/zelezne/baze.htm
Od 1.2.2011 je rozšířena výpůjční doba knihovny 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)

Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010
9. března 2011 provedly pracovnice Krajského úřadu
JMK přezkoumání hospodaření s výsledkem:
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
21.3.2011 byl zpracován návrh
Závěrečného účtu, jehož součástí
je i Zpráva o přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet najdete na internetových stránkách
obce (www.zelezne.cz) nebo je k
nahlédnutí na obecním úřadě.
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Centrum Ráček informuje
Martinský průvod dne 12.11.2010 v 16.30 hodin v Centru Ráček
První martinský průvod v Železném s lampičkami a lampiony, které jsme si nejdříve vyrobili v Centru Ráček, poté
jsme vyrazili ke kapličce, kde jsme si společně s dětmi zazpívali, uvítali Martina na bílém koni, roznesli světlo všem
dobrým lidem v obci, ochutnali výborné rohlíčky a ohřáli se teplým čajem.

Vánoční dílničky 28.11.2010 v 16.00 hodin v KD
S dětmi i dospělými jsme si vyrobili různé vánoční ozdoby, ať už to byly dekorace z vizovického těsta, ručně šité voňavé pytlíčky, andílci z piškotů či papírové hvězdičky na strom. Výrobky si pak děti odnesly domů a některé zůstaly
k vánočnímu ozdobení kulturního domu.
Mikulášská besídka dne 5.12.2010 v 16.00 hodin v KD
Předvánoční mikulášská besídka začala vystoupením místních dětí, které si přichystaly krásný program. Přivítali jsme
sváteční zimní čas a připomněli si, že nastává čas Adventu. S dětmi jsme si zazpívali vánoční koledy a již tradičně nás
navštívil i Mikuláš s andělem, promluvil vlídné slovo k dětem a těm hodným rozdal mikulášskou nadílku. Besídku završil krásný umělecký zážitek v podobě poslechu vánočních písní v provedení dirigenta Janáčkova divadla Brno pana
Ondreje Olose a 1.violisty Slovenského rozhlasu Bratislava pana Juliána Veverici.
Boží hod dne 25.12.2010 v 16.00 hodin u kapličky
Po úvodním vánočním slovu pana starosty a pana Marka Hančíka nás potěšily děti z Centra Ráček, které zazpívaly a
zahrály vánoční koledy. Všichni přítomní pak mohli shlédnout dřevěný pohyblivý betlém pana Antonína Srby ze Železného, který byl instalovaný v kapličce a občerstvit se teplým čajem či svařeným vínem.
Výstava MIX ART Jakuba Novotného ve dnech 8-15.1.2011
Součástí maturitní výstavy Jakuba Novotného, týkající se tvorby mladých regionálních umělců byly i výtvory dětí
z Centra Ráček, které se tak mohlo prezentovat svou výtvarnou činností – jak s dětmi z výtvarného kroužku „Dílničky
pro šikovné ručičky“ ve věku 5-10 let, tak děti z kroužku „Cvičení rodičů
s dětmi“ ve věku 2 - 5 let.
Tiffany dne 26.2.2011 v 9 – 15.00 hodin v Centru Ráček
jsme zajistili pro slečny a dámy umělecký kurz Tiffany (výroba šperků ze
skla a kamenů), vedený lektorkou Mgr. Monikou Chlupovou z Tišnova.
Každá z dam si mohla vyrobit vitráž, ozdobu či šperk dle své fantazie. A
zatímco maminky vyráběly, tak děti v herně také nezahálely a domů odešly s krásnými čerty a motýlky z kůže.
Karneval dne 6.3.2011 v 15.00
hodin s Malou kapelou z Tišnova
První březnovou neděli jsme si zpestřili dětským karnevalem. Přišlo bezmála
100 lidí, předvedlo se spoustu krásných masek a děti měly možnost si vybrané
masky nechat namalovat od dvou šikovných slečen z brněnského Uměleckého
koutku rovnou na obličej. Faltovi nám hráli k tanci krásné písničky a děti si vysoutěžili dobroty, zakoupili štěstíčka u cikánky a zařádili si na parketu i se svými rodiči a prarodiči. Karneval nám svým tanečním vystoupením zpestřil Taneční soubor Drásov.
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Informace z odpadového hospodařství
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v pátek 27. května 2011. Nebezpečný
odpad jako pneumatiky, počítače, TV,
staré barvy a podobně můžete nosit na
dvůr obecního úřadu v termínu od 23. 5.
do 27. 5. v obvyklé úřední hodiny.

Na obecním úřadě si
můžete zakoupit plastovou popelnici se dvěma
kolečky, obsah 120 l.
Cena za jeden kus je
600,- Kč

V průběhu měsíce června
budou zaměstnanci obecního úřadu instalovat sběrné sáčky a odpadkové koše na
psí exkrementy. Doufáme, že tímto opatřením dojde ke zlepšení čistoty veřejného
prostranství.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu ve
výši 490,- Kč (děti do 10 let a osoby
starší 70 let včetně – 410,- Kč)
je splatný do 31.5.2011.
Poplatek ze psů ve výši 183,- Kč je
splatný do 30.6.2011.

