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Infor mační občasník obce Železné
Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou další číslo našeho občasníku. Zdá se, že zima se letos už konečně vzdala své vlády, věřím,
že jste prožili klidné a pohodové velikonoční svátky.
S Velikonocemi a s příchodem jara souvisí též jarní úklid. I v naší obci je nutné
po zimě provést větší úklid. Je zajištěno
přistavení kontejnerů na velkoobjemový
odpad, svoz nebezpečného odpadu a
v nejbližší době zahájíme zametání
chodníků a komunikací. Také bych Vás
rád pozval dne 7. 4. 2018 na akci Ukliďme Česko, do které jsme se
zapojili v rámci celorepublikového projektu. Byl bych velmi rád, kdyby i majitelé soukromých domů provedli okolo svých nemovitostí jarní očistu.
V rámci investičních akcí v letošním roce bude v květnu dokončena
stavba rybníku za Hradiskem, provedeme rekonstrukci veřejného
osvětlení výměnou svítidel i vedení a v minulém týdnu jsme uzavřeli
smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby Svazková Mateřská škola
VENKOV Železné. U této akce ještě čekáme na potvrzení ministerstva o přidělení dotace, stavba by měla být dokončena v červnu příštího roku.
Více o připravovaných akcích se dozvíte v informacích uvnitř časopisu.
Radomír Pavlíček, starosta

UPOZORNĚNÍ!
V obci je umístěno několik odpadkových košů včetně papírových sáčků na psí exkrementy. Touto cestou žádáme všechny majitele psů, aby
byli ohleduplní nejen k ostatním občanům, ale také k životnímu prostředí, a uklízeli exkrementy po svých psech. Pokud tak neučiníte, dopustíte se nejen přestupku proti veřejnému pořádku dle § 5 odst. 1
písm. f) zák. č. 251/2016 Sb., ale také poškodíte zdraví nás všech,
zejména dětí, které si na travnatých plochách často hrají.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Různá sdělení
str. 3
Projekty obce
str. 4

POPLATKY pro rok 2018
Připomínáme úhradu poplatku za svoz
a likvidaci odpadu do 31. 5. 2018
a poplatek za psa do 30. 6. 2018.
V termínu od 3. 4. 2018 do 15. 5.
2018 bude z důvodu provádění rekonstrukce plynu probíhat úplná uzavírka na silnici č. III/3773 ulice Riegrova, v úseku od nám. Míru po ulici
Drbalova. Objízdná trasa bude vedena přes obec Železné a obec Lomnička. Uzavírka se nedotkne autobusů
linkové osobní dopravy.
Prosíme rodiče, kteří vozí své děti do
školy na nám. 28. října v Tišnově, o
důsledné respektování dopravního
značení, zejména pak zákazu vjezdu
do prostoru stavby.

Policie ČR - dopravní inspektorát Brnovenkov nám zaslal informaci o provedených
kontrolách dodržování stanovených limitů
rychlosti (pravidel silničního provozu) v obci
Železné. V roce 2017 jich bylo celkem 7, při
kterých bylo zjištěno 25 přestupků. Jedná se o
poměrně vysoké číslo, a proto apelujeme na
všechny řidiče, jezděte opatrně, dodržujte dopravní předpisy. Nejen, že tím snížíte statistiku
přestupků, ale hlavně docílíte celkové bezpečnosti nejen Vaší, ale i ostatních spoluobčanů.
Začátkem ledna tohoto roku proběhl
další ročník Tříkrálové sbírky. Tříkráloví koledníci navštěvovali Vaše domovy, aby do nich přinášeli dobrou zprávu
o narození Ježíše Krista a předávali jeho požehnání. Současně žádali o příspěvek do zapečetěné sbírkové pokladničky. V obci Železné se vybralo
16 650 Kč. Všem, kteří přispěli, patří
velké poděkování.

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9.00 - 13.00 hod.
9.00 - 13.00 hod.
15.00 - 20.00 hod.
ZAVŘENO
9.00 - 13.00 hod.

