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Infor mační občasník Obecního úřadu Železné
Vážení železňáci,
blíží se konec roku, je před námi krásný a pohodový vánoční čas a příprava
na přivítání roku nového. S tím také souvisí ohlédnutí za tím, co nám přinesl
rok končící. V rámci investičních akcí nebyl tak heroický jako rok 2015, přesto
se podařilo dobudovat chodníky v celé obci, zrekonstruovat komunikaci na
Pitýně, dokončit první etapu opravy hasičské zbrojnice a otevřít parčík u kulturního domu.
Obec se v letošním roce zúčastnila soutěže Vesnice roku, získali jsme ocenění
za nejlépe fungující knihovnu a volnočasové centrum na Jižní Moravě. Určitě
jste také zaznamenali spoustu akcí, které jsme pro Vás s centrem připravili,
akce byly připraveny pro celé věkové spektrum, od nejmenších až po seniory.
Skvěle si vede i náš hasičský sbor.
Za podporu děkuji všem sponzorům a podporovatelům a nemohu opomenout
vyslovit poděkování všem zastupitelům a zaměstnancům. Není to o jedincích,
ale především o týmové práci.
V současné době už připravujeme rozpočet pro rok 2017, opět nás čeká
spousta akcí. Z těch největších je to kompletní rekonstrukce komunikace Ve
dvorech, jedná se o poslední úsek v obci, který je po vybudování splaškové
kanalizace v dezolátním stavu. Připraven je projekt Revitalizace Hradiska,
jedná se především o vybudování vodní nádrže v prostorech , kde už v sedmdesátých letech minulého století proběhl pokus o výstavbu rybníku. Navazovat bude i tvorba tůní, výsadba tradičních dřevin a vybudování vycházkové a
naučné trasy v tomto území.
Ve spolupráci s okolními obcemi - Hluboké Dvory, Unín, Rohozec, Bukovice a
Šerkovice připravujeme společný projekt výstavby svazkové školky. Toto zařízení by mělo být dvoutřídní a mělo by sloužit především pro děti ze zapojených
obcí. Shodli jsme se na umístění v Železném v lokalitě Záhomí vedle hřiště. V
současné době probíhá projektová příprava.
Jak sami vidíte, úkolů nás pro příští období čeká spousta. Proto nám všem
žijícím v naší obci přeji v první řadě poklidný průběh předvánočních příprav,
nákupů, pečení a obstarávání.
Přeji vám také, abyste vánoční svátky prožili v pohodě a radosti a zároveň přeji mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v příštím kalendářním roce.
Radomír Pavlíček, starosta

UPOZORNĚNÍ!
Letos se v obci Železné vybudovaly nové chodníky, které mají sloužit
k bezpečnému pohybu chodců. Chodníky nejsou situovány pro stání
ani parkování automobilů. Bohužel jsou řidiči, kteří už na nich parkují a
nejspíš si neuvědomují, že dochází k nenávratné deformaci chodníku a
je ohrožen bezpečný pohyb chodců. Proto prosíme všechny řidiče, aby
parkovali svoje auta na místech k tomu určených.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Hasiči v Železném
str. 2
Třídění odpadu
str. 4

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Obec Železné zavede od nového roku
nový motivační program na třídění odpadů, tzv. „pytlový sběr“. Každá domácnost bude mít přiděleny pytle žluté
barvy na plast a modré barvy na papír.
Pokračování na straně 4

Úřední hodiny OÚ o Vánocích
22. - 27. 12. 2016
ZAVŘENO
28. 12. 2016
9 : 00 - 13 : 00
29. - 30. 12. 2016
ZAVŘENO

Beseda o legionářích
13. 1. 2017, čas bude upřesněn
Besedovat se bude o legionářích,
kteří pocházeli ze Železného,
zejména o panu Horňaském,
rodáku ze Železného.
Zájemci se mohou dozvědět i něco
o svých předcích.
Besedu povede pan František
Trávníček.
Pokud máte nějaké materiály či
dotazy, obraťte se prosím na OÚ.

