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Infor mační občasník obce Železné
PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ

Vážení spoluobčané,
takzvaný osmičkový rok, který letos prožíváme,
znamená pro Českou republiku množství oslavných
a vzpomínkových akcí. Rád bych Vás pozval na akci,
která se váže k nejvýznamnějšímu z letošních výročí
– 100 let od vzniku republiky v roce 1918.
U příležitosti Svatováclavských hodů v neděli,
30. 9. 2018 ve 13 hodin vysadíme u vjezdu na hřiště
jednu ze 100 lip srdčitých, jejichž výsadbu podpořil
na vybraných místech jižní Moravy Jihomoravský kraj
jako připomínku této historické události.
Byly to právě lípy, které byly vysazovány v roce 1928
k desetiletému výročí republiky, v roce 1968 byla
vysazena lípa na návsi a v celé stoleté historii to byly
právě lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a budou to
právě lípy, které budou svědky setkání budoucích
generací.
Radomír Pavlíček, starosta
Obec Železné uzavřela smlouvu s Městskou policií v Tišnově o poskytování služeb na katastru naší obce.
Strážníci MP Tišnov budou dohlížet na dodržování obecně
závazných vyhlášek obce Železné (nakládání s odpady, parkování motorových vozidel, zábor veřejného prostranství,
likvidace vraků osobních motorových vozidel, odchyt toulavých psů, obtěžování spalováním nevhodných látek...), věříme, že přispějí k ochraně bezpečnosti osob a majetku, a také
mohou dohlížet na dodržování pravidel občanského soužití.
Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, předvést na policii osobu, která hodnověrně neprokázala svoji totožnost, i osobu hledanou policií. Strážník je
oprávněn otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, je-li
důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osob,
nebo hrozí-li větší škoda na majetku.
V současnosti má Městská policie Tišnov 5 strážníků, úkoly
pro ně zadává pouze starosta obce po předchozím nahlášení
občanů. Strážník se při výkonu funkce musí prokázat průkazem, který ho opravňuje činnost na území obce vykonávat.
Radomír Pavlíček
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Ve dnech 19. – 21. 10. 2018 budou v obci umístěny
kontejnery na velkoobjemový odpad, a to u Hradiska,
v Uličce a Nad Mezí u lípy. Do kontejneru patří: komunální odpad po vytřídění, velkoobjemový odpad, směsný
odpad.
Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat ve dnech
15. – 19. 10. 2018 ve dvoře obecního úřadu v době
úředních hodin. Zde můžete ukládat: pneumatiky, oleje,
barvy, baterie, elektrotechnický odpad (TV, rádia, ledničky
aj.).
V sobotu 20. 10. 2018 bude probíhat sběr železného
šrotu. Šrot je třeba nachystat před dům, odkud ho budou
svážet členové místního hasičského sboru.
Kvalifikovaná valná hromada Dobrovolného svazku obcí
Tišnovsko vyhlašuje konkurz na pracovní místo
ředitele/ředitelky Svazkové mateřské školy VENKOV
v Železném. Více informací o výběrovém řízení najedete
na webových stránkách obce nebo DSO Tišnovsko.
V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje tzv. kotlíkových dotací byla prodloužena výzva k předkládání žádostí o dotaci
do 31. 03. 2019 (projekt „Snížení emisí z lokálního vytápění
domácností v Jihomoravském kraji II“).
Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (zpravidla se jedná
o kotle s datem výroby po roce 2000). Pokud tyto kotle nebudou
vyměněny, dojde k porušení Zákona o ochraně ovzduší z roku
2012 a hrozí uložení pokuty ve výši až 50.000 Kč.
Maximální výše dotace činí 127.500 Kč. Dotace se odvíjí od typu
nového kotle a lokality, ve které se rodinný dům nachází. Žádost
se podává elektronicky prostřednictvím Dotačního portálu JMK.
Občané se též mohou s dotazy obracet na projektové manažerky
Jihomoravského kraje, telefonicky či osobně. V případě domluvy
lze pomoci žadatelům vyplnit elektronickou žádost na Krajském
úřadě Jihomoravského kraje.
Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nový ekologický kotel (kotle na
biomasu, kombinované kotle na uhlí a biomasu, plynové kondenzační kotle či tepelná čerpadla). Dále na novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest a další. Veškeré informace naleznete na webových stránkách Jihomoravského
kraje, v sekci Granty a dotace - https://www.kr-jihomoravsky.cz.