KONTAKTY
Telefon: 549 418 285
Mobil:
737 621 392

Vydává obec Železné, Železné 79, 666 01 IČO 00366129, pod číslem MK ČR E10034
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Událo se…

ODPADY
Přistavení kontejnerů na NEBEZPEČNÝ
odpad proběhne ve dnech od 23. do
27. 4. 2018 ve dvoře OÚ Železné, kam
je možno dovézt např. pneumatiky,
oleje, barvy, baterie, elektrotechnický
odpad/TV, rádia, ledničky. Odpad lze
přivézt pouze v době úředních hodin!
Ve dnech od 27. do 29. 4. 2018 budou
přistaveny VELKOOBJEMOVÉ kontejnery, a to na 3 místech: u Hradiska, v Uličce a Nad Mezí u lípy. Do kontejneru
patří komunální odpad po vytřídění,
velkoobjemový odpad, směsný odpad,
atd.
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Tišnov, zve všechny příznivce
zdravého pohybu, aby si přišli
zacvičit, vždy v úterý od 9 do 10
hodin do kulturního domu v Železném. Těšíme se na Vás!

VELIKONOCE
jsou nejvýznamnějším křesťanským
svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské
víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo
kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku Pesach, který je památkou vysvobození
Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. U Slovanů a Germánů splynuly
lidové oslavy Velikonoc s pohanskými
slavnostmi jara (pohanský název Easter), které oslavovaly procitnutí přírody ze zimního spánku. Díky tomu do
lidových oslav Velikonoc přešly v germánském a slovanském prostoru
mnohé původem pohanské zvyky. Ze
všech svátků mají Velikonoce nejdelší
přípravné období. Vrcholí ve Svatém
týdnu a začíná Květnou nedělí poslední neděle čtyřiceti denního půstu,
otevírá Velikonoce ve znamení zelené
ratolesti.
Světí
se
kočičky,
které pak
zdobí příbytky i hroby nejbližších, abychom s nimi o Velikonocích pociťovali
spojení, vzájemnou sounáležitost.

Každým rokem pořádá Železné obecní ples, který je nejen u
místních velmi oblíben. Letos s novou kapelou Dream, která skvěle hrála k tanci a bohatou tombolou. Je to již kulturní tradice a tou
se také stává každoroční vystoupení místního tanečního souboru
Fe-MINA Železné. Ten zde působí od roku 2014 a na každý ples
si připravuje půl roku dopředu tematické vystoupení. Letošní rok
se nesl v duchu retra a v krásně nazdobeném sále tak tanečnice
předvedly ve stylových
kostýmech své letošní vystoupení „Pomáda“. Ještě
před nimi vystoupily také
spřátelené tanečnice z
LOTy Lomnice se svým
vystoupením „Sestra v
akci“.
V letošním roce už železenský soubor vystupoval
na plesech v Předklášteří
a v Lomnici, čeká nás opět účast na kulturním festivalu TyJáTr
FEST, tentokrát druhý zářiový týden. Letos se bude festival konat
v městysi Lomnice a v obcích Šerkovice a Kuřimská Nová Ves.
Podrobný program uveřejníme včas, abyste i Vy mohli přijít podpořit své ženy a dívky a shlédnout další zajímavá taneční, divadelní či hudební vystoupení.
Současně bude Česká republika slavit v tomto roce své sté výročí
založení a v rámci oslav proběhne také kooperace kulturních akcí
mezi Železným a Rakvicemi, kam taneční soubor ze Železného
také zamíří. Na oplátku uvítáme my zde mužský pěvecký sbor z
Rakvic. Akce proběhnou v letních měsících a rovněž o nich budete včas a podrobně informováni.
V neposlední řadě zakončíme letní kulturní program předtančením na hodových oslavách v měsíci září, a to opět tancem na lidové písně.
Pokud se mezi ženami a dívkami od 14 let v obci najde další zájemkyně o členství v našem souboru, bude vítána. Tréninky probíhají každé pondělí od 18.30 do 20.00 v kulturním domě v Železném. Další trénink bude po krátké přestávce dne 9. 4., tak jste
vítány.
Děkuji Petře a Renatě Vejrostovým za vedení letošních nácviků a
ženám z Fe-MINY za jejich radost, píli a nadšení z tance.
KMŠ
V neděli 18. března proběhlo v kulturním domě v Železném Velikonoční tvoření, kde si jak děti, tak dospělí, vyráběli různé velikonoční
ozdoby. I letos přijalo pozvání květinářství Levandule z Lomnice, které nás
zásobilo různými velikonočními dekoracemi a
inspirovalo svými již hotovými výtvory. Zhotovit
si výzdobu a nasát začínající velikonoční/jarní atmosféru přišlo téměř 50
osob.
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Různá sdělení:
Řešíte volbu nebo změnu povolání? V Centru vzdělávání všem zdarma poradí!
Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se vyvíjet také
náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný obor celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně? Kde a jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to těžší může být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na
nalezení odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě. Za dosavadních pět let fungování této
jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním formou
individuálních či skupinových aktivit. Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním
životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až
čtyři konzultace. Záleží ale pouze na vás a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici zdarma
všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu jsme k dispozici na
čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji – v Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o profesní rozvoj také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s výběrem vhodného kurzu. Emailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.
Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
www.vzdelavanivsem.cz

