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I n f o r m a č n í ob č a s n í k O b ec n í h o ú ř a d u Ž e l e z n é

Vážení občané,
po delší odmlce se k Vám dostává nové číslo našeho občasníku . Zpravodaj bude vycházet
čtvrtletně a bude Vás informovat o činnostech na úřadu obce, ze zasedání zastupitelstva, informace z oblasti kultury, sportu a zájmových spolků. Věřím, že se nám podaří získat zájemce
z Vašich řad o spolupráci při tvorbě našeho zpravodaje. Doufám, že budete s touto novou formou uspořádání zpravodaje spokojeni. Všechny informace a aktuální zprávy také můžete získat na internetových stránkách obce Železné - www.zelezne.cz.
Na závěr mi dovolte popřát dětem příjemně strávený zbytek prázdnin a Vám všem načerpání
spousty energie z dovolených a letního sluníčka.
Pavlíček Radomír, starosta obce

Investiční akce připravované nebo realizované v letošním roce
Dovolte mi, abych Vás seznámil s investičními akcemi, zařazenými pro letošní rok.
Z již realizovaných akcí se jednalo o dokončení konečné úpravy komunikace Padělky, pokládky
zámkové dlažby a následnou kolaudaci této komunikace. V rámci této akce bylo nutno provést i překládku kabelů NN. Celkové náklady byly 480.000
Kč a byly plně hrazeny z rozpočtu obce.

Další stavební akcí kterou
obec realizuje v letošním
roce je rekonstrukce
autobusové
čekárny
a
přilehlého
prostranství.
Termín ukončení je konec
srpna, na financování se vedle obce podílí i Jihomoravský kraj z titulu Program rozvoje venkova.
Celkové náklady jsou ve výši 210 000 Kč.
Největší stavební akcí v letošním roce je odkanalizování lokality Nad mezí. Celkové náklady na tuto
akci jsou 3 mil. Kč, termín dokončení je srpen letošního roku. Financování je zajištěno ve spolupráci
se Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko a Jihomoravským krajem.
pokračování na straně 3

NEPŘEHLÉDNĚTE
Uzavírka komunikace
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Společenská rubrika

Důležité informace

Významného životního výročí se v měsících
lednu až srpnu 2008
dožívají tito naši občané:

UZAVÍRKA KOMUNIKACE
V době od 20.8.—26.8.2008 bude z důvodu opravy
povrchu uzavřena komunikace Železné—Tišnov
Objížďka je vedena přes obec Lomnička.

19.3.1921
18.4.1924
13.7.1924
10.4.1926
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
21.7.1936
11.4.1937
10.7.1937
13.7.1937
11.8.1937
15.5.1938
13.7.1938
10.2.1943
1.3.1943
23.4.1943
8.5.1948
29.5.1948
14.6.1948
19.6.1948
6.2.1953
11.3.1953
5.4.1953
21.5.1953
21.6.1953
3.7.1953
15.7.1953
26.7.1953
2.1.1958
11.1.1958
28.2.1958
16.4.1958
30.5.1958

Straková Marie
Králíková Marie
Fritzová Milada
Jedonová Marie č.p.68
Mihula Vladimír
Jedonová Marie č.p.69
Pavlíček Josef
Palatka Jiří
Dolek Jiří
Chaloupka Antonín
Srbová Bohuslava
Trtílková Milada
Chalupová Růžena
Srba Antonín
Mihulová Ludmila
Navrátil Jindřich
Pavlíčková Květoslava
Chaloupková Marie
Bárta Josef
Bártová Emilie
Hrbotická Marie
Novotný Václav
Nadrchalová Miluše
Mach Ladislav
Alexa Josef
Malíková Libuše
Novotný Jiří
Mach František
Vašíková Marie
Motyčková Marie
Sodomková Hana
Machová Věra
Stejskal Viktor
Straková Eva
Jílková Anděla
Chaloupková Jana
Kozelek Oldřich
Žák Rudolf
Procházková Alena
Nejezová Jarmila

87 let
84 let
84 let
82 let
81 let
79 let
76 let
75 let
75 let
74 let
72 let
72 let
72 let
72 let
71 let
71 let
71 let
71 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let
60 let
60 let
60 let
60 let
55 let
55 let
55 let
55 let
55 let
55 let
55 let
55 let
50 let
50 let
50 let
50 let
50 let