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9.00 - 13.00
9.00 - 13.00
15.00 - 20.00
ZAVŘENO
9.00 - 13.00

hod.
hod.
hod.

KONTAKTY
Telefon:
Mobil:

549 418 285
737 621 392

hod.
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Událo se…
TyJáTr FEST – ty, já a trochu festivalu
První zářijový víkend se ve dnech 7. – 9. 9 2018 v regionu Tišnovsko konal již III. ročník putovního kulturního festivalu amatérských
ochotnických souborů, pěveckých sborů, tanečních skupin a hudebních těles TyJáTr FEST 2018. Pořadatelem festivalu je Dobrovolný
svazek obcí Tišnovsko a putovním je festival proto, že každý nový
ročník se koná v jiných obcích regionu, než v těch předcházejících.
Tak všechny obce a městysy mají možnost představit se a prezentovat i vzdálenějším sousedům a mohou tak třeba navázat bližší
přátelskou spolupráci. Letos se festivalu ujaly obce Šerkovice,
kde akce začínala v pátek 7. 9. v prostorách sportovně kulturního
areálu, dále 8. 9. obec Kuřimská Nová Ves ve sportovním areálu
a 9. 9. se končilo v městysi Lomnice na centrálním náměstí Palackého. Další podmínkou pro pořádání festivalu je existence venkovních prostor, aby se akce mohla konat pod otevřeným nebem. Po
zkušenostech z roku 2017 bylo i letos nachystáno suché zázemí,
nicméně naštěstí nebylo zapotřebí, protože letošní ročník festivalu
se nesl nejen v duchu skvělé nálady, ale také počasí.
Návštěvníci festivalu měli možnost po tři dny sledovat zajímavá
představení, od tanečních vystoupení dětí, ženských a dívčích tanečních formací či baletek ze ZUŠ Tišnov, šermířské představení
a divadelní hry ochotnických souborů z regionu, až po skvělá vystoupení hudebních těles a večerní koncerty 3 kapel. V letošním
roce se na festivalu představili účastníci – matadoři, ale také nové
soubory. Celým víkendem skvěle provázeli profesionální moderátoři rádia Vysočina pan Dušan Binko a paní Dagmar Kopečková,
za což jim patří dík.
Obce se pořádání ujaly naprosto perfektně. Dobrovolníci
ze Šerkovic a hasiči z Lomnice a z Kuřimské Nové Vsi, kteří se
na zajištění zázemí festivalu a občerstvení podíleli, byli ochotní,
aktivní, bylo nám ctí s Vámi pracovat. Velký dík patří paní Petře
Ondráčkové, místostarostce obce Šerkovice, a pánům Davidovi
Lacinovi, starostovi obce Kuřimská Nová Ves a Milanu Peringerovi, místostarostovi městyse Lomnice, kteří se do akce vrhli
s nadšením a strhli k ní i své obce. Opět jste mohli nejen své děti
zabavit na workshopech, které pro Vás dobrovolnicky zajistili Centrum Ráček Železné a SVČ INSPIRO Tišnov. Své umění letos
představila paní Marie Burianová, keramička ze Železného a
v Kuřimské Nové Vsi také paní Ivana Karmasinová - Zakázkové
šití a vyšívání, která zajistila pro děti rukodělné textilní dílničky.
Všem velmi děkujeme!
Poděkovat musíme také těm, kteří se podíleli sponzorsky na konání
festivalu, protože bez jejich pomoci by nebylo možné finančně akci
uskutečnit. Děkujeme za materiální dary ve formě občerstvení
a darů pro účinkující soubory firmám: Karlova pekárna, Vitar s.r.o.,
Centrum Ráček Železné, Hostinec u Kovářů. Dále děkujeme všem,
kteří poskytli finanční či jinou pomoc: Siemens Ingenuity for life,
LiKOV, MERTASTAV, EMKOR TECHNOLOGY, RIGI stavební
společnost, REAKCE, T-AGRO, Gastro Frozen, SVČ INSPIRO,
Marie Burianová a Radmila Pavlíčková. Poděkovat musíme také
svazkům a obcím, které finančně festival podpořily: Běleč, Dolní
Loučky, Doubravník, Hradčany, Kuřim, Kuřimská Nová Ves,
Maršov, Lomnice, Předklášteří, Šerkovice, Tišnov, Újezd u Tišnova a Železné, mikroregion Porta a DSO Tišnovsko. Velké díky
patří také Jihomoravskému kraji za finanční podporu. Díky patří
také pánům zvukařům z Metalwars crue, bez nich by to nešlo.
Děkujeme!

