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Infor mační občasník obce Železné
Vážení spoluobčané,
naše obec se po několika letech opět přihlásila do soutěže
Vesnice roku. Cílem této soutěže je snaha vyzdvihnout
aktivity obcí a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj
domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se
do společenského života v obci.
Vyhlašovateli soutěže jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí
ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracující úřady
a organizace jsou: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou
tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků
a Folklórní sdružení ČR.
Zástupci těchto institucí navštíví všechny přihlášené obce
a vyberou v krajských kolech vítěznou obec, a z nich bude
v celostátním kole vybrána jedna, které pak udělí titul
Vesnice roku. Mezi hodnotící kritéria patří: 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 péče o krajinu.
Celkem 205 obcí ze všech krajů České republiky se přihlásilo do letošního, pětadvacátého ročníku. Všechny přihlášené obce budou v průběhu měsíce května a června
navštíveny a hodnoceny krajskými hodnotitelskými komisemi. V čase dvou hodin budou moci prezentovat svůj
společenský a spolkový život, koncepční dokumenty, péči
o zeleň a životní prostředí a mnohé další.
Naši obec komise navštíví ve čtvrtek 6. června a vyhlášení
výsledků proběhne následující den, v pátek 7. června
ve Křtinách. Prosíme všechny občany, aby v rámci svých
možností uklidili kolem svých nemovitostí a ten den se
třeba usmívali. A společně si držme palce.
Za obecní úřad
Radomír Pavlíček, starosta
V současné době probíhají výkopové práce podél silnice
vedoucí směrem k Lomničce z důvodu pokládky optického
kabelu. V tomto úseku prosíme občany o zvýšenou opatrnost. Děkujeme.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Co se děje na Hradisku?
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POPLATKY PRO ROK 2019
Obecní úřad informuje občany na splatnost poplatku za svoz a likvidaci odpadu do 31. 5. 2019
a splatnost poplatku za psa do 30. 6. 2019.
V případě neuhrazení může být poplatek navýšen
až o 50 %.
Upozorňujeme všechny řidiče, že bude v neděli
2. 6. 2019 z důvodu cyklistického závodu MEMORIÁL IVO MEDKA uzavírka silnice II/377
v úseku Tišnov—Železné (odbočka k Vitaru), a to
od 11 do 18 hodin. Objízdná trasa povede
přes obec Lomnička a bude platit pro veškerou
dopravu. Od cca 17 hodin bude zprůjezdněna silnice mezi Železným (od Vitaru) a Drásovem.
Děkujeme za pochopení.

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…
UKLIĎME SVĚT, UKKLIĎME ČESKO
Tak jako každým rokem se i letos v dubnu konala
celorepubliková akce s názvem „Ukliďme svět,
Ukliďme Česko. Letos se do této akce registrovalo
Volnočasové centrum Ráček, připojili se i hasiči.
Na hřišti se sešlo cca 30 účastníků, kteří se rozdělili do několika skupin, které se vydaly sbírat
odpadky směrem na Jamné, Lomničku a Tišnov.
Nejmenší účastníci zůstali uklízet na hřišti. Díky
každoročnímu úklidu veřejných prostor je obec
i její okolí čistější, i když se pořád najdou tací,
kterým je ekologie lhostejná. Děkujeme všem
zúčastněným a těšíme se příští rok na shledanou.
KOŠT PÁLENEK
V sobotu 27. dubna 2019 pořádal Mikroregion
Porta v kulturním domě v Železném již
13. ročník Koštu pálenek. Návštěvníci mohli
ochutnat celkem 46 různých vzorků. Vítězem
nejlépe hodnocené pálenky se stal V. Uher
z Borače, na 2. místě se umístil L. Malík
ze Železného, na 3. místě K. Souček z Tišnova, na 4. místě R. Pavlíček ze Železného
a na 5. místě F. Fadrný z Tasovic a J. Králík
z Lomničky. Gratulujeme!

Různé
Co se děje na Hradisku?
Kopec Hradisko svojí polohou a výškou
347 m n. m. patří k dominantám naší obce.
Na potoce Lomnička, který protéká kolem
kopce Hradisko, byl v uplynulých letech vybudován rybník a prostor kolem něj upraven. Obec
připravuje další obnovu a oživení území v okolí
kopce Hradisko i samotného kopce tak, aby se
to stalo místem pro vycházky, odpočinek a relaxaci našich obyvatel. Plánujeme zde připravit
dvě vycházkové trasy, umístit lavičky a orientační
tabulky. Na potoce Lomnička plánujeme vybudovat další tůňky, které přispějí k zadržování vody
v přírodě a budou podporovat místní živočichy
a rostliny.
Na kopec Hradisko by měla vést jedna
z vyhlídkových tras; za tím účelem byl vypracován návrh koncepční studie vyhlídky, která by
byla tvořena dvěma lavicemi umístěnými
na vrcholu kopce. Součástí vyhlídky by mohl být
i kříž, jehož výstavbu a financování je připraven
zajistit jeden z občanů naší obce. Zmíněný
návrh koncepční studie vyhlídky a další podklady
jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Jako součást těchto úprav bylo provedeno očištění
tzv. "sedacího kamene" u domu Kupkových
a od náletových dřevin byla vyčištěna pěšina
vedoucí na vrchol Hradiska.

