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Infor mační občasník obce Železné
Vážení spoluobčané,

prázdniny a léto už jsou v plném proudu, většina z Vás už tráví svoji
zaslouženou dovolenou. Život obce však pokračuje dál i v těchto odpočinkových měsících.
Mnozí z Vás si jistě všimli, že se nám podařilo dobudovat a zkolaudovat rybník v Biocentru Hradisko. Bohužel při současném období sucha
a nedostatečného toku potoku může napouštění trvat i několik měsíců. Dle názoru odborníků musí dojít také k nasycení okolí vodou.
Největší stavební akce v historii obce, výstavba svazkové školky, byla
zahájena, provedeny byly terénní práce a základy, pokládají se panely
a začne hrubá stavba budovy. Protože vlastní provoz musí být spuštěn
již v příštím roce, podnikáme patřičné kroky k zajištění provozu školky
a personálnímu obsazení.
O prázdninách dojde také ke kompletní výměně veřejného osvětlení
včetně vedení a rozvaděče podél komunikací k Jamnému a Lomničce.
Na závěr bych si Vás také dovolil pozvat na připravované akce, o
všech se můžete dočíst v našem občasníku.
Přeji Vám do nadcházejících prázdninových dnů dobrou náladu, pohodu a také krásnou a slunečnou dovolenou.
Radomír Pavlíček, starosta

Stavba „Svazkové MŠ Venkov v Železném“ zahájena. Slavnostního poklepu základního kamene se dne 16. 6. 2018 zúčastnil hejtman Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumil Šimek a zástupci obcí Bukovice, Hluboké Dvory, Rohozec, Unín,
Šerkovice a Železné. Na novou školku
se můžeme těšit již v roce 2019.

POPLATKY pro rok 2018
Obecní úřad informuje občany, že splatnost poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu byla do 31. 5. 2018 a splatnost poplatku za psa do 30. 6. 2018.
V případě neuhrazení může být poplatek
navýšen až o 50 %.

Začátkem května letošního roku navštívil obec Železné
ministr zemědělství Jiří Milek, ministr životního prostředí
Richard Brabec, radní JMK Petr Hýbler a Vít Rajtšlégr.
Diskutovali
se
starostou
Radomírem
Pavlíčkem
o kvalitě života na malých obcích, jejich vybavenosti a dostupnosti služeb. Prohlédli si také stavbu biocentra Hradisko, které je již v současné době úspěšně dokončeno.
Upozorňujeme občany, aby nevyhazovali do kontejneru
na bioodpad celé větve. Zaměstnanci úřadu tyto větve drtí,
jinak by byl kontejner hned plný a jeho vyvážení by bylo značně nerentabilní.
Foto zleva: V. Rajtšlégr, R. Brabec, J. Milek, R. Pavlíček, P. Hýbler

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Setkání kovářů
aneb
železo v Železném
str. 4

V měsíci srpnu může být provoz obecního úřadu omezen
z důvodu malování. 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…
V sobotu 7. dubna 2018 proběhl v obci jarní úklid
v rámci projektu UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO.
Všem zúčastněným moc děkujeme a vážíme si toho,
že jim záleží na čistotě naší obce a jejího okolí.

Ve dnech 15.—16. 6. 2018 se v areálu Horka v Železném
konal již 11. ročník Bigbítové noci. Celou akcí provázel
český spisovatel, hudebník a hudební publicista Petr
Gratias. Během dvou dnů se představilo hned několik
hudebních skupin, v pátek to byla Stará Banda, T4 a Třetí zuby s hostem Bohoušem Josefem, v sobotu potom
Starostovi muži, Loretta, Hanka a Petr Ulrychovi,
13 steps to hell a Demian Band z Argentiny. Věříme, že si
tuto akci všichni návštěvníci pořádně užili.

V sobotu dne 2. 6. 2018 se v Železném konal již 16. ročník rekonstrukce bitvy z Americké občanské války.
Komentovanou bitvu Cedar Mountain 1862 předvedli členové ze Sdružení přátel historie Brno, kteří se zabývají historií 9. New Yorského regimentu milice z období Americké občanské války 1861—1865. Zahájení
akce proběhlo v 10 hodin pochodem
obcí Železné a samotná bitva začala
v 15 hodin nedaleko hřiště. Po bitvě

následovalo posezení s country hudbou. Akce se velice vydařila a její
příznivci se mohou těšit na další ročník. Uvidíme, jaká bitva to bude
příště.
Tradiční Košt slivovice
16. dubna 2018 pořádal Mikroregion
Porta v kulturním domě v Železném již
XII. ročník Koštu slivovice. Vítěznými
vzorky se mohou pochlubit paní Potměšilová H. (1. místo), pan Parolek A.
a pan Vančura L. (2. místo) a pan Tichý
L. (3. místo). Blahopřejeme!

