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I n fo r ma č ní o bč as ní k O be cn í ho ú řa du Ž ele z né

Infor mační občasník Obecního úřadu Železné
Vážení spoluobčané, čtenáři našeho zpravodaje.
Vánoční čas se nezadržitelně blíží a letošní rok pozvolna končí.
Zanedlouho se v našich domech rozzáří vánoční stromky a většina z nás bude v rodinném kruhu trávit společné chvíle klidu, míru
a pohody. Toto období nás zároveň vede k zamyšlení nad doznívajícím rokem a také nad tím, co přinese rok nadcházející.
Pokud bych měl charakterizovat rok 2015 z pohledu starosty obce, řekl bych následující - jednalo se bezesporu o velice náročný
rok plný omezení, která postihla naši obec z důvodů několika
staveb, které byly současně realizovány. Věřte, že i pro nás nebylo jednoduché vždy dokonale zkoordinovat součinnost několika firem podílejících se na jednotlivých stavbách. Vám všem patří dík za Vaši trpělivost a notnou dávku shovívavosti. Život obce
se však nezastavil, i přes tuto složitou situaci jsme se snažili po
celý rok plnit úkoly, které jsme schválili na začátku roku, realizovali jsme celou řadu opatření a aktivit. Jednalo se jak o koncepční a organizační kroky, tak i o řešení konkrétních úkolů, či pořádání různých akcí.
Bezpochyby je spousta událostí, které se v obci letos odehrály, o některých informujeme i v tomto zpravodaji. Co bych však rád učinil, to je poděkovat všem občanům, se kterými jsem měl možnost letos spolupracovat a věřte, nebylo jich málo. Bez jejich pomoci bychom těžko realizovali bohatý kulturní a společenský život, práci s dětmi a seniory.
Dovolte mi, abych Vám na závěr popřál jménem obce i jménem svým krásné prožití svátků vánočních a
do roku 2016 hodně štěstí, zdraví, optimismu a chuti ke spolupráci se všemi, jimž není lhostejný osud
naší obce.
Pavlíček Radomír , starosta

Boží hod u kapličky v Železném
pátek, 25. prosince 2015, v 17 hodin
pohyblivý betlém

NEPŘEHLÉDNĚTE!
POZOR NA NESPRÁVNÉ
PARKOVÁNÍ
Str. 2

kulturní program

horké občerstvení

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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SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
V těchto dnech proběhla kolaudace kanalizace, od 1. prosince je tedy možno připojovat Vaše nemovitosti. Termín
pro provedení přípojek je nejpozději do konce roku 2016.
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.
S případnými dotazy se můžete obrátit na VAS, a.s. provozní středisko Tišnov, tel.549410203 (Milada Schneiderová a Pavel Přikryl)

ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A
PŘEDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH
DOKLADŮ
Ministerstvo vnitra České republiky upozorňuje občany, že
ve dnech 24.prosince - 31.prosince 2015 nebudou nabírány žádosti o vydání cestovních dokladů a občanských průkazů a rovněž nebudou předávány jejich držitelům a to na
celém území České republiky. Důvodem přerušení této činnosti jsou technické úpravy vyžadující odstávku systému.
Podávat žádosti o vydání OP a CD a tyto doklady přebírat
bude možné na území ČR do 23. prosince 2015 (včetně), v
případě MěÚ Tišnov pouze do 22. prosince 2015.

Společenská rubrika
Významného životního výročí se v měsících listopad, prosinec 2015 a leden 2016 dožívají tito naši
občané:
Novotná Marie
Matalová Věra
Dolková Helena
Matulka Jan
Jašková Jitka
Synková Miroslava
Novák František
Odehnal Jiří
Brodecká Alena
Vaněk Miroslav
Malík Martin
Zezulová Hana
Sáva Martin

1.12.1928
9.1.1932
17.12.1931
25.12.1939
2.11.1940
28.12.1940
11.12.1941
3.11.1942
10.1.1945
17.12.1944
11.11.1945
7.11.1950
8.12.1960

Blahopřejeme

87 let
84 let
84 let
76 let
75 let
75 let
74 let
73 let
71 let
71 let
70 let
65 let
55 let