Sháníte vánoční dárek, který vás
potěší po celý rok? Na OÚ a
v obchodě v Železném je k dostání
posledních několik výtisků reprezentačního nástěnného kalendáře Josef
Jambor 2017, který obsahuje 13 barevných reprodukcí jeho méně známých obrazů. Kalendář může být i
milým dárkem pro naše blízké.
PAV

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
9.00 - 13.00 hod.
Úterý
9.00 - 13.00 hod.
Středa
15.00 - 20.00 hod.
Pátek
9.00 - 13.00 hod.
Vydává Obecní úřad Železné, Železné 79, 666 01 IČO 00366129,
pod číslem MK ČR E10034

Stránka 2

Číslo 3/2016

Pozvání na výstavu

Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících
listopad 2016 - únor 2017 dožívají tito naši
občané:
BENEŠOVÁ Emilia

23.2.1928

89 let

NOVOTNÁ Marie

1.12.1928

88 let

DOLKOVÁ Helena

17.12.1931

85 let

MATALOVÁ Věra

9.1.1932

85 let

MATULKA Jan

25.12.1939

77 let

JAŠKOVÁ Jitka

2.11.1940

76 let

SYNKOVÁ Miroslava

28.12.1940

76 let

BÁRTOVÁ Marie

20.2.1941

76 let

NOVÁKOVÁ Jarmila

25.2.1941

76 let

HRBOTICKÁ Marie

10.2.1943

74 let

HANÁK Jaroslav

4.2.1944

73 let

VANĚK Miroslav

17.12.1944

72 let

BRODECKÁ Alena

10.1.1945

72 let

MALÍK Martin

11.11.1945

71 let

JÍLEK Josef

17.11.1951

65 let

NOVOTNÁ Marie

1.1.1952

65 let

BUCHTOVÁ Dáša

7.1.1952

65 let

BURIANOVÁ Marie

21.12.1956

60 let

ŠKORPÍK Zdeněk

6.11.1961

55 let

VÝROSTOVÁ Lenka

12.12.1966

50 let

Blahopřejeme

KPVU se sídlem v Železném si vás
dovoluje pozvat na výstavu, která se
koná v tišnovské galerii Diana na
Korábu v době od soboty 28. ledna
do neděle 26. února 2017. Výstava
nese název Významní čeští krajináři
XX. století. Na výstavě bude zastoupeno 26 malířů např. J. Jambor, O.
Blažíček, R. Havelka, J. Trampota,
K. Hofman, L. Kotas a další.
Zahájení výstavy se koná v sobotu 28. 1. 2017 v 15 hod.
Výstava bude otevřena vždy v So a Ne v 10 – 17 hodin.
Nenechte si ujít tuto mimořádnou výstavu.
PAV

Hasiči v Železném
Pro rok 2016 jsme se v družstvech dospělých hasičů rozrostli
o družstvo žen. Všichni jsme se zúčastnili také všech postupových
soutěží, které nás dostali až na samé mistrovství ČHJ a MHJ.
V prvním postupovém kole, které se uskutečnilo v Újezdě u Rosic,
kde družstvo žen mělo svoji závodní premiéru, jsme se umístili:
24. 4. 2016 Okrskové kolo MHJ
Muži "B"
1. místo
Muži "A"
3. místo
Ženy
2. místo
Druhé kolo se uskutečnilo v Březině
u Tišnova.
22. 5. 2016 Okresní kolo MHJ
Muži "A"
2. místo
Muži "B"
3. místo
Ženy
2. místo
Třetí kolo a zároveň Přebor MHJ se uskutečnilo v Brně na stadionu
VUT. Zde už soutěžili pouze dva týmy HS Železné
5. 6. 2016 Přebor MHJ (III. kolo)
Muži 3. místo
Ženy 4. místo
Poslední letošní závody a to Mistrovství České republiky ČHJ a
MHJ se pořádaly v Přerově.
10. 9. 2016 Mistrovství České republiky ČHJ a MHJ
Muži 7. místo
Ženy 5. místo
Družstva se také zúčastnila i nepostupových závodů: Dolnoloučská
zima, Noční závody v Čebíně a memoriál Pepy Koláře v Březině.
V roce 2016 je to ze závodů vše a pevně doufáme, že v roce 2017
budeme dosahovat stejných ba ne i lepších výsledků jako letos.
Mimo jiné jsme v letošním roce získali dotaci od obce Železné
na sportovní oblečení v hodnotě 20.000 korun. Dresy byly pořízeny, jak pro tým můžu tak i žen. Díky tomu můžeme reprezentovat
nejen hasičský sbor, ale také naší obec na všech závodech.
Michala Hrbotická, Martina Pavlíčková

DŮLEŽITÉ!!!
Tým mužů HS Železné hledá do svého týmu kluky starší 16 let.
Zájemci se mohou hlásit u Honzy Macha, tel. 773 258 479.