Komu ale musíme vyjádřit obdiv a poděkovat ze všeho nejvíc jsou všichni účinkující.
Jejich výkony byly jednoduše skvělé a nasazení
obrovské: Stream dance Dolní Loučky a dolnolóčské sokolky, SHS Victorius Hradčany, Karasovo divadlo Tišnov, LOTA Lomnice, KVJ Tišnov, Ochotnický spolek Slovani Čebín, Taneční
soubor Markéty Chlubné při ZUŠ Tišnov, STARá BANDa, Klapela Štěpánovice, Fe-MINA
Železné, INSPIRO - Salsa kids Junior a Rope
Skipping, Motýlí )D(efekt Kuřim, Hr. Ladies,
Nedvědický pěvecký sbor Petry Cvrkalové –
Cvrčci, P.A.T.R.O.N. Nedvědice a také noví
účastníci festivalu: NAVLNCE Veverská Bítýška, INSPIRO – Mažoretky a Taneční krok, taneční skupina MM při KVJ, TOM Band Tišnov,
J Band Lažánky, Divadelní spolek Moravské
Knínice a Pompony Osová Bítýška. Děkujeme!
Odkazy na fotodokumentaci z celého festivalu
naleznete na facebookových stránkách https://
www.facebook.com/tyjatrfest1/ a děkujeme
za ni paní Radmile Pavlíčkové.
Velmi nás těší, že tento pořádající ročník dopadl
tak, jak dopadl – skvěle! Těší nás také zájem
nových souborů o možnost vystupovat a samozřejmě návštěvnost festivalu, ta letos předčila
naše očekávání. Je vidět, že festival už si našel
své skalní příznivce, ale svou pověstí už láká
také ty nové. Letošní ročník uzavíráme s vědomím, že se více než vydařil.
Můžeme se tedy těšit na ročník čtvrtý. Kdo přebere štafetu, je zatím tajemstvím. Zůstávají však
stále dvě základní podmínky - jeho konání
v přírodních prostorách (s možností suché varianty v případě deště) a to, že je festival putovní.
Informace o dalším ročníku budou zavčas uveřejněny na webových stránkách http://
www.dsotisnovsko.cz/ a Facebooku. Děkujeme.
Za projektový tým TyJáTr FESTu: Petra Bendová, Miriam Jedličková, Kamila Marek Ševčíková, Eliška Špačková.
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Událo se… pokračování ze str. 2
ŽELEZNÉ V TELEVIZI.

Malé ohlédnutí za výtvarným létem.
Je to téměř neuvěřitelné, jak ten čas letí. Klub přátel výtvarného
umění oslavil své čtyřicáté výročí. Je potěšitelné, že klub
před dvaceti léty přenesl své aktivity do Železného. Dvacet let je
dosti dlouhá doba, čas naplněný kulturními aktivitami a také
více než čtyřiceti výstavami. A tak letošní červencová výstava
byla právě věnována 40. výročí založení KPVU. Na této výstavě
bylo připomenuto to nejlepší z autorských výstav uplynulých
let. Zastoupeno bylo více než 50 výtvarníků. U příležitosti této
výstavy byl vydán i obsáhlý katalog z historie klubu doplněný
celou řadou unikátních fotografií. A taky není divu, že se výstava setkala s příznivým ohlasem návštěvníků.
Srpnová výstava byla tradičně věnována Výtvarnému létu
v Železném. Letos to byl již 18. ročník. A také se opět konal
za mimořádného zájmu výtvarníků z celé ČR. Výstavu totiž
obeslalo 76 výtvarníků.
Letošní ročník byl mimořádný také tím, že se V Horce uskutečnilo první setkání uměleckých kovářů, jejichž práce zhotovené
v Železném se staly součástí této výstavy. Mimořádná akce
a nevšední zážitek pozorovat kováře při práci. Železo se konečně dostalo do Železného. Byla to velmi zdařilá akce a setkala se
s velkým zájmem, a tak doufejme, že nebyla první a poslední
akcí tohoto druhu. Tuto výstavu shlédlo několik stovek spokojených návštěvníků, o čemž svědčí i pochvalné zápisy v návštěvní
knize. Je také potěšitelné, že na této výstavě bylo početně
zastoupeno i Železné.
PAV
STUDNY V ŽELEZNÉM
Každa vesnice vlastní studny, kam se chodívalo dříve
přo vodu. Obec Želežne není vyjimkou. Do jejího vlastnictví
patří hned pet studní. Vsechny jsou řoubene – použity mateřial kamen.
Nejvetsí studna ma přumeř 4 m a nachaží se v ulicce ve Dvořech. Její hloubka ciní 4 m a její hladina v řoce 1986 sahala
do vysky 3 m. Sloužila a mela by sloužit přo požařní ucely.
Dalsí ctyři studny byly v minulosti kontřolovany a jejich
voda byla používana jako pitna.
V dnesní dobe hladina vody ve studních klesla o 1 až 1,5 m.
Leta jsou sucha bež vydatnych desťu, v žime napadany sníh
nestací žasobit spodní vody.
Studna, kteřa se nachaží u Požařní žbřojnice, žasobuje vodou
maly vodní přvek v pařku U Raka a doufame, že tento
přamen bude stale dostatecny.
V dnesní dobe by mel každy obcan žachažet opatřne a setřne
s pitnou vodou, kteřa mu tece až do domu. V nekteřych
okolních obcích je voda na přídel - 100 l na osobu a den.
Co se tyce desťove vody, te by melo do kanaližace odtekat
co nejmene, mela by žustat na nasich požemcích a sloužit
například k žalevaní žahřadek.
Važme si tedy nasich přamenu a buďme setřní k vode!
RP