Hanka a Petr Ulrychovi & Javory Beat
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Vzpomínka:
Za Milošem Kovářem

Malá vzpomínka

Květen je měsícem nejen setkání, ale také, bohužel, odchodů. Odešel Miloš Kovář. Do historie Železného se zapsal také
tím, že v obci otevřel v devadesátých letech první hospodu. Byl
zkušený harcovník v tomto oboru, protože ku spokojenosti zákazníků léta provozoval hospodu v Březině u splavu, která tehdy byla
vyhledávanou mnoha turistů a místních.
A na tuto tradici navázal také v Železném. Rádi sem chodili
nejen místní, ale také hodně přespolních. O víkendu nestačily stoly ani židle.
Když jsem do této milé hospůdky poprvé zavítal v srpnu
roku 1987, kdy jsme se přestěhovali do Železného, tak nebylo kde
si sednout. A tak svou první návštěvu jsem strávil u stolečku v zádveří.
Miloš Kovář byl znám v Tišnově také jaké výborný fotbalista a později také jako trenér mládeže. A láska ke kopané mu vydržela po léta i když tišnovskou kopanou sledoval jen z ochozu tribuny. Zatímco Miloš se celý život zajímal o sport, já o umění. A přece jsme měli něco společného. Bydlel s rodinou totiž ve vilce,
kde jsem se kdysi narodil já.
Hospůdka u Kovářů byla po léta i takovým malým společenským a kulturním centrem v obci. Konaly se zde akce ke Dni
seniorů, výroční schůze hasičů, slavil se zde tradiční Silvestr,
ale také se zde konaly mnohé rodinné oslavy. Tuto útulnou hospůdku provozoval dlouho, než mu v další činnosti zabránila nemoc. Miloš Kovář odešel dne 7. května 2018 ve věku 75 let. Mnohým však zůstanou nostalgické vzpomínky nejen na hospůdku, ale
především na dobrého člověka. Bohužel, takových není mnoho.
Škoda je také, že už se nestihl podívat do jeho, nově otevřené hospůdky, otevřené po dlouhé přestávce. Určitě by měl radost ze svého vnuka, který v dobrém jménu této hospůdky, pokračuje ve šlépějích svého dědečka.
Miroslav Pavlík

V Železném jsme už prožili dvacet
krásných let. Bylo to také zásluhou několika přátel. A jedním z nich byl Václav Kašparec. Nejraději bych napsal slovíčko je,
ale bohužel jsem musel napsat minulý čas,
protože přítel Václav, po těžké nemoci zemřel v pondělí 14. května 2018.
Bylo v Železném mnoho těch, kterým nezištně pomohl. Vždy obětavě přišel
se svým nářadíčkem a pomohl. Bohužel,
nikdo další tady není. Jeho láskou byla malá stolařská dílna, která nádherně voněla
dřevem. Ze dřeva uměl mistrovsky vykouzlit mnohé. Od stoliček, barových židlí, poliček prostě mnohé nádherné kousky. Dokonce vnukům vyrobil dvě krásné dřevěné
šavle a také velikonoční řehtačky. Měl
skvělé nápady, ale především je dovedl
realizovat.
A musím také vzpomenout, že takto
obětavě pracoval pro obec. Svou prací se
podepsal také na výstavbě areálu na Horce. Jeho mistrovské výrobky byly každoročně součástí tomboly obecního plesu.
Říká se, že každý je nahraditelný,
mám však dojem, že v případě Václava
Kašparce to tak úplně neplatí.
Miroslav Pavlík

Různá sdělení:
ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ OD 1. ČERVENCE 2018

 dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti

(nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou

platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb,
 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů,

bude však umožněno vydávat občanské průkazy
za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních
dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými

údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu
s čipem),
 občan se může sám rozhodnout, zda si čip

při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit
i později),
 aktivovaný čip umožní využívání občanského prů-

kazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,

 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat

nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
ale také Ministerstvo vnitra,
 občan může při podání žádosti o vydání občanského prů-

kazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený
kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí
dokladu,
 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech

do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa:
Na Pankráci 72, Praha 4.
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Kam za kulturou?