Pozvánka pro děti
Volnočasové centrum Ráček zve všechny malé i velké na dětský karneval,
který proběhne 12. 2. 2017 v 15 : 00 hodin v kulturním domě v Železném.
Můžete se těšit na spoustu soutěží a her a samozřejmě na velký taneční rej.
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VÝLET DO NEZNÁMA
Jako každým rokem obec Železné uskutečnila dne 15. 10. 2016 ke Dni
seniorů Výlet do neznáma. Říjnové počasí nám přálo, a tak ranní procházka obcí Kořenec nikomu nevadila. Dominantou obce Kořenec je větrný
mlýn, pod nímž byl vybudován sportovní areál a na něj navazuje místní
muzeum. Muzeum zaznamenává mj.
život obce, kořenecký kroj a loutkové
divadlo. Pro účastníky zájezdu byla zajímavostí soukromá sbírka budíků. Další
zastávkou byl Borotín, kde nás přivítal
starosta obce - Ing. Zdeněk Toul. Jedna
skupina shlédla výstavu obrazů, jiní
navštívili soukromou výstavu pohyblivého betlému umístěného v garáži místního občana.
Oběd proběhl ve Svitávce v restauraci
Pod Dubem, kde nás mile překvapila
příjemná a hlavně rychlá obsluha. Dalším překvapením byla návštěva LöwBeerovy vily, jejíž majitelé vlastní i vilu
Tugendhat v Brně. Vilou nás provázel,
od sklepa až po půdu, starosta městyse Svitávky Jaroslav Zoubek, který se
zasloužil o to, že zde bylo 3. 9. 2016
slavnostně otevřeno muzeum rodu Löw Beer.
Shlédli jsme tam i film O ztraceném kufru, který je možné si půjčit knihovně v Železném. Rozloučili jsme se s městysem a odjeli jsme do nedalekých
Boskovic. Jedna skupinka navštívila výstavu věnovanou legionářům a druhá skupinka odešla s průvodkyní
na procházku židovským městečkem,
kde
se
dozvěděla mnoho
zajímavých věcí o
životě Židů.
Domů jsme přijeli
ve večerních hodinách, plní zážitků
a dojmů.
RP

První vánoční akcí v Železném bylo Adventní tvoření,
které se konalo 27. 11. 2016 v kulturním domě.
Tvořily se vlastnoruční vánoční ozdoby z papíru a třpytek.

Dne 4. 12. 2016 proběhla v kulturním domě v Železném Mikulášská
nadílka. Děti z volnočasového centra
Ráček a děti ze Železného a okolí si
pod vedením Míši a Radky připravily
pro návštěvníky pohádku O dvanácti
měsíčkách, která měla veliký
úspěch. Zpívaly se koledy, které doprovázel na klávesy Pavel Troják. V
závěru akce přišel na návštěvu Mikuláš se svojí družinou a obdaroval
hodné děti malým dárečkem.

Volnočasové centrum Ráček
je nyní nově i na Facebooku,
kde s námi můžete komunikovat,
diskutovat, ale také sledovat fotogalerii
i nově pořádané akce… více na adrese
http://www.facebook.com/RáčekŽelezné-384189008347097/?
ref=aymt_homepage_panel

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
o Vánocích
PONDĚLÍ 12. 12. 2016
17:00 – 18:00
STŘEDA 14. 12. 2016
9:00 – 11:00 a 17:00 – 19:00
PÁTEK 16. 12. 2016
17:00 – 18:00
19. 12. 2016 - 6. 1. 2017

ZAVŘENO

Byla tu i možnost zakoupení vánočních dekorací a vytvořit si tak dle svých vlastních představ
adventní věnec či svícen. Akce se konala první adventní neděli, která se nazývá „železná“.
V tento den se na adventním věnci zapaluje první svíce tzv. svíce proroků,
která je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Na
druhou adventní neděli se zapaluje i druhá svíce tzv. betlémská, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Na třetí neděli se zapaluje i
třetí svíce tzv. pastýřská, která vyjadřuje radost z toho, že postní období je
téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz. Poslední čtvrtou
neděli se zapaluje i čtvrtá svíce, tzv. andělská představuje mír a pokoj. V současnosti se jednotlivé adventní neděle označují jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá.
Před zlatou nedělí, tj. 17. 12. 2016 od 16h bude další akcí v obci Železné Vánoční posezení, kde bude probíhat mj. již
(viz plakát strana 6)
II. ročník soutěže o nejlepší železenskou vánočku.
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Třiďte odpad !