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343
www.vzdelavanivsem.cz

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
www.vzdelavanivsem.cz

Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847
www.vzdelavanivsem.cz

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou
Plánujete letní dovolenou
v zahraničí a nemáte
platný cestovní pas?
Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní
turistickou sezónou. Vyhnete se
tak zbytečným frontám na úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze.
Za vydání cestovního pasu ve lhůtě
30 dnů zaplatíte správní poplatek
600 Kč, u dětí mladších 15 let
100 Kč.
Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu
ve lhůtě 30 dnů?
Můžete podat žádost ve zkrácené lhůtě 6 pracovních
dnů. Počítejte s vyšším správním poplatkem 4.000
Kč, u dětí mladších 15 let 2.000 Kč. Za tento poplatek obdržíte plnohodnotný cestovní pas se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji.

Od 1. 7. 2018 dojde ke změnám ve lhůtách a výši
správních poplatků.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si
u velvyslanectví daného státu, jakou minimální dobu
platnosti cestovního pasu cizí stát vyžaduje. Požadovaná minimální doba platnosti cestovního pasu může
být například 6 měsíců ode dne vstupu nebo vycestování z území cizího státu. Zjistěte si, zda je ke vstupu
a pobytu na území daného státu třeba vízum.
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci EU? K cestám do států EU můžete jako cestovní
doklad použít občanský průkaz. Rovněž lze občanský
průkaz použít i k cestování do těchto států: Norsko,
Švýcarsko, Lichtenštejnsko,
Island, Albánská republika,
Bosna a Hercegovina, Černá
Hora, Gruzie, Makedonská
republika, Moldavská republika, Srbská republika.
Má vaše dítě občanský průkaz? I dítě mladší 15 let
může cestovat do těchto států na občanský průkaz.
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Kam za kulturou?
Klub přátel výtvarného umění se sídlem v Železném, v
rámci oslav 40. výročí založení klubu, připravil svou první
letošní výstavu, která se koná v prestižní tišnovské galerii
Diana. Výstava nese název Česká moderna ve výtvarném
umění. Bude to přehlídka těch nejlepších malířů a grafiků
naší výtvarné scény. Na výstavě budou prezentovány malby, kresby a grafika. Svá díla zde vystaví např. Jiří Anderle,
Adolf Born, Ota Janeček, Kamil Lhoták, Jan Kanyza, Bohumír
Matal a celá řada dalších. Vystaveno bude na 200 výtvarných prací.
Slavnostní vernisáž se koná v sobotu 7. dubna 2018 v
17:00 hod. Výstavu uvede galerista František Vejpustek a v
kulturním programu vystoupí profesor JAMU František Kratochvíl a pěvkyně Věra Bakalová.
Výstava potrvá až do 28. dubna 2018. Otevřena bude
pouze v sobotu a v neděli a to od 11:00 do 17:00 hodin.
Nejen pro přátele výtvarného umění bude výstava mimořádným kulturním zážitkem, ale také svátkem pro všechny
milovníky umění.
PAV

