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lnformaění oběasník obecniho úřadu Železné
Vlak v Železném ? Ano

lnformace k volbám do
Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu Parlamentu ČR

!

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje (dále jen ,,JMK") a první kolo voleb do Senátu
Parlamentu Českérepubliky (dále jen ,,Senát") proběhnou 7, í$na a 8. úna 2016, případné
druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční14.ř|naa 15. řflna 2016.

Právo volit do Zastupitelstva JMK a Senátu
č.49 Blansko

-

volební obvod

Má státníobčanČeskérepubliky, ktený je pňhlášen ktrvalému pobytu v obci Železné, alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (ve druhém kole voleb do senátu můževolit obČan, ktený alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let) a nena_
stala u něho překážka volebního práva, a to ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán ve stálém
seznamu voličů.

Hlasování na voličský průkaz

VoliČ, ktený nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličůje zapsán,
mŮŽe ode dne vyhlášenívoleb požádat obecní úřad (Železné) v místě trvalého pobytu o vydání
voličského průkazu.
Pro volby do zastupitelských krajů
Pro volby do Senátu

lech. Trasa je na vývěskách OU. Tento vlá-

Hlasovací lístky
Hlasovacílístky pro volby do zastupitelských krajů budou mít barvu šedou a budou distribuová4. řilna 2076.

ny voličůmnejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do

Hlasovací lístky pro první kolo voleb do Senátu budou barvy žlutéa budou distribuovány voličůmnejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 4. řr.lna 2016.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do Senátu budou barvy šedé.Voličůmnebudou dodány
předem, obdržíjeaž přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

prokázání totožnosti a státn ího obča nství
obČanstvÍČeské
republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem Českérepubliky.

NeprokáŽe-li voliČ svou totoŽnost a státní občanství Českérepubliky potřebnými doktady, nebude mu hlasování umožněno.

TyJáTr FEST
W, já a trochu festivalu
Během krásného letního vkendu
na začátku školniho roku se ve
dnech 2. - 4. 9 2076 v regionu

Tišnovsko konal l. ročníkputovního kulturního festivalu amatérských ochotnických souborů,
pěveckých sborů, tanečníchsku-

pin a hudebních těles

TyJáTr

FEST.
pokračování na str, 4

Železné v soutěžiVesnice roku 2076
str, 3
Výlet do neznáma

str,4

ček dopravuje v sezoně turisty na hradě
Pernštejně.

Dbejte o své srdíčko
ÚO OiaUetitů Tišnov si dovoluje pozvat
všechny zájemce bez rozdílu věku na
besedu s MUDr. Pozděnovou na téma
péčeo srdce. Beseda se koná 26.L0.2OL6

VoliČ po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní

NEPŘEHtÉoNĚrrt

U příležitosti Svatováclavských hodů v Že-

lezném jsme pro Vás pňpravili dopravu
vláčkem z obce na hňště v Horce. vláček
bude jezdit 25. 9. v době od 13 do 17 hodin pňbližně ve 20 minutových interva-

ve 14:00 ve velké zasedací síni MěÚ
Tišnov.

MAT

lnformace o Multifunkčním hňšti
Záaáme všechny účastnky, kteří využí--

vají tenisové kurty, aby se řádně pňhlašovali elektronicky na obecních stránkách Železného - rezervace.
Dále oslovujeme ty, kteň'dříve vlastnili
klíčeod tenisoqich kurtů, aby je vrátili
na Oú.

Šikovnéručičky
První lekce šikovných ručiček
začínáve středu 5.t0.20t6
od 15:00 do 17:00 hod v prostorách
centra Ráček na oú v Železném.
Vhodné pro dětiod 6 do 11 let.

úredni hodiny obecního úřadu
Pondělí
9.00 - í3.00 hod
:

Úterý

9.00

Středa
Pátek

15.00

9.00

-

13,00 hod
20.00 hod.

í3.00 hod.