ODBOR DOPRAVY MěÚ TIŠNOV REGISTR ŘIDIČŮ

!!! UPOZORŇUJE ŘIDIČE !!!
Odbor dopravy Městského úřadu v Tišnově upozorňuje řidiče, držitele platného „osvědčení profesní způsobilosti řidiče“ (OPZŘ) na změnu zákona č. 247/2000
Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel na povinnost , požádat si
podle Čl.II odst.1, přechodného ustanovení zákona č.
374/2007 Sb., (novelizace zákona 247/2000 Sb.) o výměnu platného „OPZŘ“ za „průkaz profesní způsobilosti řidiče“ (PPZŘ- platová karta). Termín pro podání
žádosti o „PPZŘ“ je do 30.9.2008, nebo nejpozději do
doby platnosti „OPZŘ“ (v případě, kdy platnost končí
před 30.9.2008). Termín do 30.9.2008 platí i pro držitele řidičských oprávnění sk.C,D, a jejich podskupin, kteří
absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
podle staré právní úpravy platné do 31.3.2008 a dosud
si nepodali žádost o „PPZŘ“. Při nedodržení tohoto
termínu bude muset držitel byť ještě i platného
„OPZŘ“ nebo i žadatel, při podání žádosti o vystavení „PPZŘ“ doložit potvrzení o vykonaném vstupním školení v rozsahu 140 hodin a vykonané zkoušce z odborné způsobilosti řidičů.
Žádosti o „PPZŘ“ se podávají v úřední dny na registrů
řidičů odboru dopravy Městského úřadu Tišnov nám.
Mírů 346 v přízemí, dveře č.109. Žádost o „PPZŘ“ je
nutno podat osobně a doložit platný občanský průkaz
nebo cestovní pas, řidičský průkaz, stávající „ OPZŘ“, 1
ks průkazkové fotografie a správní poplatek 200,-Kč.
Lhůta pro výrobu nového „PPZŘ“ je 30 dnů. Případné
dotazy odpovíme na tel. 549 439 737-8.

Nový pracovník obce
Od 8. července byl z úřadu práce přijat do pracovního poměru na dobu určitou pan Petr Vitásek ze
Šerkovic.
¨Dle pracovní smlouvy bude do 31. 10. vypomáhat
s údržbou obce.

Komunální odpad

BLAHOPŘEJEME

Upozorňujeme občany na možnost zakoupení
plastových popelnic za dotovanou cenu 800,- Kč a
igelitových pytlů s logem AVE za cenu 5,- Kč.
24. října 2008 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Žádáme občany, kteří mají tento odpad,
aby jej do tohoto termínu dovezli k obecnímu úřadu
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Investiční akce připravované nebo realizované v letošním roce
pokračování ze strany 1

Ve stadiu výstavby
je meliorace potoku v lokalitě Ve
dvorech, zde se
jedná o odbagrování a položení melioračních dlaždic v
délce 70 m. Předpokládaný termín
dokončení je září
2008, výdaje jsou
ve výši 150 000 Kč
a jsou plně hrazeny
z rozpočtu obce.

Ve dvorní části v přízemí přístavby je navržena garáž pro umístění komunální techniky, šatna, sociální zařízení a vstup do 1 patra.
Zde nad stávající prodejnou potravin je umístěna
knihovna, sociální zařízení a klubovní místnost pro
potřebu obce a zájmových spolků. V prvním patře
nad přístavbou jsou umístěny 2 kanceláře a archiv
obecního úřadu.
Na tuto akci je již vydáno stavební povolení a bude
podána žádost do Evropských fondů. Předpokládaný termín podání žádosti o dotaci je říjen 2008. Celkové náklady jsou 11 mil. Kč

Místní komunikace
V současné době probíhají projekční práce na finální úpravě komunikace od Vitaru do obce a komunikace Nad mezí I. Při příjezdu od Vitaru bude zvýšená křižovatka a obě komunikace Nad mezí budou
obytnými zónami, tedy s maximální povolenou
Další akcí realizovanou v letošním roce je přelož- rychlostí 20 km/h. Náklady ještě nejsou vyčísleny,
ka nadzemního vedení nízkého napětí u obcho- práce pokračují tak, aby v říjnu letošního roku mohdu. Zde je nutno stávající vedení vyměnit za zemní la být podána žádost do Evropských fondů.
kabelové. Tato přeložka je nutná k výstavbě multi- Vyhlídková věž
funkčního centra . Termín realizace je září 2008 , V jarních měsících byl vypracován projekt a získánáklady činí 190 000 Kč a jsou plně hrazeny z rozpočtu obce.

