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Vážení spoluobčané,
v neděli zapálíme už poslední svíčku na adventním věnci. Tento zvyk nás upozorňuje na příchod
vánočních svátků, které jsou pravidelnou příležitostí k zamyšlení a zastavení pro nás všechny.
Vánoce vychází z prastarých tradic a opírají se o události, které se udály před 2000 lety,
a to především narozením Ježíše Krista v Betlémě.
V těchto dnech plných shonu a starostí nás Vánoce svou atmosférou vyzývají ke klidu a pohodě,
a odkazují nás na myšlenku být blízko své rodiny a prožívat chvíle společné radosti.
Nezapomeňme však vzpomenout i na ty, kteří již nemohou být s námi, ale stále žijí v našich srdcích
a vzpomínkách.
Dovolte mi, abych našim dětem popřál bohatého Ježíška, nechť pod stromečkem najdou ten nejkrásnější dárek, o jakém kdy snily, a všem ostatním přeji, abychom se tolik nehonili, nestresovali, trávili
více času se svými rodinami a blízkými. Pomáhejme si v každé životní situaci a snažme se být
na sebe milejší, nejen přes svátky vánoční, ale i po zbytek roku. Užívejme si společné chvilky,
neboť žijeme jen jednou a čas, ten ubíhá čím dál tím rychleji.
Rád bych Vás také pozval na pravidelné Zpívání u kaple, které se koná 25. 12. 2018 v 16 hodin
na návsi. Přijďte si poslechnout a zazpívat koledy, vyvětrejte nové dárky, ochutnejte vánoční punč.
Nejen jménem svým, ale i jménem nově zvolených zastupitelů a také jménem všech pracovníků
Obecního úřadu Vám přeji mnoho štěstí, zdraví, radosti a sváteční pohody a do Nového roku také
nové naděje, protože věřím, že mnohé z těch vysněných nadějí se nám podaří v příštím roce naplnit.
Ať je tedy pro nás všechny rok 2019 rokem šťastným.
Za obecní úřad
Radomír Pavlíček, starosta

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Kam za kulturou?
str. 4
Boží hod u kapličky
str. 6

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…
VÝLET DO NEZNÁMA...
Jako každým rokem, tak i letos, pořádala obec zájezd
do neznáma. Autobus pana Jílka nás odvezl do Dolních
Kounic. Tak malé městečko a tolik památek na jednom
místě. My stačili navštívit jen dvě. Nejznámější ženský
klášter ROSA COELI, dnes již zřícenina gotického kláštera,
působí na slabší jedince svou pozitivní energií. Byly
zde natáčeny pohádky i televizní seriály, jako například
O statečném kováři, seriál Četnické humoresky, Hlas
pro římského krále a Labyrint. Druhou navštívenou památkou byla Synagoga, která od druhé světové války sloužila
jako skladiště. V roce 1988 – 2004 ji zrestaurovali a nyní
slouží kulturním i společenským účelům.
Naše další cesta vedla do Muzea průmyslových železnic
ve Zbýšově u Brna. Dozvěděli jsme se něco o historii
samotných lokomotiv a vagónů, které jezdí po soukromé
železnici mezi Zbýšovem a Zastávkou, ale také kolik úsilí

vynaloží dobrovolníci ve svém volnu, aby tato železnice
fungovala. Všichni nasedali do připraveného vláčku a hurá
na cestu: „Nezastavujeme, máme zpoždění!“, nesla se
známá hláška z jednoho vagónku do druhého. Zážitek to
byl jak pro dospělé, tak pro děti. Po krátkém svezení nás
čekal oběd v restauraci v Zastávce. Bylo pro nás prostřeno
v místním sále „Dělnického domu“. Děkujeme majiteli
za vynikající oběd a příjemnou obsluhu.
Zájezd pokračoval v zámku v Rosicích, kde naši výpravu
prováděla paní Kršková. Její vyprávění bylo úžasné. Děti
navštívily retro výstavu hraček a pánové protiatomový
kryt. Poslední zastávka byl Jarošův mlýn ve Veverské
Bítýšce. Do roku cca 2000 mlel mouku, ale pak byla jeho
činnost zastavena. Mlynář a zároveň i majitel si věděl rady
co dál s velkou budovou, zřídil Muzeum řemesla mlynářského. Dozvěděli jsme se něco nejen o mlynářství a ostatních produktech z obilí, ale i o životě kolem něj. Nahlédli
jsme do časů našich babiček. Se západem slunce se autobus vracel do naší obce. Tímto děkujeme organizátorům
zájezdu panu Radomíru Pavlíčkovi a Renatě Vejrostové,
a dopravci panu Jílkovi.
RP

SVATOVÁCLAVSKÉ HODY
Letošní Svatováclavské hody byly již tradičně zahájeny sobotním zvaním na hody.