Vydává obecní úřadŽelezné, Železné 79, 666
pod číslemMK ČR E,l0034

01 lČO00366129,
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Spo&čensfuíru6ňŘg,
Významného životníhovýročísev měsících
červenec - říjen 2016 dožívajítitonaši občané:
Fritzová Milada

L3.7,7924

92 let

Filipi Emilián

1,.70.7927

89 let

srba Antonín

21,7.7936

80 let

Navrátil Jind řich

7o.7.1937

79 let

pavlíčková květoslava

t3,7.7937

79 let

Chaloupková Marie

77.8,7937

79 let

Bártová Emilie

73.7.793a

78let

Kašparec Václav

21.9.1938

78let

Jašek František

20.10.1938

78let

Nejez Václav

7,10.!942

74lel

Matulková Jarmila

77.8.1943

73 let

sláma vladimír

13.8,1945

71let

Fritz vladimtr

8.9.1-945

77leI

pešková Jarmila

26,8.795t

65let

Hlavoněk Jiří

27.9,7956

60let

pazourková Jindra

9.7.796I

55 let

pavlíčková Radmila

t8.7.t966

50 let

Výrosta Vladimír

8.9.1966

50let

{Bfafropřejeme

w

MALA BILANCE člruruosrl KPVU V RocE 2oL6
kpvu v letošnímroce od
svého založení (1978)
MAT(o,KDÉ?AK Do s\íří^ . 3Du }o
žB;ÉzŇíNoNA HoDy
vstoupil do 38. roku své
úspěšnéčinnosti, Pňpomeňme, že od roku 1999,
KPVU vyvfrí svou činnost
úspěšněvZelezném, v milé
spolupráci a pochopení vedení obce.

Letošníprvní výstava se
konala vTišnově, vgalerii

dfr

M

W

dfl,L

ďn-

,,#u!,

Diana a byla věnována životní tvorbě uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky.
Tuto výstavu shlédlo 524 návštěvniků, Výstava se konala za podpory
obce Lomnička,
Další rnýstavy se konaly již v Železném ve spolupráci s obcí. Červencová výstava byla věnována tišnovskévýtvarnici Marii Ochrymčukové u příležitostijejich stý narozenin. Výstava byla zajímavá také tím,
že zde bylo vystaveno na 50 obrazů, namalovaných v poslední době.
Na vernisáž pňšlo jubilantku pozdravit na 150 jejich obdivovatelů a
bl7valých žáků,

Poslední prázdninovou výstavou bylo již tradičníVýtvarné léto
16. ročniJ<u se zúčastnilo76 výtvarniků z celé

v Železném. Tohoto

ČR. Vystavovali zde jak profesionální umělci, tak také výtvarníci poučenía talentovaní. Vernisáže se za nádherného počasíseš|ona 200
návštěvnků z daleka i blízka. Pro zajímavost a pro srovnání s jinými
rnýstavami za kopcem, tuto výstavu shlédlo 563 návštěvnků.

Je milé, že se stále zvyšuje návštěvnost občanůze Železného. Číslo
15O svědčítakéo kulturnosti obce.
KPVU vyvií svou činnost v tzv. exilu v Železném, kde našel podporu a
zázemí u vedení obce a svými aktivitami pňspívá nejen ke kultuře
obce, ale celého regionu,

Nutno také uvést, že činnost klubu dlouhodobě podporuje firma
Mertastav, Jicom, Vitar, M-obchod a Pivovar Kvasar.

Mgr. Miroslav Pavlk
předseda KPVU

Ing. Antonín Srba
V červenci letošního roku oslavil své osmdesáté narozeniny

Ing.