POZOR NA NESPRÁVNÉ
PARKOVÁNÍ
S opravou místních komunikací jsem byl vyzván zastupitelstvem obce a současně i řadou občanů, abychom
se zabývali parkováním vozidel na chodnících a
v některých případech i na obecních komunikacích.
V obytných zónách jsou jasně vymezeny možnosti parkování, na jiných místech je parkování zakázáno. Na
komunikaci Náves je povoleno parkování pouze po pravé straně při pohledu od dolní strany s dodržením vzdáleností od křižovatky, které jsou dány vyhláškou. Po
levé straně je parkování zakázáno po celé délce komunikace.
Na ostatních komunikacích se parkování řídí vyhláškou
o dodržení šířky volného jízdního pruhu.
Důrazně bych chtěl vyzvat všechny řidiče (především ty,
kteří mají vytvořená parkovací místa před domy, popř.
vlastnící průjezd, garáž, zahradu s možností parkování
atd.), aby svá vozidla parkovali především na těchto
místech. Případně využívali již připravených parkovacích ploch a míst, které jsou k parkování určeny.
Zvláště bych apeloval na řidiče, aby v zimním období
dodržovali pravidla správného parkování a umožnili
nám tak bezproblémovou zimní údržbu.
Sankcionování řidičů je vždy až ta poslední možnost.
Bohužel však často nemáme na výběr a musíme se
výše uvedenými záležitostmi zabývat. Dle dohody
s Policií ČR budou opakované případy postihovány. Stačí nafocení nesprávně zaparkovaného vozidla a předání na Obecní úřad.
Pavlíček Radomír

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

neděle 6.12.2015 v 16:00 hod
V KULTURNÍM DOMĚ V ŽELEZNÉM
Vystoupí děti ze Železného a centra Ráček
A určitě přijde i Mikuláš se svým doprovodem.
Těšíme se na děti i dospělé, že s námi přivítáte
předvánoční čas.
Vstupné dobrovolné.
Mikulášský balíček pro přespolní děti 50,- Kč.
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PUBLIKACE O ŽELEZNÉM

Úsměvy IVA ŠMOLDASE
s písničkami Pepy Štrosse
Kulturní dům v Železném,
10. 12. 2015 v 19 hodin
vstupné 100,- Kč

V letošním roce se podařilo obci vydat v nákladu 500 kusů
populárně naučnou publikaci Železné – historie a vývoj
osídlení obce, jejíž sestavení zadala obec historikovi panu
Jaroslavu Sadílkovi. Publikace byla slavnostně pokřtěna
na Svatováclavských hodech v Železném dne 27. 9. 2015 za
přítomnosti autora, nakladatele pana Jiřího Pavlíčka i ostatních spoluautorů (paní Milada Kollárová, pan Pavel Adamec, pan Miroslav Pavlík, paní Radmila Pavlíčková). Obsahově nás publikace seznamuje se vznikem obce, jež je datován ve 13 století, jejím vývojem, osídlením, osudech obce
v průběhu let, místní
šlechtě a dvorech, a to
až do roku 1826. Publikace je také zpestřena přílohami – obrazovými a fotografickými,
mapami a pověstmi.
V současné době je
možno publikaci zakoupit za cenu 190,Kč/ks v místním obchodě, na obecním
úřadě, v Turistickém
informačním
centru
v Tišnově a v Muzeu
města Tišnova a doporučujeme tak zejména v tomto krásném předvánočním období jako hodnotný dárek pro vaše blízké.
KMŠ

Stalo se …
Bydlíme na vesnici a tak mnozí mají své domácí mazlíčky. Pejsky nebo kočičky, které se staly součástí našich domácností a našimi věrnými přáteli. Už léta máme černého kocourka Čertíka. Drží se kolem domu, ale občas také vyrazí na
průzkum. Jednoho dne na sklonku léta se objevil u dveří celý ztrápený se zakrvácenou přední tlapkou a s otevřenou
ránou. Jak jsme zjistili zachránila ho jedna dobrá duše paní Stárková, která ho objevila na zahrádce, zmítajícího se
v železech. Podařilo se jí železo z tlapky otevřít a on se potom dobelhal domů. Léčili jsme ho dlouho, hodně vytrpěl, rána hnisala a část tlapky se musela dokonce amputovat. Byl trpělivý a pokorný pacient.
Je to děsivé zjištění, že na vesnici se najdou takoví lidé, kteří na nebohá zvířátka líčí železa. Není to lidské počínání a
navíc kladení želez je trestné. Je však dobře, že mezi námi žijí i dobří lidé, mezi které patří i paní Stárková, které patří
náš dík za záchranu našeho kocourka.
Pavlík

Hledáme posily do našeho týmu

Hledáš smysluplnou a odpovědnou práci?
Nejsi lhostejný/á ke svému okolí?

Nehledej a přijď mezi nás!
Jsi občan ČR starší 18 let, máš maturitu, jsi bezúhonný/á s dobrou fyzickou a zdravotní kondicí?
Nabízíme stabilní finanční ohodnocení, kariérní růst, 6 týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou, odchodné, výslužné a řadu
dalších výhod.