Projekty obce
V letošním roce zažádala obec Železné o podporu
z Jihomoravského kraje, s jejíž pomocí chce v nejbližší
době realizovat tyto projekty:
1) rekonstrukce veřejného osvětlení, která proběhne
podél hlavní komunikace a autobusové zastávky,
2) obnova křížů v obci, tentokrát se jedná o kříž Hradisko a kříž U Sliníku. Stav těchto křížů je velmi nepříznivý, a proto zasluhují ochranu i obnovu,
3) vybudování klidného místa ke čtení knih, studiu či
k práci na počítači, a to nejen pro návštěvníky
obecní knihovny a Volnočasového centra Ráček, ale
také pro všechny občany,
4) Kulturní léto v Železném 2018, do kterého byla letos zahrnuta akce Bigbítová noc a Setkání kovářů.
5) koupě průmyslového lisu na ovoce, který je v kombinaci
drtiče a lisu na ovoce, který bude k dispozici všem občanům obce Železné. Moštování bude probíhat dle domluvy v technických prostorách obecního úřadu
v Železném,
6) pořízení věcných prostředků požární ochrany.

V sobotu 14. dubna 2018 pořádá Mikroregion Porta v kulturním domě v Železném Košt slivovice. Soutěžní vzorky
slivovice můžete přinést v pátek 13. 4. 2018 od 18 do 20

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Tišnov pořádá
v úterý 17.4. 2018 jednodenní zájezd do termálních
lázní Dunajská Streda. Odjezd bude v 6:00 hod.
ze Železného ze zastávky ČSAD. Cena dopravy je
300 Kč plus vstupné 7,5 Euro. Pro občany ze Železného a členy Svazu diabetiků SLEVA. Počet
míst je omezen, proto je nutné se předem přihlásit,
a to v úředních hodinách na obecním úřadě v Železném, nejpozději však do 11. 4. 2018.
Výtvarné akce v Železném
Letošní léto bude opět patřit výstavám. Tou první,
která se bude v kulturním domě konat, bude výstava věnovaná 40. výročí založení KPVU (30.6. –
22.7.2018).
Srpnová výstava pak bude patřit již 18. ročníku
prestižní výtvarné přehlídky regionu - Výtvarné léto
v Železném (4.8. – 26.8.2018).
Protože se této druhé výstavy účastní svými pracemi také řada občanů Železného, dovolujeme si
upozornit, že své přihlášky na výstavu, mohou podávat již dnes.
PAV

KALENDÁŘ
kulturních,
společenských
a sportovních akcí v Železném 2018
18. 2. 2018

Dětský karneval (KD)

10. 3. 2018

Obecní ples (KD)

18. 3. 2018

Velikonoční dílny (KD)

23. 3. 2018

Noc s Andersenem (knihovna)

24. 3. 2018

Bluesová pomlázka (KD)

7. 4. 2018

Ukliďme Česko (brigáda)

14. 4. 2018

Košt slivovice (KD)

30. 4. 2018

Čarodějnice (hřiště)

13. 5. 2018

Den matek (KD)

26. (př. 27.) 5. 2018

Den dětí – Vida Brno

2. 6. 2018

Americká občanská válka (hřiště)

16. 6. 2018

Bigbítová noc (hřiště)

16. – 20. 7. 2018

Příměstský tábor (OÚ, hřiště)

30. 6. – 22. 7. 2018

Výtvarníci Tišnovska 20. stol. (KD)

3. - 4. 8. 2018

Setkání kovářů

4. – 31. 8. 2018

Výtvarné léto v Železném (KD)

30. 9. 2018

Svatováclavské hody (hřiště, KD)

6. 10. 2018

Výlet do neznáma

říjen 2018

Drakiáda (termín dle počasí)

9. 11. 2018

Sv. Martin

2. 12. 2018

Adventní dílny (KD)

7. 12. 2018

Mikulášská nadílka (KD)

hodin do kulturního domu v Železném nebo kdykoliv bě-

15. 12. 2018

Obecní koncert (KD)

hem úředních hodin na obecní úřad v Železném.