pokračování ze str. 1

Obec Železné zavede od nového roku nový motivační program na třídění odpadů, tzv. „pytlový sběr“. Každá domácnost
bude mít přiděleny pytle žluté barvy na plast a modré barvy na papír. V termínu, který vám včas sdělíme, budou tyto pytle odvezeny. Interval svozu bude upraven dle zájmu, prozatím bude 1 x za měsíc.
Pokud se tento systém osvědčí, zavedeme i pro zájemce registraci pro zařazení do systému třídění. Tzn., že po registraci obdrží každá domácnost nálepky s čárovými kódy, které umístí na jednotlivé pytle. Pomocí čárových kódů bude načítána odměna konkrétního občana. V průběhu celého roku pak budou mít zaregistrovaní občané možnost výši svého konta sledovat prostřednictvím elektronické evidence na webových stránkách obce Železné, pod svým unikátním kódem.
Odměnu pak dostanou občané prostřednictvím slevy při platbě komunálního odpadu.
Více informací, až po zavedení pytlového sběru.

PLAST

PAPÍR

Asi nejobjemnějším druhem odpadu, který je možné třídit,
je plast. Tento druh odpadu tvoří kolem 40 % objemu černých popelnic na směsný komunální odpad.
Plastové věci, které odložíte do žlutého kontejneru, se od
sebe liší chemickým složením, tvarem i barvou. Proto se
dotřiďují podle jednotlivých druhů na roztřiďovací lince.
Takto vytříděné jsou nadrceny na malé kousky, vyprány a
pomocí sedimentace a odstředivek rozděleny na jednotlivé
druhy dle složení. Rozemletý materiál je granulován a obchodován jako druhotná surovina, ze které jsou vyráběny
nové výrobky. Věděli jste, že fleecová mikina byla
s největší pravděpodobností v minulosti PET lahví?
Z recyklovaných PET lahví se vyrábí celá řada věcí, které
nás obklopují – od výplní do spacáku a bund či zátěžových
koberců až po interiér auta.
S ostatními plasty, které odkládáte do žlutého kontejneru
(kelímky od jogurtu, fólie, sáčky), se pak můžete setkat například kolem dálnic, kde z nich byly vyrobeny protihlukové
stěny, nebo na dětském hřišti, ať už ve formě skluzavky, po
které se právě klouže Vaše dítě nebo lavičky, která stojí
nedaleko.
Plastové obaly není nutné vymývat. Technologie na zpracování plastů si porazí i se zbytky obsahu. Co se týká lahví, je nutné je před odložením do kontejneru sešlápnout.
Šetříte tím místo a kontejnery či pytle nejsou přeplněné.

Papír je druhem odpadu, který se standardně třídí. A je to
právě papír, kterého vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Papír je velmi dobře
recyklovatelná surovina. Proč tedy ničit lesy, abychom
získali surovinu na výrobu papíru, když můžeme zužitkovat již vyrobený nepotřebný papír? Pokud vezmeme
v úvahu technologie zpracování dřeva a starého vytříděného papíru, zjistíme, že zpracování starého vytříděného
papíru je ekologičtější než výroba papíru ze surového dřeva. Použitím jedné tuny sběrového papíru se totiž ušetří
asi 17 stromů v lese a kromě toho se uspoří až 50 %
energie a 40 % vody, která se pak musí složitě čistit.
Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem,
jak se ho správně zbavit.
Stejně jako o třídění plastu platí řada mýtů, je tomu tak i
v případě papíru. Stejně jako není nutné vymývat kelímky
z plastů, tak není nutné zbavovat např. sešity kovových
sponek nebo obálky průhledných okének. A ptáte se,
proč do papíru nedávat ruličky od toaletního papíru nebo
proložky od vajec? Tyto výrobky se dají nazvat posledním
stádiem života papíru. Již ho nelze znovu recyklovat, a
proto nepatří do modrých kontejnerů. Jejich místo je
v hnědých nádobách na bioodpad odkud zamíří do kompostu.

Co do žlutého pytle patří?

Co do modrého pytle patří?

