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Infor mační občasník obce Železné
Byla zima, byla…

Výběrové řízení na centrum tišnovského regionu.
Jak jste asi zaznamenali, Zastupitelstvo města Tišnova nám
na svém zasedání konaném dne 11. 3. 2019 vypovědělo jednostranně dohodu o školském obvodu s okamžitou účinností. V praxi
to znamená, že děti z našich 12 obcí v okolí Tišnova už nebudou
mít jistotu, že tišnovské školy je přijmou na povinnou školní docházku. Je velká škoda, že po několik století trvající spolupráce na úrovni školství byla jednostranně přerušena, a co víc, bez jakéhokoliv
projednání se starosty obcí. Oficiálním důvodem k tomuto kroku je
fakt, že vedení města Tišnova musí zajistit podmínky pro plnění
povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na svém
území. Ve svém vyjádření se nám vedení města omlouvá za případné komplikace. Těm se však dalo předejít včasnou diskuzí a jednáním o tomto problému. Dle vedení města se o této situaci a naplněnosti tišnovských škol ví již několik roků. Na druhé straně dochází
k vylidňování venkovských škol na Tišnovsku. Paradoxně tak zrušení školského obvodu povede k dalšímu útlumu venkovských škol
a přeplnění tišnovských zařízení. Zrušením obvodu pro naše obce
se na stejnou úroveň při přijetí v Tišnově dostalo dítě z naší obce
s dítětem z obce jiné, kde je škola. Které dítě bude přijato, rozhodne los. Vedení města Tišnova také argumentuje tím, že do školství
museli vložit nemalé finanční prostředky. Už však zapomněli zmínit,
že z rozpočtového určení daní jim od státu do rozpočtu města připutuje částka 14 tisíc Kč na jednoho žáka, při současném počtu
takřka 1 500 žáků v obou tišnovských školách se jedná o částku
20 milionů Kč ročně. A z toho více než 40 % je přespolních dětí. Toto jsou prostředky primárně určené na provoz a rozvoj škol.
Platy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců škol jsou
plně hrazeny ze strany Jihomoravského kraje.
Chápeme, že rozhodnutí Zastupitelstva města Tišnova o zrušení
školského obvodu je plně v jejich kompetenci. Je však třeba, aby si
také uvědomili, že jsou zastupitelé obce s rozšířenou působností
a přirozeného centra regionu. A tímto krokem se jako centrem
přinejmenším nezachovali. Na jaké další kroky a v jaké oblasti se
v rámci přirozené spádovosti máme připravit? Zdravotnictví,
doprava, služby? Nebo máme hledat jiné centrum? Pak tedy ale je
obrovská škoda těch předchozích století.
Na závěr rada pro rodiče prvňáčků: Přihlaste děti do tišnovské
školy, nepřehlašujte trvalý pobyt těchto dětí do Tišnova, pevně
věřím, že zvítězí zdravý rozum.
Pavlíček Radomír , starosta

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Železenský masopust
str. 2
Příměstský tábor
str. 5

Tak už máme zimu za sebou i
když to nebyla ta pravá ladovská. Přesto
však napadl i sníh. Nic moc, spíš jen tak
pro radost oka.
A proč vlastně tyto řádky? Koncem ledna napadlo skoro deset centimetrů sněhu. Byla sobota, byla neděle. Zatímco sníh ze silnice zanedlouho zmizel,
tak chodníky zůstaly bílé. A tak bych rád
pochválil těch pár dobrých duší, které
sníh před svými domy uklidily. Nebylo
jich sice mnoho, ale byly. Díky Vám. Přece jen něco v některých lidech z dobré
výchovy a lokálního patriotismu něco
zůstalo. To, co dřív bývalo považováno
za zcela běžné a normální, je dnes něco
mimořádného. Není to škoda? Snad by to
stálo za zamyšlení.
(PAV)

