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Infor mační občasník Obecního úřadu Železné
Vážení spoluobčané,
Dokončujeme jedny s největších investičních akcí v historii
obce. Spolu s výstavbou splaškové kanalizace jsme dokončili stavbu dešťové kanalizace a realizujeme opravy místních i krajských komunikací. V průběhu výstavby dochází v
naší obci k různým omezením a komplikacím oproti standardu, na jaký jsme byli v předešlých letech zvyklí. Jedná
se například o omezení v dopravě spojené se sjízdností
komunikací v obci, zvýšenou prašností aj. Nemalé problémy vznikly rovněž v okolí autobusové zastávky, prodejny
a parkování. Za vzniklé komplikace se omlouváme a děkujeme za Vaši trpělivost.
Co nás ještě čeká v
nejbližší době - do
20. 9. by měla být
hotova oprava krajských komunikací
včetně finálního povrchu, do konce září
by měla být kompletně dokončena stavba splaškové kanalizace. Doufejme, že realizátorská firma zvládne v tomto
termínu i kompletní opravy komunikací a dlažeb. Po ukončení a předání splaškové kanalizace musí proběhnout kolaudace a teprve potom bude možné realizovat Vaše přípojky k nemovitostem. Informace o připojování nemovitostí
jsme přinesli v minulém Železňáku, nejdůležitější fakta a
kontakty na firmy, které můžete oslovit, najdete uvnitř tohoto čísla.
Jaké další akce připravujeme:
Projektově je zpracována oprava komunikace Pitýn, v letošním roce uskutečníme výběrové řízení na dodavatele
stavby a realizace bude v průběhu roku 2016. Projektová
hodnota díla je cca 700 000 Kč.
Připravujeme projekt na dostavbu chodníků k Tišnovu a k
Lomničce, zde bude muset proběhnout územní a stavební
řízení, doufáme , že se nám to podaří do poloviny příštího
roku s realizací 2016 nebo 2017. Na spolufinancování
této akce bychom rádi získali prostředky ze Státního fondu
dopravní infrastruktury.

NEPŘEHLÉDNĚTE!
VÝLET DO NEZNÁMA
zájemci nahlaste se
do 20. 9. 2015 na Obecním úřadě
v Železném

V rámci rozbíhajících se fondů z EU bychom rádi zrealizovali revitalizaci lokality Za hradiskem. Zde by mohl vzniknout hektarový rybník, několik menších tůní a úpravy
skládky zeminy, zde zvažujeme vysázení ovocného sadu.
Krásný zbytek léta a podzim plný hub,
Pavlíček Radomír, starosta

Domovní přípojky kanalizace
Připomínáme vyzvaným majitelům nemovitostí, kteří si ještě na
obecním úřadě nevyzvedli projekt a stavební povolení na připojení
splaškové kanalizace, aby tak učinili v co nejkratším termínu.

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
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
16. - 18. 10. Velkoobjemové kontejnery - na obvyklých místech
Do kontejneru patří - komunální odpad po vytřídění, velkoobjemový odpad,
směsný odpad K

sběr nebezpečného odpadu
Odpad je možno dovézt na dvůr obecního úřadu od 14. 10. do 18.
10. do 12 hodin. Po uvedeném termínu prosíme občany, aby nevozili
odpad na obecní úřad a vyčkali do jarního kola sběru.
Mezi nebezpečný odpad patří - pneumatiky, oleje, barvy, baterie,
elektrotechnický odpad / TV, radia, ledničky K

Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících květnu až říjnu 2015 dožívají tito naši občané:
Bělušová Marcela
Kasperkevičová Božena
Kasperkevič Jozef
Bárta Jozef
Navrátilová Eliška
Pajkrt Jiří
Trtílková Milada
Škorpíková Libuše
Dolek Jiří
Havlíková Jindřiška
Chalupová Růžena
Navrátil Jindřich
Bártová Emilie
Fritzová Milada
Pavlíčková Květoslava
Pokorná Věra
Srba Antonín
Baláková Dagmar
Chaloupková Marie
Sláma Vladimír
Matulková Jarmila
Odehnalová Jarmila
Fritz Vladimír
Merta Bohdan
Špaček Emil
Trtílek Radomír
Kašparec Václav
Filipi Emilián
Komárková Zdeňka
Nejez Václav
Šikulová Helena
Jašek František

03.05.1955
03.05.1942
12.05.1940
15.05.1938
16.05.1940
25.05.1960
26.05.1936
31.05.1965
10.06.1933
25.06.1950
26.06.1936
10.07.1937
13.07.1938
13.07.1924
13.07.1937
21.07.1960
21.07.1936
30.07.1965
11.08.1937
13.08.1945
17.08.1943
06.09.1944
08.09.1945
13.09.1965
16.09.1965
16.09.1960
21.09.1938
01.10.1927
04.10.1950
07.10.1942
17.10.1965
20.10.1938