•
•
•
•
•
•
•
•

Plastové výrobky z materiálů: PET,PP,PS,PE-LD,PE-HD
Plastové obaly (přepravky)
Plastové obaly od potravin (sušenek, těstovin, apod.)
Plastové sáčky, pytle, nákupní tašky
Kelímky od jogurtů a dalších potravin
Pěnový polystyren
Fólie
Láhve a kanystry od nápojů pochutin, kosmetických přípravků, apod.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noviny a časopisy
Katalogy, telefonní seznamy
Knihy bez vazby a desek z PVC
Sešity, kancelářský papír
Krabice, papírová lepenka
Reklamní letáky
Neznečištěné papírové sáčky
Čistý obalový papír
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plast. vnitřku!

Co do modrého pytle nepatří?

Do žlutého pytle nepatří?

• Obalové materiály vrstvené
• Výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové krytiny,

• Papír znečištěný potravinami
• Hygienicky závadný papír (obvazy, vlož-

apod.)
• Pěnové materiály (molitan, pryž) kromě
pěnového polystyrenu
• Elektrické kabely
• Plastové obaly znečištěné chem. látkami,
minerálními oleji, apod.
• Plastové díly s kovovými částicemi
• Textilie z umělých vláken

•
•
•
•
•
•

ky, papír. plenky)
Kopíráky
Voskovaný papír
Pauzovací papír
Asfaltový a dehtový papír
Celé svazky knih (bez vazby)
Kombinované papírové obaly s plasty a
kovy (kromě nápojových kartonů), apod.
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Projekt LEGIE 100
Je to projekt ČsOL (Československá obec legionářská) ke stému výroční vzniku Československa, které se slavilo v létě roku 2014. Cílem
projektu bylo v souvislosti s oslavami 100. výročí založení Československa připomenout zásadní historické zásluhy čs. legionářů.
Projekt byl naplánován na dobu šesti let a v jeho rámci se mj. počítá
s obnovou hrobů legionářů, s péčí o válečné hroby vůbec, s pietními akty,
výstavami a přednáškovou činností, s pořízením replik legionářských stejnokrojů a výzbroje, zřízením muzea legií a zakladatelů státu, natočením velkofilmu o historii vzniku státu a dalším akcemi. Realizace
začala už v roce 2009, neboť projekt je velmi
rozsáhlý a zahrnuje obrovské množství přípravných prací a řadu dílčích úkolů a aktivit.
Velice významnou součástí těchto aktivit bude
také projekt Legiovlaku, který předpokládá
pořízení repliky legionářského vlaku z období
bojů na Transsibiřské magistrále a s jeho zajížděním po dobu šesti let do
měst a obcí po celé ČR doprovázených přednáškovou činností. Projekt
zastřešuje ČsOL v úzké spolupráci s Českými drahami, SŽDC, ČD Cargo,
Národním technickým muzeem a Nadací Okřídlené kolo.
V období fašistické okupace a komunistické nadvlády
byly myšlenky legionářů zakázány, ČsOL byla zrušena a
došlo k přetržení kontinuity povědomí a znalostí o tradici,
která je pro nás velice důležitá. Proto by měl projekt Legie 100 sehrát významnou úlohu při obnově tradic boje
za svobodu a demokracii v duchu odkazu čs. legionářů.

PROČ PROJEKT LEGIE 100?
Projekt by měl napomoci posílit národní uvědomění a národní hrdost, jakož i zvýšit prestiž ČR. Legionáři nasazovali své životy nejen na frontách I.
světové války a po ní, ale významnou měrou se podíleli i na aktivním odporu proti německým okupantům v průběhu II. světové války.
Myšlenkový základ legionářského hnutí se v Čs. na konci 40. let minulého
století stal nežádoucím a legionářské tradice přestaly být udržovány.
V současné době se situace začíná pomalu měnit. Objevují se občanská
sdružení a kluby vojenské historie, které se snaží tyto tradice oživit. Sté
výročí vzniku a činnosti čs. legií se nabízelo jako příležitost výrazně ovlivnit
vnímání legií jako fenoménu, který významně promluvil nejen do české
historie, ale i do průběhu I. světové války.
PROJEKT ZAHRNUJE:
Legiovlak, výstavy a přednáškovou činnost Tiskovou činnost, celovečerní
film, péči o válečné hroby a pietní místa v ČR i v zahraničí, pietní akty, rekonstrukce bitev, výchovu školství, muzeum čs. legií s přednáškovým sálem, zahraniční poutě.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve dnech od 1. 1. do 15. 1. 2017 se vydají malí
koledníci na pouť po domácnostech v naší obci,
aby
roznášeli
dobrou
zprávu
o narození Ježíše Krista a přinesli požehnání do
navštívených domů. Koledníci opět ponesou
úředně zapečetěné kasičky,
aby žádali dárce o příspěvek
na charitní služby pro lidi
v nouzi.
Děkujeme za vaši dobrou vůli
pomáhat s námi lidem v nouzi.
Železné mění svůj vzhled a doznalo v poslední
době řadu změn k lepšímu. Kanalizace, nové silnice a chodníky, nový parčík s fontánou atd. Těžko
lze vyjmenovat, co všechno se u nás změnilo. Někdy to bereme jako samozřejmost. Lidé, kteří
v létě přijíždí do Železného na letní výstavy si
těchto změn pochopitelně citlivě všímají a nešetří
chválou. Taková chvála potěší a lidé se rádi vrací.
Železné se mění k lepšímu, škoda však, že
k lepšímu se nemění také někteří lidé. Nevidí nebo snad ani nechtějí vidět, co se děje kolem nás.
Žijeme zde, tady je náš domov a proto bychom
neměli být ke svému okolí lhostejní. Jak bude
obec vypadat, záleží i na každém z nás.
PAV