V noci z 1.4. na 2.4. bude Centrum Ráček v obecní knihovně pořádat první Noc s Andersenem. Jedná se o akci, při které si
připomeneme svátek dětské knihy, který je slaven v mnoha zemích světa na památku narození známého dánského pohádkáře
Hanse Christiana Andersena. Ta letošní noc bude věnována 100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka. I my chceme
našim dětem umožnit, aby poznaly jaká úžasná dobrodružství lze s knížkami zažít. Pro tuto noc, kdy budeme spát v Centru Ráček, máme pro děti připravené pohádky, hry, soutěže i výtvarné činnosti a odměny spojené s pohádkovými postavičkami Křemílkem a Vochomůrkou. Lze přihlásit děti ve věku od 6 let, při nenaplnění kapacity i děti od 4 let, maximální počet dětí je 10.
Lektoři CR

Projekt na záchranu africké přírody – Odevzdej starý mobilní telefon
Za každý takto odevzdaný kus zaplatí firma REMA Systém, která se zabývá sběrem a likvidací vysloužilých elektrospotřebičů, 10 Kč a podpoří tak projekt na ochranu zvířat ve volné přírodě. Všechny vybrané
peníze budou použity k vybavení strážců kamerunské biosférické rezervace Dja.
V rezervaci Dja v Kamerunu žijí sloni pralesní, gorily a další vzácná zvířata, která ohrožují nájezdy pytláků. V současné době působí v rezervaci celkem 60 strážců, kteří bez potřebného vybavení nemohou
úspěšně čelit ničivému působení pytláků. Chybí jim spojová technika, stany, ale třeba také kvalitní boty a
oblečení...
V neděli 17. 4. 2011 v odpoledních hodinách budou děti z centra Ráček obcházet obec a sbírat
uvedené telefony.

Stránka 6

Číslo 1/2011

Klub přátel výtvarného umění informuje :
Na srpen připravil KPVU ve spolupráci s Obcí
Železné mimořádnou výstavu nazvanou
„Výtvarníci Tišnovska objevení i zapomenutí“,
na které bude připomenuto na tři desítky výtvarníků, kteří neměli to štěstí dostat se na výsluní výtvarného dění. Mnohá jména budou opravdovým
objevem i příjemným překvapením. Budou to většinou výtvarníci, kteří jsou uvedeni ve slovníku
výtvarníků „Od Veveří k Pernštejnu“. Výstava se
koná v Kulturním domě ve dnech od 20. srpna do
11. září 2011 a otevřena bude denně od 14.00 –
18.00 hod.
(PAV)

Plánované akce na rok 2011 – více na www.zelezne.cz
1.4. – 2.4.2011
2.4.2011
10.4.2011
23.4.2011
30.4.2011
15.5.2011
20.5.2011
4.6.2011
11.6.2011

Noc s Andersenem
OÚ
Košt slivovice
KD
Velikonoční tvoření
KD
Čištění potoka
Hřiště
Pálení čarodějnic
Hřiště
Den rodin
Hřiště + KD
Hasičská zábava – ANNA Rock
Hřiště
Den dětí – výlet
Bitva Sever proti jihu, Přístav, R.Křesťan,
Hřiště
Druhá tráva, Old Boys Poutníci, Pepa Štross
25.6. 2011
Bigbítová noc, Hvězdy brněnského bigbítu –
Hřiště
Olda Veselý, Vlasta Redl, Jaroslav A. Kronek
Pavel Váně, Roman Dragoun, Zdeněk Kluka
16.7.2011 – 7.8.2011
Výtvarné léto
KD
20.8. – 11.9.2011
Výtvarníci tišnovska známí i neznámí
KD
25.9.2011 nebo 2.10.2011 Hody
Hřiště
8.10.2011
Zájezd senioři
22.10.2011
Benefiční koncert – Věra Bakalová a hosté
KD
11.11.2011
Martinský průvod
Obec
4.12.2011
Mikulášská besídka
KD
11.12.2011
Vánoční dílničky
OU
25.12.2011
Zpívání s betlémem
Kaple
27.12.2011
Vánoční koncert
KD

Významnou regionální akcí se stal již po deset let
výtvarný salon „Výtvarné léto v Železném“, jehož 11. ročník se bude konat v Kulturním domě
ve dnech od 16. července do 7. srpna 2011. Této
výtvarné přehlídky se každoročně účastní několik
desítek výtvarníků z celé ČR. Například
v loňském roce dosáhl počet vystavujících výtvarníků 74. Od těch nejmladších až po ty nejstarší renomované výtvarníky, jako je např. Marie
Ochrymčuková nebo Stanislav Bělík.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 16. července
ve 14.00 hod. a svým vystoupením ji obohatí Věra Bakalová
(zpěv)
a
František
Kratochvíl
(klavír). Výstava bude
otevřena
denně
od
14.00
–
18.00 hod.

Dostala se mi do rukou sbírka básní Souznění (Brno
2010), jejímž autorem je Ivan Dorovský, univ. prof.
Fil. fakulty MU v Brně. (Jeho žena Dagmar Dorovská
pravidelně vystavuje na letních výstavách
v Železném.).
Tato sbírka mě zaujala mimo jiné také básní
„Dance“ (str. 9)
Červené střechy chaloupek se zdají
být jedním z tvých nesplněných snů.
Tiše a nesměle k nám promlouvají,
předkládají nám jeden z tvých dnů.
Zatímco nemládneš, tvůj sen nestárne.
Roste a směřuje k dětství.
Stáří se bráníme docela marně.
Duchem jsme však mladí a sví.
14.7.2006 v Železném
Je to vlastně první zmínka o tom, že návštěva Železného se stala inspirací k napsání básně. A protože Ivan
Dorovský oslaví významné životní jubileum, blahopřejeme.
(PAV)