Antonín Srba, Rodák z Předklášteři je vz 1 5 roků j e železenským
občanem. Ant. Srba absolvoval studium na tehdejšítišnovské

jedenáctileté sřední škole a po maturitě chtěl jit studovat na brněnskou techniku, ale ta byla přeměněna na vojenskou akademii.
A tak vystudoval strojní fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě /
s červeným diplomem /.
První místo kam nastoupil, byl ŽĎASS ve Žďáru nad Sázavou,
Zde byl konstruktérem, později hlavním konstruktérem a potom
začal pracovat na stavbáchv zahranlči.

Jako zmocněnec dodavatele strojního zařizení pracoval na stavbách válcoven v Maďarsku, Bulharsku, v Sovětském svazu l
v Novokuměcku na Sibiři /, v lránu a v Indii, potom byl vedoucím stavby válcovny v Rumunsku a nového hutního závodu na
Kladně. Nikdy nebyl členem komunistické strany, samozřejmě ani jiné, musel tedy být nenahraditelným odborníkem, když mu
soudruzi tento nedostatek tolerovali.
1994, po třiceti pěti letech práce ve ŽĎASS, odešel k německé firmě Schloemann a až do odchodu do důchodu zde pracoval jako zmocněnec pro střední a ýchodní Evropu.
K jeho koníčkuMiroslav Pavlík v publikaci Od Veveří k Perštejnu - Slovník v,_ýtvarníkůo Ing, Antonínu Srbovi píše:
,, .,. Když v 67 letech odcházi do důchodu, dochází k naplnění jeho dětslcých předsevzetí. Děti již byly odrostlé, tak své tři betlémy, které lytvořil, věnoval vnoučatům.Potom áotovil ještě čtvrtý betlém, kterému vtiskl tvář starého Tišnova. Jeho betlémy
jsou mechanické, s množstvímpohybujících se dřevěných figurek. Jsou vzorem technické dokonalosti a lypovídajío talentu
jejich tvůrce."
Betlém s tišnovs§mi motily bývákaždoročně vystaven při vánočních akcích u kaplič§ v Železném, na tradičnívýstavě, lcterou pořádá před vánočnímisvátky galerie Art Periscope v Předklášteří, a můžemese s ním setkat i jinde.
Ing. Antonín Srba je aktivním a obětaým členem Klubu přátel vývarného umění v Tišnově, Setkáme se s ním pravidelně při
přípravě a likvidaci ýstav, pořádaných KPVU, i při všech dalších akcích klubu.

V roce
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Že|eznév soutěži Vesnice roku 2016

První park v Železném
Dky spolupráci mobilní aplikace ČEZ
pomáhej pohybem EPP se nám v obci
Železné podaňl zbudovat první park,
ktený se nachází v prostoru mezi
obecním úřadem a kulturním domem.
Dominantou tohoto prostoru je červený kámen, obsahujícíželeznou rudu,
typickou pro naši obec a tekoucívoda
vzniklá přepadem ze studny. Park je
místem určeným pro setkávání i k
odpočinku a mohou ho využívatděti,
občané,senioň a také návštěvníci
obce. Slavnostní otevření parku proběhne při příležitostiSvatováclavských hodů; a to dne 25.9.2OL6 v
13:3O hod, Jste srdečně zváni!

Každoročně již dvacet let vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo
pro místnírozvoj ČR a dalšír4iznamní spo,
luvyhlašovatelé soutěž Vesnice roku. l\aždá pňhlášená vesnice můžezískat některé z prestižníchocenění jako jsou napři
klad Zlatá stuha Za vítězstvív kraji nebo
následně v celostátní soutěži, modrá stuha za společenský život v obci, bílá stuha
za činnost mládeže nebo některé
z mimořádných oceněn[.