VÍCE INFORMACÍ SDĚLÍ
Bc. Petra Fűrstová, DiS.
Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje
Odbor personální
Kounicova 24, 611 32 Brno
Tel. 974 622 621, Fax: 622 550
Mobil: 601 381 664

FE-MINA
Již druhým rokem funguje v obci čistě ženský
taneční kroužek FE-MINA, ve kterém se místní
ženy a dívky každý týden scházejí a společně
tvoří a trénují program pro obecní ples, hodovou
zábavu či jiné akce. Naposledy tak návštěvníci
letošních Svatováclavských hodů mohli vidět
v jejich podání Českou besedu. Svým vystoupením je podpořila mladší děvčata z obce, která si
letos připravila taneční prvek tradičního oplétání
máje se stuhami. Obě vystoupení byla velice
zdařilá a za FE-MINU bych tak ráda poděkovala
Martině Halouzkové a Lukáši Šimáčkovi z KVJ
za jejich čas, obětavost a trpělivost, se kterou nás
vedou k tanečnímu vystoupení, a také menším
holkám bych chtěla poděkovat, že mají tu trpělivost se mnou, neboť ne vždy je nácvik jednoduchý. :) Dík patří také rodičům, kteří svým dětem
umožní, aby i oni něco udělali pro obec a Renatě a Petře Vejrostové, které se se mnou podílejí na choreografiích a
nácvicích hodových vystoupení menších dívek. Zvláštní „DĚKUJEME“ pak patří paní PhDr. Ireně Ochrymčukové
za „propůjčení“ lektorů KVJ a poradenství v oboru regionálních tanců.
A malou upoutávku: stejně jako letos, i na příští rok si náš taneční kroužek připravuje vystoupení na obecní ples, ale
tentokrát celé vystoupení vzejde choreograficky i tematicky pouze z našich řad. Budeme se na vás těšit.
KMŠ
Malé ohlédnutí za letními výstavami
Také letos o prázdninách se konaly
v Železném v kulturním domě dvě mimořádné výstavy. Tou první byla přehlídka kresleného humoru, za
účasti našich předních kreslířů. Vystavovala zde např.
Marie Plotěná (Brno), Miloslav Martenek, Karel Benetka, Jaroslav Dostál a Zdeněk Hofman z Prahy, Karel
Mrázek (Jesenice), František Merta (Kuřim) a Petr
Voříšek (Rožmitál pod Třemšínem).
Druhou výstavou byl již patnáctý ročník Výtvarného léta v Železném. Také letos výstavu obeslalo na sedm desítek výtvarníků z celé České republiky.
Vystaveny byly obrazy, grafika, ilustrace, kresby, keramika, fotografie, umělecké sklo, dřevořezby aj. Mezi
vystavujícími bylo početně zastoupeno také Železné,
které se v poslední době stává výtvarnou velmocí.
Vystavoval zde řezbář Antonín Srba, fotografie vystavila Radka Pavlíčková, keramička Michaela Kňákalová, mladá výtvarnice Vendula Vacová, ale také výtvarnice Milada Kollárová, chalupářka v Železném,
malíř Pavel Adamec, který svou tvorbou mapuje Železné a okolí. Své práce vystavil také Miroslav Pavlík.
Obě výstavy byly početně navštívené i když
se konaly za mimořádných okolností stavby místní
kanalizace. I když příjezd na výstavy byl ztížen především z Brna a nakonec i díky neprůjezdnosti obce,
mnohým se podařilo bez úhony na výstavy přijet.
Z těch vzdálených návštěvníků (a výtvarníků), kteří
dorazili na vernisáž byla např. akademická malířka
Jaroslava Lázníčková z Týna nad Vltavou nebo manželé Vilnerovi z Pardubic. Na vernisáž přijelo i dosti
návštěvníků z Velké Bíteše a Brna. Obě výstavy se
konaly v milé spolupráci s obcí Železné pod patronací
starosty Radomíra Pavlíčka.
Připomeňme také, že letos konání výstav
podpořilo město Tišnov, firmy JICOM, Mertastav, Vitar a pivovar KVASAR, který obohatil vernisáže výbornou zázvorovou limonádou.
Letní výstavy roku 2015 skončily a již se připravují výstavy na rok 2016. Takže nashle na výstavách roku 2016!