Možná víte, možná nevíte. Dívali jste se
v neděli 9. září t.r. na hlavní večerní zprávy
televize NOVA? Kdo je viděl, byl mile překvapen. Hned po úvodním komentáři
o tom, jak mnohé obce řeší problémy
se suchem, a tak za pomoci různých dotací budují rybníky a nádrže na zadržování
vody, se objevila první reportáž. „Jednou
z obcí je Železné na Tišnovsku…..“ Záběr
na nový rybník za Hradiskem, už zpola
napuštěný a kolem osázený stromy.
Posléze u tohoto rybníka dostal slovo
(i obraz) starosta obce Radomír Pavlíček,
který uvedl, že rybník, kde ještě vloni byla
bažina, se po dlouhých letech stal letos
skutečností.
A protože se obci podařilo získat z dotací
90% nákladů na vybudování této vodní
nádrže, zaplatila obec z rozpočtu pouhých
10% z cca dvou milionů.
Tento rybník je dobrou zprávou pro obyvatele obce a také dobrou vizitkou pro její
představitele. Tak snad příští rok se dočkáme u příležitosti zahájení léta nějaké
oficiální akce se slavnostním stříháním
pásky, kulturním programem i občerstvením.
PAV

Komunální volby 2018
Letos v říjnu rozhodneme o novém složení místního
zastupitelstva. Termín konání voleb je stanoven
na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.
V pátek proběhne hlasování od 14:00 do 22:00 hod.,
v sobotu se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hod.
Výsledky voleb budou známy v sobotu 6. 10. 2018
po sčítání hlasů.
Hlasování v obci Železné proběhne jako obvykle
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Hlasovací lístky obdrží občané do svých poštovních
schránek nejpozději 3 dny před začátkem voleb.
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev
obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku,
kde je zapsán ve stálém seznamu voličů
Seznam podaných kandidátních listin volebních
stran v obci Železné:
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
HASIČI ŽELEZNÉ
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Komunální volby 2018… pokračování ze str. 3
KDO MŮŽE VOLIT:
Právo volit do zastupitelstva obce má občan za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 6. 10. 2018, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci Železné přihlášen
k trvalému pobytu. Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).
VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb pak volební komisi
o hlasování mimo volební místnost. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat
na e-mail: obec@zelezne.cz nebo na tel. 549 418 285.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
Do Zastupitelstva obce Železné se bude v říjnu 2018 volit 9 zastupitelů. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední
obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Tam může volič hlasovací lístek upravit jedním ze třech způsobů:
1.

Může označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu.
Tak dává hlas kandidátům této strany v pořadí podle hlasovacího lístku a v počtu, který má být v obci zvolen.

2.

Nebo může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany. Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, tedy 9.

3.

Kromě toho lze oba předchozí způsoby zkombinovat. Tedy, lze označit křížkem jednu volební stranu i dát křížky před jména kandidátů z ostatních stran. Volič tak dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené
volební strany pak kandidátům podle pořadí na hlasovacím lístku a pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do počtu volených zastupitelů.