CHVÁLA HASIČŮM
V Železném je celá řada akcí, které obohacují život obce.
Jednou z nich je každoroční sběr železného šrotu, který organizuje místní hasičská organizace. Během roku se v každém domě
nahromadí celá řada nepotřebných kovových věcí, kterých se
každý rád zbaví. A servis je opravdu dokonalý. Stačí vše v určitý
den vynést před dům a ochotná parta dobrovolných hasičů věci
odveze do sběru. Je to sice práce náročná a obětavých rukou
není vždy dost, ale pokaždé se zadaří. A navíc hasiči získají pár
korun do svého hubeného rozpočtu.
A když už je zmínka o této mimořádné aktivitě hasičů, je třeba
také připomenout, že jsou to právě oni, kteří v poslední dubnový den pořádají tradiční pálení čarodějnic. Díky jim vyroste každý rok na Horce několikametrová hranice (pyramida), u které se
schází část obce a především je to atrakce pro ty nejmenší. Dospělí využijí tento krásný večer k tomu, aby si u sklenky oroseného popovídali se sousedy a známými. I když vesnice je poměrně
malá, tak mnozí mají k sobě hodně daleko a tuto příležitost
mnozí vítají k přátelskému setkání.
(PAV)

V současné
době
vedeme
diskuse
nad podobou úprav
tohoto území, uvítáme i připomínky obyvatel obce. Realizace všech uvedených
úprav bude také
záviset na zdroji
a výši finančních
prostředků, které se
Památný sedací kámen u Hradiska
nám podaří zajistit.
Věříme, že všechny naše uvedené kroky povedou ke kultivaci
okolí kopce Hradisko i jeho samotného a budou přínosem
pro celou obec.
M. Humpolíková
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Různé
MALÁ POZNÁMKA
Železné má ještě jednu milou zvláštnost. Totiž tu, že má zaměstnance, kteří se starají o
vzhled obce, úklid a také o zeleň. A navíc
každých čtrnáct dnů sváží od domů tříděný
odpad. Žluté pytle s plasty, modré se starým
papírem. Díky jim je obec vždy čistá a upravená.
Píšu o tom také proto, že ne každá obec takový „přepych“ má. Jak jsem zjistil, tak v řadě
obcí tyto zaměstnance nemají. A pak je to na
občanech.
Buďme rádi, že Železné má šikovné pracovníky, kteří se o naši obec starají.
(mp)

Poklepání základního kamene stavby Svazkové MŠ VENKOV Železné
ze dne 16. 6. 2018. A jak vypadá školka dnes? Přijďte se o letošní
Bigbítové noci v 16.00 hod. podívat na předání hotové stavby.

Kam za kulturou?
KALENDÁŘ
kulturních,
společenských
a sportovních akcí v Železném 2019
1. 6. 2019

Americká občanská válka (hřiště)

15. 6. 2019

Bigbítová noc (hřiště)

23. 6. 2019

Lotrando a Zubejda (Lesní divadlo)

6. — 28. 7. 2019

Výstava obrazů — Aleš Lukášek

15. — 19. 7. 2019

Příměstský tábor (OÚ, hřiště)

9. — 10. 8. 2019

Setkání kovářů aneb železo v Železném

REKONSTRUKCE BITVY
Z AMERICKÉ OBČANSKÉ VÁLKY
Již tuto sobotu 1. 6. 2019 proběhne
v Železném 17. ročník rekonstrukce
bitvy z Americké občanské války,
kterou předvedou členové ze Sdružení
přátel historie Brno. Tentokrát to bude
bitva SHILOH 1862. Celá akce začne
v 10 hodin pochodem obcí Železné,
dále bude pokračovat od 11 do 14 hodin prohlídkou tábora u hřiště v Horce.
POZOR ZMĚNA! Samotná bitva vypukne v 16 hodin za Hradiskem.
Od 18 hodin se můžete těšit na country večer s hudebními skupinami Old
Boys Poutníci a Přístav.