Nedělní hodový program začal v areálu v Horce
slavnostním sázením lípy ke 100. výročí vzniku
Československé republiky. Při této příležitosti
navštívil obec Železné pan JUDr. Bohumil Šimek,
hejtman Jihomoravského kraje. Prohlédl si i místní
„hasičku“, která byla během hodové neděle otevřena
pro veřejnost. Dalším bodem hodového programu
bylo vítání nových občánků Železného. Přivítal je

starosta obce pan Pavlíček společně s hejtmanem
JUDr. Šimkem. Po té mohla hodová zábava
začít. K tanci i poslechu hrála dechová kapela Galáni
z Přibyslavic u Velké Bíteše. S pásmem lidových tanců vystoupila již tradičně železenská taneční skupina
Fe-MINA a své umění nám předvedl také Dětský
folklórní soubor Gerulata, který k nám přijel až
z Bratislavy. Všem účinkujícím moc děkujeme
za skvělé výkony.
Návštěvníci hodů se mohli také během celé hodové
zábavy svézt motorovým vláčkem, který jezdil trasu
obec Železné—hřiště v Horce a zpět. Po obci měl
hned několik zastávek a jezdil zcela zdarma. A myslím, že tento spoj využili opravdu všichni.
Děkujeme, paráda!
OL
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Výsledky komunálních voleb 2018
Letos v říjnu byli v komunálních volbách do zastupitelstva obce Železné zvoleni:
Členové:
Lubomír Bednář
Ing. Jakub Komůrka
Helena Malíková

Starosta: Radomír Pavlíček
Místostarostka: Mgr . Mir oslava Humpolíková
Místostarostka: Ir ena Záluská

Jaromír Synek
Pavla Vacová
Simona Veselá

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří mi v komunálních volbách věnovali svůj
hlas. Děkuji i těm občanům, kteří se rozhodli k volbám jít a dali tím najevo, že jim není jedno, kam bude
obec v dalších čtyřech letech směřovat. Staronovému panu starostovi i zvoleným zastupitelům přeji
mnoho elánu a nadšení do další práce, aby i nadále platilo, že Železné je obcí, kde se stále něco děje.

L. Vejrosta

Různé
Poznámka na okraj
Práce zastupitelů obecních úřadů není vůbec
lehká, musí řešit řadu problémů z nichž asi nejhorší
jsou sousedské vztahy. O to je to těžší, že na vesnici
se zná každý s každým. Takové sousedské vztahy se
někdy táhnou léta a většinou nemají řešení. Jen
zaměstnávají představitele obcí, místo toho, aby se
věnovali užitečnějším záležitostem. Čítankovým příkladem byla ustavující schůze nového obecního zastupitelstva. Jsou věci, které hlava nebere.
Když např. někdo prodá pole vedle domu
na fotbalové hřiště a potom se diví, že se tam místo
kuliček hraje fotbal. Když někdo prodá půl domu
na účely kulturního domu a potom se diví, že se tam
konají kulturní akce. To mě hlava také nebere. Chápu,
že koncert v nočních hodinách může rušit, ale když
někomu vadí i šoupnutí židle v dopoledních hodinách,
tak to už je případ pro úplně jiné odborníky.
Když takových stěžovatelů mají někde v obci
víc, tak se potom nelze divit tomu, že do nevděčných
funkcí v obcích se nikdo nehrne. Zastupitelstvo má
před sebou čtyři roky práce, tak ať se věnuje své práci
pro obec a nenechává se otravovat…..
(PAV)

KONTEJNERY NA TEXTIL, OBUV
A HRAČKY
Prosíme občany, kteří chtějí pomoci lidem v nouzi, třídí
odpad, a textil, obuv a hračky nehází do kontejnerů
na směsný odpad, ale do kontejnerů k tomu určených,
aby do nich házeli věci čisté a pečlivě zabalené v igelitových pytlech. Pytle je třeba pevně svázat, aby jejich
další manipulací nedocházelo k vypadnutí věcí a nemohlo tak dojít k jejich znehodnocení ušpiněním či vlhkem. Byla by to škoda, pokud mohou věci ještě někomu
dále posloužit. Děkujeme