25. 12. 2018

Zpívání u kapličky
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Volnočasové centrum Ráček a obecní knihovna
Vážení přátelé a příznivci Ráčku, směle jsme vkročili
do dalšího kalendářního roku a to hned jednou z nejveselejších
akcí – dětským karnevalem. Jako vždy byla účast dětí i rodičů veliká a nesmírně si ceníme toho, že i dospěláci chodí na náš karneval v maskách. Prožili jsme společně krásné
odpoledne plné písniček her, soutěží a sladkých odměn.
V neděli 18. března jsme tradičně pořádali
jarní tvoření, na kterém si malí i velcí účastníci mohou vyrobit jarní a velikonoční dekorace
z našich i vlastním materiálů. Inspirace je
vždy nachystáno spousta, a kdo si neví rady,
tomu rádi pomůžeme. Na tyto tvořivé akce
pravidelně zveme i mladé dámy ze spřáteleného květinářství Levandule z Lomnice u
Tišnova. Pokaždé přivezou nepřeberné
množství tematicky zaměřeného zboží pro naše i vaše kreativní vyžití.
Z dalších aktivit, které právě probíhají nebo nás v nejbližší době čekají, si dovoluji připomenout již 8. ročník Noci s Andersenem pro děti. Letos s pejskem a kočičkou a také se
zkoumáním záhad hlavolamů.
Pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory pak vyhlašujeme, že se bude
7.4.2018 konat jarní brigáda za zkrášlení naší obce a jejího okolí. Tuto aktivitu uskutečňujeme ve spolupráci s obecním úřadem a Sborem dobrovolných hasičů Železné pod
názvem Ukliďme Česko!. Je to celorepubliková akce a budeme rádi, když nám přijdete
pomoct a přispějete tak k čistšímu a krásnějšímu prostředí, ve kterém se všichni budeme cítit zase o něco líp.
V květnu nás pak čeká opět koncert ke Dni matek a oslava Dne dětí. Pro bližší informace k pořádaným akcím, doporučujeme sledovat webové stránky Obce Železné a Volnočasového centra s knihovnou:
http://www.zelezne.cz/
http://knihovnazelezne.webk.cz/pages/uvod.html
Rodičům dětí v předškolním věku připomínám, že je stále možnost navštěvovat vždy ve
středu odpoledne Technickou školku, kde se děti učí různým dovednostem. Tento projekt je nesmírně zajímavý a všem ho vřele doporučujeme. V případě Vašeho zájmu o
tuto dětskou aktivitu kontaktujte p. Radmilu Pavlíčkovou (knihovna@zelezne.cz).
Na závěr si dovolím malé poděkování firmě VITAR s.r.o., která nás dlouhodobě podporuje a přispívá ke zdaru našich akcí svými výrobky.
Těšíme se na setkání s vámi na našich akcích nebo v obecní knihovně a herně Volnočasového centra Ráček.
RV

Noc s Andersenem 2018
Letos se v obci Železné pořádal 8. ročník Noci s Andersenem, kde bylo 16
dětí z prvního stupně ZŠ. Já osobně
jsem zde tuto akci absolvovala již po
druhé a musím říct, že to tu bylo suprový. Hlavním tématem byla kniha Povídání o pejskovi a kočičce od spisovatele Josefa Čapka a kniha Rychlé šípy od
Jaroslava Foglara. Lektorky z Volnočasového centra Ráček nám připravily
„nadupaný“ večer plný zábavy. Všichni
jsme měli možnost číst nahlas, vyprávět děj pejska a kočičky za doprovodu
retro promítačky, zhotovit si krásnou
záložku, ale také ponořit se do záhad
hlavolamů, jako to tenkrát dělali chlapci z Rychlých šípů. Pro mě asi nejlepší
částí večera byla stezka odvahy, kterou
jsme absolvovali po skupinkách. Součástí stezky byly otázky, které měli za
úkol ověřit, co všechno jsme si z dané
noci zapamatovali. Poté jsme všichni
znaveni usnuli. Ráno na nás čekala
nejen vydatná snídaně, ale také vyhodnocení otázek, ve kterých jsem byla se
svojí skupinkou nejúspěšnější.

Na dalším ročníku nechci chybět, a tak
doufám, že mě mamka příští rok zase
včas přihlásí ;)
Anet

S tr á nk a 6

Č í s l o 1/2 0 18

Plakáty - pokračování