10. 8. — 1. 9. 2019 Výtvarné léto v Železném (KD)

BIGBÍTOVÁ NOC

1. 9. 2019

Loučení s prázdninami (hřiště)

29. 9. 2019

Svatováclavské hody (hřiště, KD)

5. 10. 2019

Výlet do neznáma

říjen 2019

Drakiáda (termín dle počasí)

8. 11. 2019

Sv. Martin

1. 12. 2019

Adventní dílny (KD)

Měsíc červen je již za dveřmi a s ním také
tradiční Bigbítová noc, kterou obec Železné pořádá již dvanáctým rokem. Její termín připadá na sobotu 15. 6. 2019 , a
to od 17 hodin na hřišti v Horce v Železném. Program bude jako vždy pestrý, těšit se můžete na pět bigbítových kapel a
také na taneční vystoupení skupiny Stream Dance Dolní Loučky, která vystoupí v
průběhu večera. Celou akcí bude provázet
český spisovatel, hudebník a hudební publicista Petr Gratias.

8. 12. 2019

Mikulášská nadílka (KD)

25. 12. 2019

Zpívání u kapličky

Určitě se je na co těšit!
Cena vstupenek v předprodeji 300 Kč, na
místě 400 Kč. Předprodej: OÚ Železné,
webový portál obce Železné a TIC Tišnov.
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Kam za kulturou?
ŽELEZO V ŽELEZNÉM ANEB SETKÁNÍ KOVÁŘŮ U PIVA
Stejně tak jako v loňském roce, kdy jsme měli možnost
setkat se s uměleckými kováři a jejich uměním na hřišti
v Horce v Železném, je i letos naplánován další ročník
této akce, tentokrát obohacené o Malý pivní festival
regionálních pivovarů. Kromě samotného řemesla kovářů
budou návštěvníci tedy moci také navíc ochutnat a především ohodnotit různá piva našeho regionu. Účast již
přislíbilo 5 pivovarů. Z dalšího programu se můžete těšit
také na skupinu Rangers-Plavci, Galerii Skleněnka a irské
tance v podání taneční skupiny KVJ z Tišnova. Celá akce
se bude konat v pátek 9. 8. 2019 od 15 hodin na hřišti
v Horce, kde proběhne hlavní část programu, a pokračovat bude v sobotu 10. 8. 2019 od 17 hodin na prostranství u kulturního domu, kde bude vyhlášen vítězný pivovar
a slavnostně zahájena výstava „Výtvarné léto v Železném“. Vstupné na celou akci je dobrovolné.

Plastika Československa v době vzniku r. 1918 s tehdejším
znakem. Vše bylo vytvořeno v rámci loňského setkání kovářů
a litců v Železném. Nyní už našla své místo vedle lípy u cesty
na hřiště v Horce.

LESNÍ DIVADLO V ŽELEZNÉM
V neděli 23. 6. 2019 v 16.30 hodin
všechny srdečně zveme do lesního divadla
v Železném na pohádku Lotrando a Zubejda
na motivy Karla Čapka a Zděňka Svěráka,
kterou nám přijedou zahrát mladí divadelníci z Moravských Knínic.
Vstupné dobrovolné!

LÉTO SE BLÍŽÍ,
a tak připomeňme, že se také blíží tradiční letní
výstavy v Železném.
Tou první bude výstava věnovaná akad. malíři
Aloisu Lukáškovi, kterou bychom chtěli připomenout 35. výročí odchodu tohoto velkého malíře,
absolventa pražské Akademie, žáka prof. Otakara
Nejedlého. Slavnostní vernisáž se koná v sobotu
6. července v 17.00 hod. u KD. V kulturním programu vystoupí známý brněnský hudebník, sólista
na saxofon Antonín Paravan, který zahraje k poslechu známé melodie pro pamětníky. Výstava se
koná v KD v době od 6. do 28. července a otevřena bude denně (kromě pondělí) 14-17 hod.
Další výstavou bude již 19. ročník Výtvarného léta
v Železném s vernisáží v sobotu 10. srpna
v 17.00 hod. Překvapením pro návštěvníky bude
kulturní program. A pochopitelně na obou vernisážích bude zajištěn pitný režim.
(PAV)
Alois Lukášek
Narodil se 12. října 1911 ve Zlatkově a zemřel
14. dubna 1984 v Nedvědici pod Pernštejnem.
Byl český akademický malíř, především krajinář,
též přezdívaný malíř Českomoravské vrchoviny.
Postupně působil jako učitel v Ostrově nad Oslavou,
Mirošově, Daňkovicích, Zvoli, Nedvědicích a Bystřici
nad Pernštejnem. V letech 1945-1950 dálkově studoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Sychry a Nejedlého. Od roku 1949 žil v Nedvědici,
zde působil i jako ředitel školy. Od roku 1964 pracoval jako samostatný výtvarník. Maloval především
Českomoravskou vysočinu a zátiší, vystavoval
i v zahraničí. V roce 1977 získal titul „zasloužilý
umělec“.
Zdroj: Wikipedie