Projektované akce
Splašková kanalizace
Byly dokončeny projekční práce na výstavbě splaškové kanalizaci v celé obci vyjma lokality Nad mezí,
která je před dokončením. Bylo vydáno územní rozhodnutí a je požádáno o stavební povolení. Celkové náklady jsou ve výši cca 20 mil. Kč, v červenci
letošního roku byla podána žádost o dotaci na ministerstvo zemědělství. .
Multifunkční centrum
Jedná se o přístavbu a nástavbu polyfunkční budovy na stávající prodejně potravin.

no stavební povolení na stavbu vyhlídkové věže na
Hradisku a úpravu přístupové cesty. Jedná se o
dřevěnou konstrukci, náklady stavby jsou 1 mil. Kč.
Realizace byla zařazena v rámci žádosti Mikroregionu Porta „Rozvoj turistického ruchu „ podané v
červenci 2008.
Při úspěšném výběru by tuto akci z 92 % financovala EU, 8% jsou zdroje obce.
Pavlíček Radomír
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KULTURA
rekonstrukce přestřelky z Americké občanské války – Antietam 1862
V sobotu 14. června se opět nad naší obcí ozývaly výstřely z pušek a děl. Proběhl již 6. ročník Bitvy sever
proti Jihu. Dobová ukázka , kterou jsme viděli se odehrávala 17.9.
1862 ve státe Maryland u Antietamského potoka. Byla to nejkrvavější jednodenní bitva v americké vojenské historii. Za dvě hodiny měl
9. New Yorský regiment přes 100 mrtvých a raněných. Bitva skončila
remízou , ale
ze strategického hlediska je Antietam považován za bod
obratu války
a
vítězství
pro Seveřany. Celkově měli Seveřani 87 000 mužů
a z toho jich bylo 2108 zabito a 9540 zraněno. Jižanů bylo 45000. Zabito jich bylo 1546 a zraněno
7752.
Akce byla doplněna bohatým doprovodným programem při kterém si přišli na
své všichni od nejmenších
až po ty dříve narozené. V odpoledním bloku vystoupili se svým programem děti z
dětského domova v Tišnově, tanečními kousky zpříjemnili členové Tanečního klubu
Drásov a v hudebním pořadu vystoupili písničkář Pepa Štross, první dáma českého
folku Pavlína Jíšová, matador country Pavel Bobek a večer hrála k tanci i poslechu
skupina Přístav.
Video z této akce můžete vidět na stránkách tišnovské televize—www.tisnov.cz/ttv v
sekci magazíny

Bigbítová noc
18. července se na hřišti sešli příznivci poctivého bigbítu na hudebním večeru. Jako předkapela vystoupila
skupina K2 z Hradce Kálové. Tři dívky ve věku 16 let
doslova nadzvedly fanoušky a dostali je do skvělé nálady. Po desáté večer nastoupila skupina Progres 2.
Čekali jsme poctivý bigbít a také jsme jej dostali.

Skladby z 30 leté historie kapely stály za to.Tak zase
příští rok …
Skvělé video z této akce uvidíte na www.tisnov.net
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KULTURA, SPORT
S hasiči na prázdniny

Výtvarné výstavy
Květnová výstava v KD byla věnována
Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí. Představilo se
na ní devět moravských a slovenských
výtvarníků. Vystaveny byly nejen obrazy,
ale také dřevěné plastiky. Slavnostní vernisáž se konala v družné atmosféře při
cimbálu a mnozí účastníci si také zanotovali společně moravské lidové písničky.