Poděkování Ráčku

Šikovné ručičky

Z plakátků se často dozvídáme o činnosti Ráčku, který vyvíjí svou činnost při OÚ v Železném. Je to nepřeberné množství akcí pro děti. Výtvarné kroužky, tábory, kurzy pro děti
atd. Je to opravdu záslužná činnost, která není v takovém
rozsahu a pestrosti v žádné ze sousedních obcí. Je dobře,
že v obci máme tolik šikovných a obětavých lidí, kteří věnují
svůj čas dětem. Za to jim patří velké poděkování. Snad by
si akce a činnost Ráčku zasloužila větší propagaci, protože
skromnost v tomto případě není na místě. I když si to mnozí ani neuvědomují, tak tato práce s mladými přispívá
k patriotismu k obci, která se těm nejmladším občánkům
stala domovem. A co může být víc než hrdost na příslušnost k místu, kde mají svůj domov a kam se budou po celý
život vracet.
PAV

Poznámka k vydání knihy o Železném

V obci Železné každou středu od 16 do 18 hodin
probíhá kroužek Šikovných ručiček. Děti se při výtvarných pracích učí používat nejrůznější techniky
a rozvíjí svoji fantazii a manuální zručnost. Od nového roku budou v kroužku nová místa, kroužek je
pro děti od 6 do 11 let. Bližší informace email:
radmila.pavlicek@seznam.cz.

VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
neděle 13.12.2015 od 14:00 hod
V KULTURNÍM DOMĚ V ŽELEZNÉM
Přijďte si s námi ve svátečním čase vyrobit
vánoční dekorace, které vám budou doma dělat
radost nebo jimi potěšíte své blízké.
Vstupné 50,- Kč /osobu bez rozdílu věku a pohlaví.

Občerstvení pro dobrou pohodu v ceně.
Materiál pro výrobu dekorací bude k zakoupení
nebo si můžete přinést vlastní.

Vandalové
Není to tak dlouho, co byla postavena nová, moderní
čekárna u autobusové zastávky. Škoda, že v tomto stavu nevydržela dlouho. Nějaký vandal u čekárny rozbil
boční sklo. Kdo to byl, se asi dnes těžko zjistí i když je
docela možné, že někdo něco ví. Je sice pravda, že se
na zastávce občas usadí nějaká společnost, soudě podle prázdných lahví v přilehlém odpadkovém koši. Sledujme, co se kolem nás děje, kdo ničí to, co dělá naši obec
krásnou.
PAV

Knihu o Železném si obec již dávno zasloužila. A tak jsem
rád, že jsem mohl stát u zrodu vydání knihy, nápadu, se
kterým přišel starosta Radomír Pavlíček.
Tehdy při jednání v Podhoráckém muzeu s Dr. Zacpalem,
dostal starosta kontakt na autora řady regionálních publikací, na historika Josefa Sadílka. Není mnoho těch, kteří,
když mají nápad, umí to dotáhnout do konce. Starosta patří
k těm, kteří to umí. Mohu to posoudit z pozice své dlouholeté ředitelské funkce v Brně. Další schůzka se konala
s historikem zanedlouho na úřadě. Byla domluvena představa, koncepce i termíny.
Byla posléze také vytvořena akční komise a události se daly
do pohybu a prvotní myšlenku začali realizovat jiní. A to je
osud všech těch, kteří přišli s velkou myšlenkou nebo nápadem a v průběhu realizace se nějak tak trochu z toho všeho
vytratili.
PAV

INZERCE
Mediaservis s.r.o., Jihomoravská divize hledá

BRIGÁDNÍKA

NA DORUČOVÁNÍ
REKLAMNÍHO TISKU
A ADRESNÝCH ZÁSILEK

pro ŽELEZNÉ
Termín brigády: dlouhodobě
Podmínky: věk min. 15 let, ukončená ZŠ,
dobrý zdrav. stav, zodpovědnost, spolehlivost
Ideálně pro doručovatele, který již v obci
doručuje jiné letáky, ale není to podmínkou.
Pracovní doba: roznos 1xtýdně
Mzda: úkolová - podle doručených kusů
Práce je vhodná zejména pro studenty, zdatné důchodce,
ženy v domácnosti, nebo jako
Bližší informace Vám poskytneme
telefon: 724 815 635 – Šilarová
eva.silarova@mediaservis.cz
K letišti 1825/1a, 627 00 Brno - Šlapanice

Hledám ke koupi dům s zahradou.
Stav dobrý. Děkuji. T: 606 309 875
Koupím udržovaný byt pro dceru.
Cena do 3,5mil.Kč. Děkuji. T: 737 309 875