TyJáTr FEST 2019
Srdečně Vás zveme již na 4. ročník TyJáTr FEST 2019,
který je tradičním multižánrovým svátkem na Tišnovsku
a koná se pod záštitou Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko. Tento projekt z oblasti volnočasových aktivit je třídenní festival amatérských souborů z našeho i blízkého
regionu. Jedná se o taneční skupiny, ochotnická divadla,
pěvecké soubory či hudební tělesa s doprovodným programem uměleckých workshopů a dílniček pro děti.
Pojďte si užít kulturní zářijový víkend plný umění, zábavy
a pohody v příjemném prostředí Tišnovska.
Kdy: 6. - 8. 9. 2019,
Kde: městys Nedvědice, obec Borovník, obec Lažánky.
Tohoto festivalu se také každoročně účastní železenská
taneční skupina Fe-MINA a také Volnočasové centrum
Ráček s dílničkami pro děti.
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Volnočasové centrum Ráček a obecní knihovna
Konec školního roku se dětem pomalu blíží a Volnočasové centrum Ráček si pečlivě připravuje program pro děti,
které se přihlásily na Letní příměstský tábor. Tentokrát
se bude linout v duchu poznávání středověku a přinese
dětem určitě mnoho nových poznatků a společných zážitků s novými kamarády. Těšíme se, že si tento týden
s dětmi užijeme a doufáme, že nám bude přát i počasí.
Z uplynulých akcí bych zmínila Noc s Andersenem,
která se konala na konci března v knihovně a kapacita
dětí byla naplněna do posledního místečka. Připraveny
byly hry, kvízy, společné čtení, výroba obalu na knihu,
noční stezka uličkami Železného a na dobrou noc také
projekce pohádky Princezna na hrášku od H. Ch. Andersena. Ráno děti dostaly diplomy, dárkové balíčky
a především velkou pochvalu za vzorné chování :-).
Těšíme se zase příště!

OBECNÍ KNIHOVNA, ČÍTÁRNA, HERNA
VOLNOČASOVÉHO CENTRA RÁČEK

Upozorňujeme na omezený provoz obecní knihovny, čítárny i herny Volnočasového centra Ráček
v době letních prázdnin z důvodu dovolených.
Prosím sledujte vývěsky a obecní webové stránky,
kde budeme o změnách otvírací doby průběžně
informovat. Děkujeme za pochopení.
Kapacita Letního příměstského táboru je již naplněna. Rodičům přihlášených dětí budeme rozesílat přihlášky s podrobnějšími informacemi v termínu 10. až 12. 6. 2019.

V měsíci květnu proběhla v obecní knihovně
obměna výměnného knižního fondu
z Městské knihovny v Kuřimi. Tato obměna
probíhá zpravidla 2x ročně a díky tomu je nabídka knih v místní knihovně průběžně obohacována o nové tituly, které může svým čtenářům nabídnout.
V měsíci dubnu pořádal Ráček již tradičně Velikonoční
tvoření, kde si mohli malí i velcí vyrobit různé jarní dekorace v podobě věnců, ozdobných koulí, oveček apod.
Svůj stánek zde mělo také Květinářství Levandule Lomnice, které opět nezklamalo bohatým tematickým sortimentem.
V květnu se na konalo Sportovní odpoledne pro děti
na hřišti v Horce, které bylo podpořeno projektem Zdravý
Jihomoravský kraj a obcí Železné. Pro děti byly připraveny stanoviště s úkoly jako např. skákání v pytli, překážkový běh, hod na cíl či chůze na chůdách. Vyřádili se malí
i velcí. Po splnění úkolů dostaly děti diplomy a pěkné
odměny, připraveno bylo také bohaté občerstvení.
Druhou květnovou neděli následovalo posezení ke Dni
matek, které bylo výjimečné vystoupením violoncellového
seskupení DUOCELLI manželů Jelínkových a také jejich
syna Martínka, který je doplnil do tria. Pro všechny to byl
krásný zážitek a moc pěkný dárek. Program tohoto odpoledne pokračoval v rytmu tance, kdy parket kulturního
domu zcela zaplnily děti z taneční skupiny Together
ze Sokola Tišnov. Všem účinkujícím moc děkujeme.
Za Ráček IO

Volnočasové centrum Ráček plánuje letos na konec
léta Loučení s prázdninami, které by se uskutečnilo
v neděli 1. 9. 2019 v odpoledních hodinách. Sponzorem této akce je rodina Kubátova, které tímto děkujeme.

KRÁSNÉ
LÉTO
VŠEM
PŘEJE
RÁČEK
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Pozvánky