Obec Železné se do této významné soutěže pňhlásila v letošnímroce již podruhé.
Poprvé jsme podali pňhlášku v roce 2011, kdy jsme získali mimořádné ocenění
za přkladný společenský a kulturní život.
Po období investic a zvelebovánú které trvalo zhruba 5 let, nastal čas pokusit se
znovu uspět a hlavně ukázal, že naše obec je stále živá, soustavně se vyv!í a její
zastupitelé i obyvatelé jsou aktivní a angažovaníve všech oblastech života na
vesnici.
zhruba v lednu 2oL6 zaóal přípravný vlibor pracovat na pňhlášce do soutěže.
Především bylo nutné udělat si revizi všech investic a aktivit již proběhlých nebo
stále probíhajících,což trvalo asi dva měsíce a pak již bylo možnépňpravit samotnou pňhlášku včetně například obrazové dokumentace. Po úspěšnémodeslání
pňhlášky už jsme netrpělivě očekávali termín návštěvy krajské komise, ktený byl
stanoven na středu 8.6.2016. Poslední hektické přípravy a vědomt, že na prezentaci našíobce máme jen dvě hodiny času, nás pňmělo k maximálnímu výkonu a
snaze o vyzvednutívšeho, co je na našíobcikvalitnía zalímavé,
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KALENDAR RoKU 2077

V

130, výročí
narození akademického malíře Josefa Jambora, malíře Vysočiny, jehož život je spjat
s Tišnovskem a Tišnovem.

knihovnu a informační služby v kraji, S tímto výborným hodnocením postupujeme

spolupráci s KPVU velký nástěnný kalendář
se 13 barevnými reprodukcemi méně známých obrazů Mistra Jambora, ze soukromé

V přištím roce vzpomeneme

pátek 70.6,2016 se zastupitelé všech dvanácti pňhlášených obcí
zJihomoravského kraje sešli k vyhlášení výsledků v obci Vrbice, která je vítězem
a držitelem zlaté stuhy za JMK z roku 2074, Ve tň hodiny odpoledne jsme se konečně dočkali a 1. náměstek hejtmana JMK pan Stanislav Juránek vyhlásil dlouho očekávané výsledky. Obec Železné získala mimořádné ocenění za nejlepší

K

do celostátního kola o nejlepší knihovnu. Tohoto mimořádného ocenění si velmi
vážíme, udělalo nám obrovskou radost a zároveň nás zavazuje k tomu, abychom

sbírky. Tento reprezentativní kalendář byl
vydán pouze v malém nákladu a zájemci ze
Železného si ho mohou přednostně koupit
přímo na obecním úhdě v Železném nebo
v místníprodejně,
Tento kalendář s nádhernými pohledy do
kraje Vysočiny vás bude provázet celým
přĚtím rokem. Využijte proto této mimořádné možnosti, protože uýtisků již mnoho ne-

se pokusili uspět vtéto nejvyššísoutěžia udrželi kvalitu služeb pro naše občany i
přištích letech.
Závérem si dovoluji poděkovat všem členůmpřípravného výboru pod vedením
koordinátorky Mgr. Kamily Marek Ševčkové,těm, kteří se jakýmkoliv způsobem
na přípravě našíúčastiv soutěži Vesnice roku 2016 podíleli a všem občanům
obce Železné, kteří se zasazují o to, aby bylo naplněno heslo: ,,Železnéje dobré
místo pro život",
Bc. Renata Vejrostová

zbyvá,

§eníoř lolrnafiltuJí
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tomuto výročívydala obec Železné ve
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KurzzahájilamístostaróstkapaníPavlaVacová.představilanámlektora

;H1ffi Tilil:liiH'nln*aryr:;il

.iiffi #
jak

používatklávesové zkratky pro zjednodušenípráce. Předvedl nám
sI
můžemena obrazovce počítačezvětšit nebo zmenšit text, jak si sestavit tabulku v programu Excel a uložit si ji. Ukázal nám, jak si můžeme vyhledat ruzné informace. Přístup lektora byl velmi vstřícný, trpělivě vysvětloval jednotlivé operace a postupy, dokud všichni účastníci zadanou část lekce nezvládli, za cožmu patří velký dík.
Jako účastníkkurzu jsem se dověděla zajimavé informace a naučila jsem se nové dovednosti v intemetové komunikaci. Dík patří i obecnímu úřadu, že nám umožnil kurzu se zúčastnit.
Y Železném 15.9.2016 napsáno a odesláno z vlýukového počítačejako dtlkaz, že kurz byl úspěšný.
Milena sevčíková