HASIČKA V NOVÉM
U příležitosti letošních železenských hodů byla poprvé slavnostně otevřena pro veřejnost prohlídka nové hasičky v Železném.
Nová hasička je chloubou nejen pro místní hasiče, ale také pro obec. V přízemí je garáž
s novým hasičským autem, vybavená místnost
pro pohotovostní výjezd jednotky a také sociální
zařízení.
V poschodí pod střechou vznikl dokonce
takový malý zázrak. Zasedací síň, s možností
filmové projekce, která slouží hasičům jak k pracovním úkolům, tak také k různým společenským událostem. Proto je také horní prostor
doplněn moderně vybavenou malou kuchyňkou
a také sociálním zařízením. A takovou třešničkou
na dortu je výstavka, spíš maxi výstava všech
trofejí, které místní hasiči získali v průběhu let.
Medaile, plakety, poháry, vše ve stříbře a zlatě,
že oči přecházejí. Jednak z té krásy, ale hlavně
z těch nádherných úspěchů, za kterými stojí
desítky a stovky hodin práce obětavých nadšenců. Na tuto noblesní přehlídku úspěchů místních
hasičů jsem se díval s velkou pokorou, protože
jsem si uvědomoval, co za každou tou prestižní
cenou se skrývá píle a úsilí.
Kdo neviděl, může jen litovat. Je lépe
se scházet s hasiči v prostorách hasičky než
u domu, ke kterému přijedou za zvuku sirén.
Železenští hasiči se mají čím chlubit a za to jim
patří velký dík. A věřím, že nemluvím jen sám
za sebe.
(PAV)
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Kam za kulturou?
Obec Železné spolu s Volnočasovým centrem Ráček pořádá každoročně v průběhu
celého roku řadu společenských a kulturních akcí pro dospělé i děti. Jsme rádi,
že máte o tyto akce zájem, neboť jejich
příprava skrývá mnoho času a úsilí všech,
co se na jejich přípravě a průběhu podílí.
Váš zájem či pochvala je pro všechny organizátory jakousi duševní odměnou.
A to nemluvě o tom, jak je společenský
život na vesnici důležitý, neboť přispívá
k vzájemné soudržnosti občanů a utužování dobrých vztahů. Obec bez zájmu o jakékoliv dění nemá budoucnost.
A na co se můžeme v letošním roce ještě
těšit? Na Boží hod, v úterý 25. 12. 2018
v 16 hodin, se již tradičně sejdeme u kapličky, kde si můžeme společně zazpívat,
popovídat si a vychutnat atmosféru vánočních svátků.
V příštím roce nás čeká opět spousta
kulturních akcí, jejichž kalendář jsme
ro Vás připravili již nyní. U některých termínů může dojít ještě k drobným změnám,
proto prosíme o sledování informací
na vývěskách, webových či facebookových
stránkách obce i Ráčku, kde budeme tyto
změny včas uvádět.
V příštím roce Vám přejeme hodně krásných společných zážitků na akcích v Železném.
Za zastupitele a zaměstnanci obce.
Iva Olejníková

MOŠTOVÁNÍ OVOCE
Obec v letošním roce pořídila drtič a lis
na ovoce a zeleninu. Provoz byl zahájen
v září, moštovalo se téměř každý pátek
na hřišti v Horce po předchozí domluvě.
Jsme rádi, že byl o tuto službu takový zájem,
celkem bylo vymoštováno přibližně 1 200
litrů moštu z jablek a hrušek.
Věříme, že i v příštím roce bude bohatá úroda ovoce, abychom mohli na letošní úspěšnou sezónu navázat.

PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE ZDRAVÉHO POHYBU PŘIPOMÍNÁME, ŽE SVAZ DIABETIKŮ
ČR, POBOČNÝ SPOLEK TIŠNOV, POŘÁDÁ
KAŽDÉ ÚTERÝ V KULTURNÍM DOMĚ V ŽELEZNÉM V 9.00 HOD. CVIČENÍ TAI-ČI
POD VEDENÍM JARMILY MATULKOVÉ.
VŠICHNI JSOU VÍTÁNI.

KALENDÁŘ
kulturních,
společenských
a sportovních akcí v Železném 2019
24. 2. 2019
16. 3. 2019
14. 4. 2019
26. 4. 2019
13. 4. 2019
6. 4. 2019
27. 4. 2019
30. 4. 2019
12. 5. 2019
květen 2019
1. 6. 2019
15. 6. 2019
15. — 19. 7. 2019
6. — 28. 7. 2019
9. — 10. 8. 2019
10. 8. — 1. 9. 2019
29. 9. 2019
5. 10. 2019

Dětský karneval (KD)
Obecní ples (KD)
Velikonoční dílny (KD)
Noc s Andersenem (knihovna)
Bluesová pomlázka (KD)
Ukliďme Česko (brigáda)
Košt slivovice (KD)
Pálení čarodějnic (hřiště)
Den matek (KD)
Výlet ke Dni dětí
Americká občanská válka (hřiště)
Bigbítová noc (hřiště)
Příměstský tábor (OÚ, hřiště)
Výstava obrazů — Aleš Lukášek
Setkání kovářů aneb železo v Železném
Výtvarné léto v Železném (KD)
Svatováclavské hody (hřiště, KD)
Výlet do neznáma