Blahopřejeme

60
73
75
77
75
55
79
50
82
65
79
78
77
91
78
55
79
50
78
70
72
71
70
50
50
55
77
88
65
73
50
77

VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
V minulém čísle našeho občasníku jsme Vám sdělili přesný
postup pro připojování Vašich nemovitostí ke splaškové
kanalizaci. K vlastnímu připojení může dojít až po zkolaudování stavby, předpokládaný termín je v průběhu měsíce
října 2015.
Připojení můžete provést sami nebo dodavatelskou firmou.
Zde přinášíme kontakty firem, které projevili zájem a kde je
možno si práce objednat:
Mertastav,
Ing. Dvořák, zdenek.dvorak@mertastav.cz
737 288 669
KWM
Hrubý Martin, hruby74.mh@gmail.com
608 871 829
US Maloň
Maloň Vítězslav, VMalon@seznam.cz
605 251 240
Zde uvádíme přehled nejdůležitějších kritérií pro připojení.
Hlavní kritéria pro napojení nemovitosti
Splaškové a dešťové odpadní vody musí být v nemovitosti
důsledně odděleny. Do splaškové přípojky smí být připojena pouze voda z WC, koupelen, prádelen a kuchyní. To
znamená, že do splaškové kanalizace nesmí být napojeny
dešťové svody ze střech, odvodnění zpevněných
ploch, dvorků apod. Dále pak do této kanalizace nesmí být
zaústěny vody z chlévů a hnojišť. Dle tohoto požadavku má
každá nemovitost zpracovanou projektovou dokumentaci
a vydané stavební povolení.
Vlastní napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci bude
dle zpracovaného projektu.
Popis procesu připojování
V rámci výstavby splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu jsou současně budovány (dle projektové dokumentace
domovních přípojek) odbočky pro napojení jednotlivých
nemovitostí, vyvedené mimo těleso komunikace (dodávka
stavby). Vlastní napojení splaškové přípojky si zajišťuje
vlastník nemovitosti sám na své náklady.
Kontrola kanalizační přípojky před zásypem
Každý vlastník nemovitosti, která se napojuje na veřejnou
kanalizaci je povinen před zásypem zhotovené splaškové
kanalizační přípojky kontaktovat pracovníky VAS, a.s. provoz Tišnov a požádat o provedení kontroly. V případě, že
pracovníky VAS, a.s. nebo pověřeným pracovníkem obce
nebudou zjištěny závady bránící v užívání kanalizační přípojky, bude žadateli vydán doklad o provedení kontroly.
Doklad o provedení kontroly nebude vydán pro přípojky
částečně, nebo zcela zasypané. Tento doklad je nutno
předložit stavebnímu úřadu a kopii obecnímu úřadu Železné s oznámením o dokončení stavby a započetí jejího užívání.
S případnými dotazy se můžete obrátit na VAS, a.s. provozní středisko Tišnov, tel.549410203
(Milada Schneiderová a Pavel Přikryl)
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Obecní úřad v Železném pořádá

VÝLET DO NEZNÁMA
odjezd 3. 10. 2015 v 7.00 h
od autobusové zastávky

Ochotníci v Železném
Komedie Lišák Pseudolus byla první a poslední hrou kterou někteří z nás
hráli. Zkusili to, odvedli dobrou práci ale pokračovat nebudou.

předpokládaný návrat cca v 19 h
Proto kdo z vás by to chtěl
zkusit - viděli jste že to zase
není taková věda, přihlaste
se na:
604234707
Marie Burianová
Železné 112.

cena za dopravu je 100,- Kč
děti do 15 roků 50,- Kč
zájemci nahlaste se
do 20. 9. 2015 na Obecním
úřadě v Železném
senioři ze Železného mají
dopravu a oběd zdarma

PUBLIKACE: Železné – historie a vývoj osídlení obce
Obec Železné si nechala zpracovat historikem panem Jaroslavem Sadílkem rešerši na výše uvedené téma. Jedná se o pohled do historie obce od jejího vzniku
až po rok 1826. Výsledný text včetně obrazových příloh a fotografií původních
domů byl pak za pomoci autora, nakladatelství Achab propagace pana Pavlíčka a
redakční rady obce zpracován v půvabnou publikaci, která jistě zaujme nejen
obyvatele obce, ale i zájemce o historii a region z širšího okolí. Publikace bude
pokřtěna na svatováclavských hodech v Železném dne 27. 9. 2015 a zájemci ji
mohou zakoupit přímo při křtu, a od 28. 9. na OU a v místní prodejně potravin.
Knížku si budete moci pořídit za 190,- Kč.
KMŠ