-
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TyJáTr FEST

-

W,

já a trochu festivalu

Putovního proto, protože tento festival by se měl přesouvat po celém
regionu Tišnovska. Záštitu nad ním
převzal Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko a startovací ročnk se konal

pokračování ze str. 7

Velké dky patří také Jihomoravskému kraji

za pňdělenou dotaci.
Odkazy na fotodokumentaci z celého festivalu naleznete na facebookových stránkách

https://www.facebook.com/lyiaffiesIl/

a

2, 9, v Předklášteří v parku, 3, 9.
v lesním amfiteátru a na hnšti

děkujeme za ni především paní Radmile
Pavlíčkovéa paní lng. Miroslavu Pálkovi.
Zmínku o akci naleznete také ve zpravodaj-

4. 9. v letním kině v Tišnově.
Návštěvníci festivalu měli možnost
po tň dny shlédnout různorodá
představeni od tanečního vystoupení nejmenších dětí, dospělých žen či
mladých nadějných baletek ze ZUŠ

ství Tišnovskételevize,

představen í 5 ochotn ických souborů

Victorius Hradčany, Nedvědický pěvecký
sbor Petry Cvrkalové CVRČC|, P.A.T.R.o,N.
Nedvědice, Karasovo divadlo Tišnov, Hakapela, LSDa Lomnice Barbory Pavlišové,
LOTA Lomnice, KVJ Tišnov - lrská sekce,
Ochotnický spolek Slovani Čebín,Taneční
soubor Markéty Chlubné pň ZUŠTišnov,

v Horce v Železném a zakončen byl

Komu ale musíme vyjádňt obdiv a poděkovat ze všeho nejvíc jsou všichni účinkující.
Jejich výkony byly srovnatelné s výkony profesionálů a nasazeníobrovské. Těšilo nás a
doufáme, že se potkáme i během přĚtího
Tišnov, přes divadelní a šermíÉké ročníku:Stream Dance Dolní Loučky, SHS

z regionu, až po nádherné pěvecké
koncerty sborů a kapel. Celým vÉ
kendem provázeli coby moderátoři
zďlména herci z Karasova divadla
v Tišnově a zvládli to na jedničku,
Každý si našel to, co ho zajímalo, a
někteří věrní diváci doprovázeli fes-

tival po celou dobu. Nutno říct, že
návštěvnost akce byla poměrně
vysoká - díky vám, bez vás by to
nemělo smysl, byt bylo v průběhu
vikendu opravdu horko, možná i

STARá BANDa, Komornému súboru žiakov
pri ZUŠJ. F. Kvetoňa v Seredi pod vedením
paní Mudrochové, Klapela Štěpánovice

a

sko najde odvahu, neboť jeho organizace

není lehká, A také se už ted'těšíme na nové i
staronové účastníky.Takže kdo má co předvést a rád by se 2, ročníku TyJáTr FEST zúčastnil, už ted' můžekontaktovat kancelář

DSO Tišnovsko na emailové adrese:

stránkách http://www.dsotisnovsko.cz/ . Dékujeme.

teří, Zahradnictví Litava, - květinář-

ství předklášteří, květiná řství Levandule Lomnice a pivovar květnice.

Dále děkujeme všem, kteří poskytli
finančnípomoc: Eurovia, PROVOD,

s.r.o,, Maftech Brno, Fincentrum

Tišnov, EMKOR TECHNOLOGY, KTS
Ekologie s,r.o., Baumat s,r,o,, Auto-

busová doprava Hliněnský, HAKO

CZ, spol. s r.o,, COUNTRY BAR Kuňm, Gastro Frozen Železné, JOHNNY
SERV|S Kuňm, KVASAR Sentice,
|NSP|RO Tišnov a REAKCE Kuňm,
poděkovat musíme také svazkům a

obcím, které finančně festival podpoňly: Běleč, Dolní Loučky, Doubrav-

nk, Hradčany, Lomnice, Nedvědice,
Předklášteřr, Rohozec, Šerkovice,
Štěpánovice, Tišnov, Újezd u Tišno-

va

a

Železné, mikroregion Porta a

DSO Tišnovsko.