říjen 2019

Drakiáda (termín dle počasí)

8. 11. 2019

Sv. Martin

1. 12. 2019

Adventní dílny (KD)

8. 12. 2019

Mikulášská nadílka (KD)

25. 12. 2019

Zpívání u kapličky

S tr á nk a 5

Volnočasové centrum Ráček a obecní knihovna
Závěr roku s Ráčkem a knihovnou
Podzimní a zimní měsíce roku bývají občas trošku melancholické, ale letošní podzim byl velmi teplý
a slunečný a tak jsme i přes blížící se konec roku poslední akce Ráčku prožili ve velmi dobré náladě
a pohodě.
Říjnová Drakiáda se jako vždy vydařila a početný
zástup dětí s draky svědčí o stoupající oblibě této
„outdoorové“ akce.
Hned v závěsu jsme tradičně přivítali Sv. Martina,
a i když nám zatím moc sněhu nepřivezl, bylo
to krásné podvečerní
setkání u čaje a martinských rohlíčků. Lampionovým průvodem nás
společně doprovodili paní Soňa Kopecká s koníkem Čendou a role Sv.
Martina se letos ujala
Verunka Halouzková.
Adventní čas už si ani
nedovedeme představit
bez nedělního vánočního tvoření v kulturním domě,
kde si všichni zájemci mohou vlastnoručně vyrobit
vánoční věnce, svícny a spoustu ostatních dekorací,
ať z materiálu vlastního přineseného nebo krásného
sortimentu květinářství Levandule z Lomnice.
Top stupínkem na schodech k vánočním svátkům
a předpříprava na dárkové těšení je rozhodně Mikulášská besídka. Letos jsme si čekání na Mikuláše

s družinou čertů a andělů zkrátili trošku netradičně
a trošku magicky. Své jedinečné umění nám přijel
představit veselý a milý kouzelník Mišuge. Mohu-li
soudit z dětských reakcí, tak se program opravdu líbil.
Mikuláš pak všem přítomným dětem nadělil adventní
čokoládové kalendáře a perníčky a už všichni společně
můžeme očekávat Štědrý den a užívat si předvánoční
čas v klidu a pohodě a s láskou vymýšlet dárky pro své
nejbližší.

Děkuji všem, kteří nás celý rok opět podporovali, pomáhali nám a přispívali na naši činnost.
Zejména pak děkuji zastupitelstvu obce Železné v čele se starostou Radkem Pavlíčkem,
zaměstnancům Obecního úřadu, firmě Vitar,
s.r.o., pekařství Halouzka Tišnov, firmě Gastro
Frozen, potravinám Limadro spol. s.r.o.,
a dalším.
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že
k závěru roku končím svoji činnost v rámci
Obecního úřadu, Ráčku i knihovny, chtěla bych
vám všem i já osobně poděkovat za přízeň
a podporu. V knihovně a Centru Ráček pro vás
budou i nadále p. Marie Palatková, p. Radka
Pavlíčková a p. Iva Olejníková. Přeji vám
nádherné Vánoce, veselého Silvestra a moc
moc zdraví a štěstí v celém příštím roce 2019.
Informace o akcích:
http://www.zelezne.cz/,
http://knihovnazelezne.webk.cz/pages/
uvod.html,
https://www.facebook.com/R%C3%A1%C4%8
Dek-%C5%BDelezn%C3%A9384189008347097/
Renata Vejrostová
Volnočasové centrum Ráček otevřelo letos
v říjnu zájmový kroužek pro děti ve věku od 4
do 6 let, který se koná 1x za 14 dní v úterý
od 16 do 18 hod. V novém roce začínáme
8. ledna 2019. Pokud by měl ještě někdo zájem,
může se do kroužku přihlásit od 2. pololetí.
Přihlášky prosím provádějte na email: knihovna@zelezne.cz. Děti se rozhodně nudit nebudou.
Radmila Pavlíčková, lektorka
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Oznámení

PRODEJNÍ DOBA MÍSTNÍ PRODEJNY
BĚHEM SVÁTKŮ
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

22. 12. 2018
23. 12. 2018
24. 12. 2018
25. 12. 2018
26. 12. 2018
27. 12. 2018
28. 12. 2018

Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa

29. 12. 2018
30. 12. 2018
31. 12. 2018
1. 1. 2019
2. 1. 2019

7.00 – 10.30
7.30 – 10.00
zavřeno
zavřeno
zavřeno
7.30 – 11.00
7.30 – 11.00
15.00 – 16.30
7.00 - 10.30
zavřeno
7.30 – 10.30
zavřeno
zavřeno

Od čtvrtka 3. ledna 2019 běžná prodejní doba.