RÁČEK NA KOMETĚ
Díky spolupráci obce s družstvem Komety
Brno se v pondělí 16.11. děti z volnočasového Centra Ráček zúčastnili bruslení s
trenéry Komety v DRFG Aréně v Brně.
Měli možnost vyzkoušet si nejen trénink
hráčů Komety, ale také prohlédnout si
prostory arény včetně VIP zón, komentátorská a novinářská stanoviště a místnost
videorozhodčího.
Největším zážitkem se však pro všechny
stala prohlídka kabin hráčů Komety.
I když nám nebylo umožněno do hlavních kabin nahlédnout, z důvodu právě probíhajícího tréninku hráčů týmu "A", děti dostali do
rukou brankářskou a kapitánskou hokejku a jeden z hráčů - Jakub
Koreis přišel děti pozdravit osobně a ochotně se s nimi i vyfotil.
Radka a Petra

Nová vozovka, chodníky a jiné

Kurzy a individuální lekce výcviku psů v Železném

Železné se dočkalo nového
povrchu hlavní silnice od Tišnova směrem k Jamnému. Před časem malovali
silničáři na vozovce středové a krajní
označení, což je pro motoristy vždy vítané. Škoda, že vynechali vozovku v obci.
Také zde by bylo záslužné označit novou vozovku středovou čarou a krajnicí,
která není vždy po celé délce zpevněná.
A když už je řeč o označení vozovky, bylo by také žádoucí označit přechody pro chodce přes tuto frekventovanou vozovku. Hodně lidí chodí na
autobus, hlavně školáci, kteří už nemají
takový postřeh a odhad.
Je nová vozovka, ale také nové
chodníky vedle ní. Široké a bezpečné.
Bohužel však ne všude. Jsou místa, spíš
místo, kde se nedá projít bez rizika.
Jistý občan, řečeno šetrně, jisté inteligence, nechává navzdory všemu celé
dny otevřenou bránu do ulice, takže
zabírá celý chodník a chodci jsou nuceni vstupovat do frekventované ulice.
Pokud si někdo z občanů dovolí bránu
zavřít je vzápětí s arogancí zase otevřena. Chodci se tak vystavují nebezpečí
střetu s projíždějícími auty. Podle právní
kvalifikace jde o tzv. všeobecné ohrožení, což může být nejen přestupkem, ale
také trestným činem.
Přece není možné, aby někdo
pohrdal bezpečností spoluobčanů.

Kurzy jsou určeny pro všechny majitele psů ze Železného a
širokého okolí. Nezáleží na plemeni ani věku
pejska (ani jeho majitele).
Náplň jednotlivých lekcí zahrnuje například kondiční cvičení,
učení základní ovladatelnosti nebo řešení
problémového chování psů… vše je o domluvě.
Více informací naleznete na stránkách:
www.canineweb.weebly.com, případné dotazy či
přihlášky na telefonním čísle 734 134 437,
Bohumíra Nováková
Malé poděkování
Blíží se konec dalšího roku, je čas bilancování toho, co se v obci změnilo. Udělala se celá
řada prospěšných věcí pro život obyvatel, ale já bych se rád zmínil o tom, co se u nás na
štěstí nezměnilo. Totiž to, že máme v obci krásný obchod se širokým sortimentem zboží.
Rád bych chtěl proto poděkovat a to nejen svým jménem, ale za všechny spokojené zákazníky za to, že zde máme takový obchod. A mé poděkování patří především sympatické a
milé paní vedoucí za její ochotu, za to, že dovede ke každému nákupu přidat i milé slovo,
což v dnešní době nebývá obvyklé. Ochotně poradí, případně obratem zajistí na přání zákazníků zboží, které právě toho dne není na pultě. Takovým obchodem se může pochlubit
málokterá obec regionu a jsou žel i takové obce, kde obchod byl už zrušen před léty. To, že
máme v obci takový obchod, je nejen zásluhou majitele p. Havláta, ale především obce,
které leží na srdci spokojenost obyvatel. Obec bez obchodu je mrtvá obec, ze které se lidé
stěhují. Je mi líto lidí, které vídám v autobuse, jak za každým nákupem musí do Tišnova.
Obchod je chloubou naší obce a to by si měli všichni, kteří zde bydlí, uvědomit. Bylo by dobré, kdyby cestu do obchodu našli také ti, kteří zde bydlí a ještě nezjistili, že zde obchod je.
Nechtěl bych se dožít toho, a nejen já, že bychom museli jezdit někam za nákupy. Žijí zde
nejen mladé mobilní rodiny, ale také hodně důchodců, kteří jsou rádi, že dojdou do obchodu.
A tak na závěr ještě jedno velké poděkování nejen milé paní vedoucí, ale také vedení obce,
která se stará nejen o rozvoj obce, ale také o potřeby svých občanů. Obchod – to je ta nejlepší vizitka obce. Díky.
Miroslav Pavlík