Mgr, Kamita Marek Ševčíková

koncertn í vystou pen í sku
lvan Hlas Trio

pi

ny

je uspořádáno jako tradičnípodzimní
bonus k poslechovému cyklu Petra
Gratiase Kapitoly z historie československé rockové hudby.
koncert se koná se v kulturním domě

jeme.

1elezné, Cukrárna Cherry Předkláš-

in-

fo@dsotisnovsko.cz, Podrobnější informace
budou také zavčas uveřejněny na webových

nky i účinkující,za což velmi děku-

účinkující
soubory firmám: Steinhauser Tišnov, Karlova pekárna
Tišnov, Slavkovský pivovar, Vitar

Že-

lezné a PRKNO Veverská Bítýška,Díky patří
také pánům zvukařům SOUND MěKS, bez
nichž by to jednoduše nešlo.
Těšínás, že zájem o íestival byl takový, jaký
byl. Přeci jen to byl první zkušební ročnk a
ukázalo se, že má budoucnost. My se odted'
budeme těšit na ročníkdalší. kde se bude
konat, je ještě otázkou. Kdo zdvihne hozenou rukavici předklášteřím, Tišnovem a Železným? Máme jasno v tom, že by se mělo
stát tradicí jeho konání v přírodních prostorách a těch je v našem regionu opravdu
spoustu. Uvidíme, která z obcí DSO Tišnov-

proto, že po celou dobu bylo zajištěno výborné občerstvení pro návštěv-

Musíme poděkovat všem, kteří se
podíleli sponzorsky na konání festivalu, protože bez jejich pomoci by
nebylo možnéfinančně akci uskutečnit, Děkujeme za materiální dary
ve formě občerstvení a darů pro

žáci a učiteléZŠDoubravnk, Ochotnický

spolek Maršov, tanečnísoubor Fe-MlNA

vŽelezném,

v pátek 25.1t. od 19,30 hod.
llBRBl

l{ítvÍl§- ťnil iln§ -rBRÍl$íYlltlll t!.|li[ll[tBB

Obecni úřatl v Železném pořádá

vYL§T
Do

NEZNÁMA
odjezrl l6. l0. 2016 v 7.00 h
od autobusové zastáv§

přetlpokláelaný náwat cca v 19 hodln
cena za doprarrr je 100,-

děti do 15 roků 50,- Kč

Kč

zájerrrci traltlaste se rlo sti,erlv, §.

l0. 20tó

rln Obecrrúrr rii,adé r, Zelezrieltr

Sttánka

čislo z / zorc
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Příměstský tábor v Železném
77,7.-!5.7,2016

Don QuUote de la Mancha

Mamka mě letos pňhlásila na příměstský tábor v Železném, ktený pořádal Volnočasovécentrum Ráček Železné, Tábor nesl název ,Co je
nad zemí a co je pod zemí?" a probíhal od 11. do 15. července 2016
pod vedením 4 lektorek (Renči, Radky, llči a Janči) z obce Železné.
Strašně jsem se na něj těšila, i když jsem měla trošku obavy, že tam
nikoho nebudu ználajestli se tam nebudu nudit, Moje obavy se naštěstí nepotvrdily, protože týden na táboře byl naprosto skvělý. |\aždý

den jsme
nabytý

měli
program

plný zážitků,ktený

72,6.2076 v lesním amfiteátru v Železném
mohli příznivci a milovníci divadla shlédnout
velmi netradiční a alternativní divadelní kus
Don Quijote de la Mancha se samotným Donem a jeho ,,Anchou". Kdo čekal tradiční
zpracování, by| rozhodně překvapen, ale
doufejme, že nikoliv zklamán, Představení
bylo náležitě interaktivní a mnoho

z přítomných pňspělo i vlastním hereckým

výkonem. Účast byla jako vždy hojná a občerstven í jako vždy výborné.