Kam za kulturou?

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
Každoročně pořádá obec Železné svatováclavské hody během posledního zářijového víkendu.
Nejinak je tomu také letos. V sobotu Vás stárci
a stárky přijdou pozvat na nedělní hodovou
zábavu, v neděli pak proběhnou samotné hody.
Program je podrobně v přiloženém plakátku,
nicméně alespoň stručně přiblížíme. V 13.00
proběhne sázení lípy k 100. výročí vzniku
Československé republiky u areálu V Horce,
následuje vystoupení našich speciálních hostů
ze Slovenska, Dětského folklorního souboru
GERULATA z Rusovcí, přivítání nových železenských občánků, vystoupení místního tanečního
souboru Fe-MINA Železné na lidové motivy
a hudební vystoupení kapely Galáni. Od 13.30
do 15.30 bude možné navštívit a prohlédnout
si
zrekonstruovanou
hasičskou
zbrojnici
a od 12 hodin bude možné svézt se vláčkem,
který bude projíždět obcí, až do areálu V Horce.
Po celou dobu konání hodových slavností bude
zajištěno občerstvení, vstupné je dobrovolné.
V případě nepříznivého počasí se hody budou
konat v kulturním domě. Těšíme se na Vás,
přijďte s námi přivítat nadcházející podzimní
dny.
KMŠ

SVAZ DIABETIKŮ ČR, POBOČNÝ SPOLEK TIŠNOV
ZVE VŠECHNY ZÁJEMCE NA CVIČENÍ TAI-ČI.
CVIČENÍ PROBÍHÁ KAŽDÉ ÚTERÝ V 9 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ V ŽELEZNÉM POD VEDENÍM
JARMILY MATULKOVÉ. TĚŠIT SE NA VÁS BUDE
od 2. 10. 2018.

KALENDÁŘ
kulturních,
společenských
a sportovních akcí v Železném 2018
30. 9. 2018
7. 10. 2018

Svatováclavské hody (hřiště, KD)
Výlet do neznáma

říjen 2018

Drakiáda (termín dle počasí)

9. 11. 2018
23. 11. 2018
2. 12. 2018

Sv. Martin
Koncert skupiny Energit
Adventní dílny (KD)

7. 12. 2018
25. 12. 2018

Mikulášská nadílka (KD)
Zpívání u kapličky
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Prázdniny jsou v Ráčku už několikátým rokem ve znamení příměstského tábora pro děti cca od 5 do 12 let. V letošním roce
jsme opět měli kapacitu tábora naplněnou už brzy z jara,
což nás, jako lektory a pořadatele, nesmírně těší. Tábor byl jako
vždy zaměřen tematicky – tentokrát řemeslně a technicky,
abychom navázali na projekt, kterého se Ráček také několik let
účastnil, a to byly Technické školky.
První den jsme tradičně zahájili na hřišti V Horce, kde míváme
stabilní zázemí a děti zde mají veškeré pohodlí a zároveň možnost se nerušeně vyřádit ve chvílích volna. Ale abych se vrátila
k tématu, tak jsme hned ze startu rozdělili děti do družstev a ty
pak na čas, skládaly a rozkládaly dřevěné odrážedlo. Museli si
poradit s technickým nákresem, s různými druhy nářadí a součástek.
Samozřejmostí jsou i výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí. Už
podruhé jsme zavítali s dětmi do Brna, tentokrát do Technického muzea. I to cestování bereme vždy jako adrenalinový zážitek,
hlavně když se navzájem stále počítáme, abychom se nepoztráceli. V muzeu jsme viděli nejen technické exponáty, ale především expozici historických vozidel, uličku řemesel a rozhodně
jsme nemohli minout i technickou hernu. Kdo tam ještě nebyl,
tomu vřele doporučujeme.
Po výborném obědě v nedaleké restauraci následovala jako
zákusek zmrzka a pak jsme se mohli vydat na druhou adrenalinovou jízdu, tentokrát zpět domů.
Středa byla klidnější, ale rozhodně ne nudná, kdo měl zájem
mohl si v průběhu celého týdne vyrobit z modelářské balzy katamarán, což nebylo vůbec nic jednoduchého, ale všichni kdo se
do toho pustili, svoje plavidlo i dokončili a mohli na ně být náležitě pyšní.
Čtvrtek byl znovu ve znamení řemesel a výletu. Zašli jsme si do
Březiny do galerie Skleněnka, kde nás uvítala její majitelka výtvarnice v jedné osobě paní Dostálová s manželem. My dospělí
jsme na uvítanou přijali šálek výborné kávy, všichni jsme si
prohlédly výstavu skleněných objektů a výtvarných děl
paní Dostálové a pro všechny byl připraven i malý workshop –
veliké plato s korálky, kde si každý mohl sám dle své fantazie
vyrobit pro sebe nebo pro někoho blízkého krásný náhrdelník.
Paní Dostálová nám potom ukázala jak se ze skleněných tyčinek pomocí ohně tvoří skleněná zvířátka a také jsme mohli
utratit kapesné za drobné suvenýry, čehož jsme opravdu využili.
Všichni.
Ani jsme se nenadáli a byl tu poslední den tábora - pátek. Děti
dokončily své katamarány, ozdobily si různými výtvarnými technikami textilní kabelky, do kterých pak na rozloučenou dostaly
drobné dárky a mlsky a upomínkový diplom. Což by rozhodně
nešlo bez jednotlivců a firem, které naši činnost pro děti dlouhodobě podporují.
Děkujeme tímto: Obci Železné, firmě VITAR s.r.o., Pekařství Halouzka, firmě Gastro Frozen, p. Janě Hronové, p. Zdeňku Válkovi
a manželům Kocmanovým. Skvělá spolupráce je s firmou
MEZ stravování odkud bereme obědy.
Na závěr mohu říct, že jsme si to zase pěkně užili, a to hlavně
díky „programové ředitelce“ paní Radmile Pavlíčkové.
RV