FE-MINA – taneční kroužek.
Již druhým rokem se v obci každý týden schází početná
skupina žen a dívek, které spojuje nadšení z tance. Výsledky svého snažení pak prezentují obyvatelům obce i jejím
návštěvníkům, a to tanečními vystoupeními zakomponovanými do programu svatováclavských hodů či jako zpestření
obecního plesu. V loňském roce tak ženy z tanečního
kroužku FE-MINA předvedly na hodech Moravskou besedu, na plese a v průběhu akce „Sever proti Jihu“ pak odtančily dva country tance - čtverylku a line dance. V průběhu
hodového vystoupení jim zdatně sekundovala s pásmem
tanců menší i větší děvčata z obce.
Vzhledem k tomu, že ohlasy veřejnosti na naše vystoupení
jsou více než kladné, a protože nás tanec stále baví, můžete
se i letos těšit na další taneční vystoupení na svatováclavských hodech dne 27. 9. 2015. Tentokrát vám představíme
Českou besedu,
opět v ryze ženském provedení a
stejně jako vloni,
i letos bude patřit
předtančení místním dívkám.
Budeme se na
vás těšit a doufat,
že i tentokrát vás
svým tancem potěšíme a pobavíme.
KMŠ

Rozvrh kroužků a otvírací doba knihovny ve
školním roce 2015/16
Šikovné ručičky – středa 16:00, OÚ Železné, zahájení
30.9.2015, přihlášky viz. samostatné info níže.

Volnočasové centrum Ráček a Knihovna v Železném
informují
V uplynulém pololetí bylo opět naše volnočasové centrum i
knihovna poměrně aktivní. Největší zájem je stále o aktivity
pro děti od těch nejmenších, po ty školou povinné.
V knihovně průběžně doplňujeme knihovní fond, jak
v dospělém oddělení tak v tom dětském. Po vánočních svátcích jsme zahájili dětským karnevalem, kde brněnské Tetiny
skoro 2 hodny s dětmi hrály a zpívaly. Následovala tradiční
knihovnická akce Noc s Andersenem. U nás letos už 5. ročník na motivy pohádek Jana Drdy a jako vždy byl plně obsazen. Týden pro zemi, který celosvětově probíhá v dubnu obnášel jako každý rok, úklid veřejných prostranství a okolí
potoka Besénku spojený s ukázkami svozové techniky firmy
KTS Ekologie. Bohužel účast místních byla velmi velmi mizivá, což všechny organizátory velmi mrzelo. Školní rok jsme
s kroužkem Šikovných ručiček zakončili společným setkáním na hřišti V Horce, kde si všichni zasportovali a na závěr
si pochutnali na opečených špekáčcích. Další akcí, které se
také pravidelně účastníme s dětmi jsou sportovní hry Mikroregionu Porta, které se konají v duchu hesla: „není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se“. A proto nikdo neprohrál a všichni
byli za své výkony spravedlivě odměněni věcnými cenami.
V letošním roce se hry konaly na území obce Štěpánovice.
Vrcholem uplynulé sezony byl samozřejmě letní příměstský
tábor s názvem Ve víru živlů. Děti se celý týden zabývaly 4
hlavními přírodními živly – oheň, voda, vzduch, země. Vyrobily si nádherné vzdušné balony, zkusily si co se děje v nitru
sopky, povídaly si o vodě, poznávaly, co nám dává země.
V bohatém programu byly zařazeny i dva celodenní výlety.
Jeden do Brněnského VIDA centra a druhý do Bystřice nad
Pernštejnem na farmu EDEN. Poděkování za organizaci tábora a celoroční práci pro naše Centrum patří především
lektorkám Ráčku: p. Radmile Pavlíčkové, p. Iloně Stárkové a
sl. Lucii Malíkové. Za spolupráci a výborné služby pak děkujeme OÚ Železné, pekařství Halouzka z Tišnova a firmě
Gastroteam Vojanec z Tišnova.
RV

Fotím, fotíš, fotíme – pondělí nebo čtvrtek dle domluvy,
oÚ Železné, přihlášky na knihovna@zelezne.cz
Jóga s Romanou - úterý 18:00, KD Železné, zahájení
15.9.2015
Cvičení pro dobrou kondici se Simčou – úterý 19:15,
čtvrtek 19:00, KD Železné
Volná herna pro rodiče s dětmi – středa 9:00-11:00,
případně v době otvírací doby knihovny
Knihovna
Pondělí
Středa
Pátek

17:00 – 19:00
9:00 – 11:00
17:00 – 19:00
18:00 – 19:00 do 2.10.2015
17:00-18:00 od 3.10.2015 do 1.4.2016

Šikovné ručičky
Jako každým rokem nabízíme dětem kroužek Šikovných ručiček v Železném v budově OÚ. Prosíme zájemce aby se přihlásili na email: knihovna@zelezne.cz , a to v přihlašovacím týdnu 7. –
11. září 2015.
K přihlášení je také nutné dostavit se osobně nebo on-line přes webové stránky: svcinspiro.cz/, v
Tišnově v Inspiru (pondělí – pátek Vám budou k
dispozici v čase 8 – 18 hod - dříve DDM).
První hodina Šikovných ručiček bude ve středu
30.9.2015 v 16:00 hod na OÚ v Železném.
Těším se na Vás Radka