jsme si zazna-

menávali

RV

do

svých Poznámko-

Wch bloků. Například můj záznam z 3. dne:

Jóga opět v Železném

jsme šli na zastávku na auto-

Využijte možnosti zacvičit sijógu, která Vám
poskytne možnost regenerace po náročném
dni a nabUe Vás energií. Hodiny vede zkušená lektorka p. Romana Navrátilová vždy
v úteď 18:00 - 19:00 hod v kulturním do-

Jeskyně Balcarka
- ,,Hned ráno

bus. Jeli jsme až do Tišnova na nádražína vlak, pak jsme jelí ještě
jedním autobusem do jeskyně Balcarka, Paní průvodkyně nám řekla,
že ujdeme 330 schodú a já jsem jich napočítala323, pak nám řekla,
že projdeme 3 malé jeskyně."
Na konci každéhodne jsme dostávali 4 poznávací otázky z celého
dne a to např. Jakývýlet jsme dnes podnikli? Co má ve znaku Balcarka? atd. Celý týden jsem si moc užila, dozvěděla jsem se spoustu nových věcía poznala jsem nové kamarády. Už ted'se těším, co nového
nás bude čekat přĚtí rok ;)
Aneta H.

Knihovna roku 2016
V článku vesnice roku 2016 jsme zrekapitulovali naši účastv této soutěží.Vsobotu 13. 8. 2016 proběhlo v obci Kozojídky slavnostní lyhlášeníýsledku soutěže Vesnice roku v rámci Jihomoravského kraje.

Ocenění za modemí knihovnické a informačníslužby pŤevzal starosta
obce Železné Radomír Pavlíček.Ocenění nejlepším účastnílaim1etošního regionálního kola předal hejtman Michal Hašek spolu se sým
náměstkem Romanem Celým, radními Antonínem Tesaříkem a Jiřím
Němcem i zástupci Ministerstva pro místnía rozxoj a Ministerstya zemědělství.

Toto ýznamné ocenění v rámci Jihomoravského kraje nám také vy-

neslo nominaci do celostátní soutěže o nejlepšíknihovnu roku 2016.
celostátní komise navštívilanaši knihovnu a volnočasové centrum Ráček 1 .9.201 6 v 8:00hod a pobyla 2 hodinky. Za tu dobl jsme stihli komisařům představit knihovnu i s její historií, včetně zásluh a získaných
ocenění z dřívějšíchčasů,kíerénáležíp. Jiřímu Palatkovi. Komise se
zajimala i o aktivity Ráčku, které jsou nedílně spojené s knihovnou v
komunitním centru obce. Pokud můžemesoudit, tak odjížděla velmi
spokojená a lybavená těmi nejlepšími informacemi o našíknihovně i
Ráčku,
Nyní už budeme jen netrpělivě čekat, jak celá soutěž dopadne a zda se
v kvalitní konkurenci ostatních l3ti nominovaných knihoven umístíme
se ctí. Vyhlášení celé soutěže se bude konat 13. l0.2016 v pražském

Klementinu.

RV

chcete

relaxovat?
protáhnout si tělo?
uvolnit se od stresu?

Y6A^

mě v Železném.

Začínámev útený 4.70.2076, Kurzovné je
5O,- Kó/ lekci. První lekce pro nové zájemce
zdarma,

TECHNlCKÉ ŠnoI-Ny
znčinÁuE v úTERÝ
í" 1t.2§'§§ v í6:3O hod na
oú v Železném

rrl

o

-|

aa,

oa

Kroužek je určen pro
předško!ní děti
OTVlRACl DOBA KNlHOVNY

PoNDĚLÍ
- 18:00

1_7:00

9:0O

-

STŘEDA

]_l-:00 a 17,.Oa
PÁTEK
- ]-9:00

1-8:00

- 19:00

Víte, že...