Volnočasové centrum Ráček bude od 10. října
2018 opět otevírat zájmový kroužek, a to v úterý
v 17-18 hod. pro děti ve věku od 4 do 6 let
a ve středu v 16-18 hod. pro žáky od 6 do 11 let.
Přihlášky provádějte u lektorky Radmily Pavlíčkové, email: knihovna@zelezne.cz.

Střípky z knihovny
Drazí knihomolové, hlásíme se opět po prázdninové
pauze v plné síle.
O prázdninách jsme rozhodně nezaháleli a usilovně
zlepšovali podmínky pro vášnivé čtenáře. V letošním
roce jsme získali nemalou dotaci v Programu rozvoje
venkova Jihomoravského kraje 2018, dotační titul č. 5 OBECNÍ KNIHOVNY. Dotační titul byl vyhlášen vloni
na podzim a přihlášky se podávaly do 28. 2. 2018,
což jsme stihli a pak už jsme se mohli radovat
z úspěšného zisku finančních prostředků, které jsme
použili na zvelebení prostor knihovny novou výmalbou.
Pořídili jsme nové stoly a židle do čítárny, která je hojně
využívaná ke komunitnímu setkávání. Dále jsme zainvestovali do nové ozvučovací soupravy s mikrofony.
Pamatovali jsme i na čtenáře seniory, kteří mohou využít k zapůjčení dvě nové čtecí lupy s led osvětlením,
pro větší komfort při čtení. Nejen pro mladší klienty
pořizujeme ještě tablet, který lze vyzkoušet při práci
s internetem nebo jako čtečku e-knih.
Během prázdnin jsme aktualizovali výměnný knižní
fond, takže na vás čekají nejnovější tituly, které
pro obecní knihovny v regionu pořizují a distribuují
knihovny v Tišnově a v Kuřimi.
Nabízíme i možnost výroby tzv. buttonků nebo lidově
placek, a to hned ve třech variantách. Se spínacím
špendlíkem, jako magnetku anebo s řetízkem,
kde jako bonus je na spodní straně ještě otvor
na zdolávání různých lahví s korunkovým uzávěrem.
Ceny jsou rozhodně příznivé, takže neváhejte a pokud
byste chtěli třeba drobné upomínkové dárečky
nebo pozornost pro své blízké, určitě se ozvěte.
Otvírací doba knihovny zůstává stejná a jako vždy se
na vás těší v pondělí a středu Renata a v pátek Marie.
V otvírací době knihovny můžete využít také volnou
hernu Centra Ráček, kterou lze za mírný poplatek
pronajmout např. pro dětské oslavy i o víkendu.
Nezapomeňte sledovat aktuality na webových strákách
obce: http://www.zelezne.cz/ a na webu knihovny:
http://knihovnazelezne.webk.cz/pages/uvod.html.
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