TyJáTr FEST – ty, já a trochu festivalu, 3. ročník
Za TyJáTr FEST tým Kamila Marek Ševčíková
Vážení příznivci umění a kulturních zážitků, dovolte nám, abychom vás již
potřetí pozvali na putovní kulturní festival TyJáTr FEST 2018.
V předchozím čísle jsme již upozorňovali, že se festival bude opět konat, teď
už vám můžeme sdělit podrobnosti. Není třeba zdlouhavě akci představovat,
jen stručně uvádíme, že se jedná o uměleckou přehlídku souborů, seskupení
a kapel z oblasti hudební, pěvecké, taneční a divadelní, a to z řad amatérských a ochotnických seskupení fungujících v regionu Tišnovska či blízkého
okolí a to pod záštitou Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko. Akce vznikla a
poprvé se konala v roce 2016 v Železném, v Předklášteří a v Tišnově.
Festival se opět bude konat tři po sobě jdoucí dny, tentokráte v termínu 7. až
9. září. Do letošního ročníku se s nadšením pustila obec Šerkovice (zde bude
vystupovat i železenský taneční soubor Fe-MINA), kde festival začíná
v pátek 7. září od 17.00, v sobotu 8. září bude festival pokračovat
v Kuřimské Nové Vsi od 14.00, a ukončení proběhne v neděli 9. září
v městysi Lomnice od 14.00. Jedna z podmínek pro pořadatele je existence vhodných exteriérových prostor, kde může festival proběhnout a nám se
opět podařilo pro akci získat obce, které takovými disponují. V Šerkovicích
se tedy setkáme ve sportovně kulturním areálu, v Kuřimské Nové Vsi ve
sportovním areálu a v Lomnici na krásném centrálním náměstí u kostela.
Zajištěny jsou také potřebné technické podmínky a občerstvení jak pro účastníky, tak pro návštěvníky festivalu. V případě nepříznivého počasí je zajištěno suché zázemí.
I v letošním roce se můžete těšit na různorodá a originální představení našich
ochotníků, tanečníků, zpěváků a muzikantů, kteří si pro vás připravili zajímavá a zábavná vystoupení. Uvidíte ty, kteří se vám představili během předchozích ročníků s novými divadelními, tanečními, pěveckými a hudebními
kusy, ale také spatříte nové tváře, které už teď pilně trénují na svá vystoupení. I letos budou součástí akce drobné workshopy nejen pro děti, výstavy,
představí se vám regionální umělci a volnočasové organizace. Polovinu vystupujících umělců tvoří dětské soubory a skupiny, program je tedy vhodný
pro celé generace.
V přiloženém plakátu najdete podrobný program festivalu (pořadatel si vyhrazuje možnost změny), takže zmíníme pouze jmenovitě, koho letos můžete
svou návštěvou podpořit: Inspiro Tišnov, Divoženy, STARá BANDa, FeMINA Železné, Victorius Hradčany, Stream Dance Dolní Loučky, Motýlí )D
(efekt Kuřim, Karasovo divadlo Tišnov, Hr. Ladies Hradčany, LOTA
Lomnice, Slovani Čebín, ZUŠ Tišnov, Cvrčci a P.A.T.R.O.N Nedvědice,
KVJ Tišnov, Klapela Štěpánovice. Nově se můžete těšit na tyto soubory:
NAVLNCE Veverská Bítýška, J-Band Lažánky, Pompony Osová Bítýška,
TOM Band Tišnov a Divadelní spolek Moravské Knínice.
Věříme tedy, že i letos se vypravíte zakončit s námi prázdniny krásným kulturním zážitkem a podpoříte tak regionální umění. Jste srdečně zváni!
Bližší informace o programu budou uveřejněny na stránkách
www.dsotisnovsko.cz, www.facebook.com/tyjatrfest1, na výlepových plochách obcí. Těšíme se na vás!