Jako již tradičně, tak také letos v závěru roku,
bych chtěl pochválit místní obchod. Za všechny ty
nadstandartní služby, za bohatý sortiment, milou
obsluhu, za to, že obchod tady máme. Bereme to
jako samozřejmost a nechci ani domyslet, kdyby…
Stačí si přečíst v novinách informaci, že v tomto
roce ukončilo činnost na 250 obchodů na malých
vesnicích, zpravidla do 500 osob.
Dobrou duší obchodu po takřka celý rok byla paní
M. Edlmanová, která, žel v poslední době onemocněla. I když obchod stále zajišťuje veškeré služby,
tato milá paní zde schází. Tak aspoň na dálku přejeme brzké uzdravení a návrat. Děkují vděční zákazníci.
PAV

INZERÁT
Hledáme šikovnou slečnu, paní, studentku na občasnou výpomoc v domácnosti a ve svatebním studiu
nejlépe v dopoledních hodinách.
Bezproblémová doprava do Železného nutná. Více
informací telefonicky na 739 032 615 nebo
na emailu info@tymomenty.cz

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali obci Železné a jejímu vedení za možnost využívat prostor Obecního úřadu ke scházení
a aktivitám křesťanů ze Železného a okolí (www.krestanetisnov.cz).
Kromě nedělních bohoslužeb pořádáme na Obecním úřadě také "anglické dny" a "anglické večery". Touto cestou nabízíme
mladým od 12 let možnost procvičit si konverzační angličtinu s rodilými mluvčími. Jedná se vždy o sobotu tak jednou do měsíce, kdy se v těchto prostorech mluví od rána do večera pouze anglicky. Ale není se třeba bát, že jde o sobotní školu v lavicích. Den je naopak nabitý hrami, zábavnými aktivitami, ale hlavně sami lektoři jsou samá legrace a úsměv. "Anglické večery"
pak přináší příjemné posezení u stolních her a příležitost si beze stresu popovídat s anglicky mluvícími hosty. O všech akcích
se vždy s předstihem dozvíte z obecních vývěsek.
Navíc jsme letos poprvé pořádali v prostorech tišnovského Gymnázia "příměstský", tedy denní anglický kemp s americkými
lektory. Pro velice příznivý ohlas na tuto akci jsme se rozhodli kemp uspořádat i příští léto a to v prvním srpnovém týdnu, opět
na Gymnáziu v Tišnově. Nu a "železňák" přináší tuto informaci jako první.
Marek Hančík

Obec Železné je nově i na
Facebooku, a to na adrese
www.facebook.com/zelezne
Můžete zde komunikovat, diskutovat, shlédnout nové události a jejich fotografie...

Boží hod u kapličky
v Železném
neděle
25. prosince 2016
v 17 hodin
pohyblivý betlém
kulturní program
horké občerstvení

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE CELOROČNĚ PODÍLEJÍ I TĚM, KTEŘÍ SE PRAVIDELNĚ ZÚČASTŇUJÍ
KULTURNÍCH AKCÍ V OBCI
ŽELEZNÉ. VELKÉ DÍKY PATŘÍ I SPONZORŮM!
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017.