Za hory a doly,za potoky a řeky v malé nížině v lese,se nachází mýtinka s pár stany a nádhernou přírodu.Proč vám popisuji tento tábor ve Skryjích?Protože osadníky jsou zde naši
mladí hasičtí hrdinové ze Železného.Letos se totiž naši trenéři rozhodli uspořádat prázdninové soustředění a že se tu soustředí,o tom není pochyb.Sešli jsme se v počtu 16 dětí ( což
jsme všichni),6 dospělých a 1 psa Fany.Počasí nám přeje,nálada je skvělá a dny zde trávíme hraním společenských
her,koupáním v řece a odpočinkem.Každý si zde našel svoji
zábavu a dospělí vymýšlí programy.Idylka na po-

Výtvarné léto v Železném VIII. bylo již 16

železenskou výstavou, které pořádá již
tradičně KPVU ve spolupráci s OÚ. Výstavy, která byla věnována 30. výročí založení KPVU, se zúčastnilo 65 výtvarníků
nejen z našeho regionu. Vystavovali zde
také umělci z Prahy, Brna, Prostějova, Jimramova, Žďáru n. Sázavou a Břeclavi.
Výstavu uvedl Doc. ing. Jan Lacina CSc,
který zhodnotil výstavní činnost
v Železném a její přínos pro kulturu regionu. Vernisáže, která se konala za krásného slunečného počasí se zúčastnilo
přes 130 návštěvníků. Výstavu shlédlo
přes 500 návštěvníků (z toho 95 ze Železného). Výstava měla dobrou propagaci v tisku a relaci o výstavě také několikrát odvysílal Český rozhlas. Zásluhou
firmy JICOM byl k výstavě vydán katalog
na křídovém papíře s barevnou obálkou.
(PAV)

hled.Myslím,že je jen dobře,že takové akce se pro děti z hasičů pořádají,vždyť právě oni nás reprezentují na soutěžích a
vyhráli už mnoho medailí , pohárů a díky nim se o nás ví.A
pokud chceme,aby vyhrávali,můžeme se jim pokusit alespoň
touhle cestou dopomoci ke stmelení kolektivu a nabrání nových sil do další sezóny.Děkujeme všem,kteří zorganizovali
tuto akci a doufám,že to není naposledy,co jsme se zde
všichni sešli.
J e š t ě
j e d n o u
d ě k u j e me :p.Z.Hrbotickému,p.A.Machovi,p.L.Machovi, manželům
Záluským a Jurnečkovým.
Vacová P ml.

Dne 30.8.2008 ve 14,00hod. se bude
na zdejším hřišti konat již druhé
loučení z prázdninami.Naši mladí
hasiči předvedou a ukáží svoje výsledky z letošní sezóny. Zároveň
zvou všechny zájemce z řad dětí,
kteří by chtěli pomoci reprezentovat
naši ves k náboru, který proběhne
během odpoledne.
Občerstvení zajištěno.
P.Vacová
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Železné, neděle 28. 9. 2008

14.00 hod hodové posezení na hřišti
hudba Pavla Kršky
vystoupení TK Drásov v krojích
občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
v případě nepříznivého počasí se akce koná v kulturním domě

REKLAMA
JSTE PŘIPRAVENI NA PŘÍCHOD DIGITÁLNÍHO VYSÍLÁNÍ??

www.DIGITVSAT.cz
dodávka a montáž satelitních systémů a DVB-T
jednoduchá řešení za nejnižší ceny

Mimořádná nabídka pro občany vaší obce:
Zaměření intenzity televizního signálu, zpracování konkrétní technické, programové
a finanční nabídky dle požadavků zákazníka – ZDARMA!
Provádíme montáže všech typů satelitů a DVB-T(set-top-boxů). Zajistíme vám namontování konzoly
nebo stožáru, instalaci antény a rozvodu a odborné naladění a zaškolení naším pracovníkem!
Máte na svém RD již své rozvody? Nebo používáte svůj satelitní přijímač? Nevadí – napojíme za výhodnou cenu váš stávající rozvod na nový digitální příjem.
Nemusíte se o nic starat. Jen si vyberete požadovaný příjem - o vše další se postarají naši odborníci určení k montážím satelitních a televizních antén! Jsou vybaveni nejmodernější technikou a bez problémů provedou jakoukoliv montáž satelitu či jakékoliv antény pro příjem digitálního vysílání. Máte u nás
dvouletou záruku dle zákona.
Zájemci o zpracování nabídky registrujte se mailem na: technik.digi.tv@seznam.cz
Nebo telefonicky: 722550739