V sobotu 30. 6. 2018 byla
v kulturním domě v Železném
slavnostně zahájena Výstava
40 let Klubu přátel výtvarného
umění v Tišnově. Pro návštěvníky je otevřena denně kromě
pondělí od 14 do 17 hodin
a potrvá do 22. 7. 2018.

SETKÁNÍ KOVÁŘŮ ANEB
ŽELEZO V ŽELEZNÉM
Začátek srpna bude v Železném
patřit uměleckým kovářům z blízkého okolí a jejich umění.
V pátek 3. 8. 2018 si nenechte ujít
ukázku jejich tvůrčí práce na hřišti
v Horce. Od 15 hodin se bude tavit
železo, odlívat litina aj.
V sobotu 4. 8. 2018 bude toto setkání pokračovat v areálu kulturního domu v Železném, a to od 14
hodin, kde bude mj. také předvedeno společné dílo kovářů, které během akce umělci vytvoří. Toto dílo
se stane rovněž součástí navazující
výstavy Výtvarné léto v Železném,
která je prestižní výtvarnou přehlídkou v regionu a pyšní se již
18. ročníkem. Její slavnostní zahájení proběhne v sobotu 4.8.2018
v 17 hodin v kulturním domě v Železném. Výstava potrvá do 22. 8.
2018 a návštěvníkům bude otevřena denně kromě pondělí od 14
do 17 hodin.
Pozvánka na Svatováclavské hody
V neděli 30. září 2018 jste všichni
srdečně zváni na tradiční Svatováclavské hody v Železném, které se
budou konat v prostorách hřiště v
Horce a v případě nepříznivého počasí v kulturním domě. Dopravu na
hřiště bude zajišťovat vláček, což
jistě uvítají nejen děti, ale i dospělí. Více o programu najdete v
přiloženém plakátu.
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Drtič a lis ovoce
Obec pořídila zařízení na drcení a
moštování ovoce. V
provozu bude v areálu hřiště na Horce
dle předchozí domluvy na obecním
úřadě. Jeho využití
je určeno pouze pro
drobné pěstitele, do
množství cca
5 pytlů.
Pro drcení je vhodné téměř veškeré ovoce a zelenina,
např. jablka, hrušky, banány, nektarinky, broskve, pomeranče, řepa, mrkev, atd... Pro následné lisování zejména ovoce jako jablka, hrušky, nektarinky, pomeranče a další.

KALENDÁŘ
kulturních,
společenských
a sportovních akcí
16. – 20. 7. 2018

Příměstský tábor (OÚ, hřiště)

30. 6. – 22. 7. 2018

Výstava 40 let KPVU (KD)

3. - 4. 8. 2018
4. – 26. 8. 2018

Setkání kovářů aneb Železo v Železném
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
2. 12. 2018

Sv. Martin
Adventní dílny (KD)

7. 12. 2018

Mikulášská nadílka (KD)
Obecní koncert (KD)

15. 12. 2018
25. 12. 2018

Zpívání u kapličky

Volnočasové centrum Ráček a obecní knihovna
DEN MATEK
Letošní oslava Dne matek vyšla na neděli
13. května. Stalo se již tradicí, že se maminky
scházejí v místním kulturním domě, aby společně
poseděly, popovídaly si, poslechly si příjemnou
hudbu a strávily tak hezké odpoledne v kruhu
přátel při kávě či skleničce dobrého vína. Je to
přece den, který všem náležitě patří, za všechnu
tu lásku, péči a obětavost, kterou věnují svým
dětem a celé rodině.
OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
O PRÁZDNINÁCH
Červenec
Středa 11. 7. 2018
Středa 18. 7. 2018
Středa 25. 7. 2018

}

VÝLET KE DNI DĚTÍ...
V letošním roce se mohly děti s volnočasovým
centrem Ráček společně vypravit do Zoologické

zahrady v Brně. Ty větší, školou povinné, se vydaly s batůžkem na zádech za zvířátky samy, ty
menší, v doprovodu rodičů. Všichni si výlet parádně užili...krásné počasí, zvířata, občerstvení,
suvenýry a v neposlední řadě dobrodružství se

svými kamarády :-). Všechny děti si za vzorné
chování zaslouží velkou pochvalu!

17.00—20.00 hod.

Srpen
Zavřeno celý měsíc

http://www.zelezne.cz/
http://knihovnazelezne.webk.cz/pages/uvod.html
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Plakáty - pokračování