Jak již bylo napsáno na jiném místě o návštěvnosti úspěchu srpnové výstavy Výtvarného léto vŽelezném, uved'me
ještě jednu zajímavost. Totiž tu, žeŽeleznése stává v regionu v.ýtvarnou velmocí, soudě podle toho, kolik vlýtvarnků
zeŽelezného na této výstavě prezentovalo svou tvorbu, Ževás to překvapuje? Mile překvapeni byli také organizátoři

výstavy.
Pro ty, kteří tuto mimořádnou výstavu nestihli shlédnout, uved'me alespoň jména místních vystavujících, kteří představovali rŮznéžánry. Kdo vystavoval? Michaela Kňákalová (keramika), Alena Knoflíčková (plastiky), Milada Kollárová
(obrazy), Aneta Graciasová (drobné šperky), Karolína Kondýsková (fotografie), Radmila Pavlíčková (fotografie), Miroslav Pavlk (ilustrace), Antonín Srba (dřevořezby), Klára Srbová (kresby), Jana Šulová (obrazy), Matěj Žáček (umělecké
kováÉtv| a Anežka Žáanková (kresby). Tak zase přištírok na dalšíletnírnýstavě,
(PAV)

Na dokreslení úspěšnosti letních výstav uved'me alespoň několik citátů z návštěvní knihy k výstavě Marie Ochrymčukové:

,Děkujeme za krásnou výstavu a přejeme paní výtvarníci k výstavě." manželéLázničkovi, Týn nad Vltavou
bychom popřát hodně zdraví a úspěchůpři dalšívynikající práci. " Vilnerovi z Pardubic
",.,Chtěli
,, O r §a n ízáto r ů m vystavy d ě kuje m e.' Šmídovi z N edvěd ice
"Krásné obrazy, šikovnéruce, ať to vydží,"Kateřna Suková, Písek
,Vážená paní Ochrymčuková, velice děkujeme za radost, kterou jste nám svymi obrazy umožnila prožít."manželé
Otáhalovi, Brno
,Dékujeme za nečekanésetkání a udivujícívýstavu." Kosovi a Sobotková Jana, Bystřce nad Perštejnem
,,Blahopřeji k výstavě," Michal Hašek (hejtman JMK)
A co napsali návštěvníci o výstavě Výtvarné léto?
,,Na vystavu;sme se velice těšili. Nezklamala nás, Díky," Mikulovi z Brna

,,Děkujeme za krásnou vystavu, kterou každý rok navštěvujeme." Mgr. Alena Keftovská zBrna
,,Výstavy v Železném nikdy nezktamou." Dr. Kňček, Nedvědice
vystava. Jsme velice rádí, že jsme ji shlédlí."(psáno v němčině) Martin a Elke Knoflach, lnnsbruck
"Nádherná
,,Děkuji za uspořádání výstavy, Ráda se k Vám vracím a vždy mě okouzlí každá výstava. Moc děkuji i za milou a
ochotnou paní, která se o všechny návštěvníky stará a i její úsměv každéhookouzlí, Ať se i nadále všem daří," Pavlína Krásenská, průvodkyně kláštera Porta - Coeli

Poslednízápisse jedná paníMarie Palatkové, která už léta spolupracujes KPVU, abezní si užtěžko nynípředstavíme naše letní výstavy, Když jsem byl letos na výstavě místo ní, tak většina z návštěvnků mě oslovovala s otázkou: ,,A kde je paní
(PAV)
Palatková?" A bylo na nich znát, že se netěšili jenom na výstavu, ale také na setkání s touto dobrou duší,
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25.9. 2016

na hříštiv Horte
13:30
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