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…
ŽELEZENSKÝ MASOPUST
V sobotu 9. března 2019 odpoledne se v Železném, za příznivého počasí (kolem 13,5 °C),
konal masopustní průvod masek, v neurčitém počtu 30, který prošel starým i novým Železným.
Průvod doprovázel harmonikář p. Brodecký (z Drásova) a tak se ulicemi rozléhala nejen harmonika,
ale i různé lidové skotačivé písně.
Průvod na své cestě často musel zastavit a byl počastován jak pohoštěním, tak něčím pro zahřátí. Překvapení čekalo také v uličce. Před domem č. 93. Na terase nachystaný stůl s tekutým pohoštěním, cedulí „Místní národní výbor“, státní znak a v křesle sedící osobně sám… Těch dalších milých
zastávek na trase bylo víc.
V 15.00 hod. průvod masek dorazil do místní hospůdky U Kovářů, kde všechny čekalo bohaté
občerstvení. A to díky sponzorům. Obci Železné, manželům Vacovým a také díky této milé hospůdce.
Výborným pečeným kolenům a bůčkům, pečlivě a odborně předem naloženým, nikdo neodolal. Hospůdka byla obsazena do posledního místečka.
Tolik masek nebylo vidět v Železném už pěknou řádku let. S nápadem masopustního průvodu
přišla paní Matulková, která v průvodu zazářila jako nevěsta v páru se ženichem p. Zezulou. Následovali vodník, vodnice, smrtka, různé dvojice, kovbojka s plyšovým koněm, ponocný, těžko všechny
vyjmenovat. Ještě jednu masku bych rád uvedl, a to kůžkařku v podání, snad nejstarší účastnice
průvodu, p. Bártové.
Lidé seděli, jedli, popíjeli a hlavně se zpívalo a také tančilo za doprovodu výborného harmonikáře a zpěváka.
Bylo moc dobře, že se masopustní posezení konalo právě v hospůdce,
v tomto intimním prostředí, kde lidé měli k sobě blíž a mohli si v pohodě popovídat.
Masopust skončil a tak se můžeme jen těšit, že taková nádherná akce
se podaří zorganizovat opět příští rok.
Tak jen, aby Pán Bůh, zdraví dal.
(PAV)
Zleva: Zezula, Matulková, Králíková, Bártová, Novotná, Škorpíková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátkem ledna tohoto roku proběhla v obci Tříkrálová sbírka, kterou
každoročně pořádá Charita Česká
republika. Výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně
desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. V letošním roce
se v obci Železné vybralo celkem
18.059 Kč. Koledníkům, kteří se
sbírkou pomáhali, i všem, kteří přispěli, patří velké poděkování.

OBECNÍ PLES
Tak jak to v Železném už bývá zvykem, je obecní ples společenskou událostí, o kterou je mimořádný zájem a při které sál
kulturního domu takřka praská ve švech. Ne jinak tomu bylo
v letošním roce. Vkusně vyzdobený sál, skvělá hudba, usměvavá a vstřícná obsluha a stoly obsazené do posledního místečka. Novinkou byla nabídka míchaných nápojů. Program byl
obohacen vystoupením manželů Jelínkových, kteří zahráli
několik skladeb na violoncella. Zpestřením večera bylo také již
tradičně vystoupení železenské taneční skupiny FE-MINA,
která jako vždy pobavila a roztančila celý sál. Nechyběla ani
bohatá tombola, za kterou děkujeme celé řadě sponzorů. Poděkování patří také těm, kteří se na přípravách a celém průběhu plesu podíleli. Pokud se chystáte na ples v příštím roce,
můžeme Vám již teď prozradit termín dalšího ročníku, který se
bude konat v sobotu 14. března 2020. Těšíme se na Vás!
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Různé
KONTEJNERY
Přistavení kontejnerů na NEBEZPEČNÝ odpad proběhne
ve dnech 8.—13. 4. 2019 ve dvoře OÚ Železné, kam je
možno dovézt např. pneumatiky, oleje, barvy, baterie,
elektrotechnický odpad/TV, rádia, ledničky. Odpad lze
přivézt pouze v době úředních hodin!
Ve dnech od 12. do 14. 4. 2019 budou přistaveny VELKOOBJEMOVÉ kontejnery, a to na 3 místech: u Hradiska,
v Uličce a Nad Mezí u lípy. Do kontejneru patří komunální
odpad po vytřídění, velkoobjemový odpad, směsný odpad
atd.
V průběhu měsíce dubna bude na Pitýně (u lípy) trvale
umístěn kontejner na železo. Mobilní svoz železa v obci
proběhne na podzim. Zde je také přistaven kontejner
na bioodpad. Prosím nevhazujte do něj silnější větve,
nechte je položené vedle kontejneru, zpracujeme je
štěpkovačem. Štěpku si můžete volně rozebrat pro svou
zahradu.
Firma KTS před 2 roky spustila novou kompostárnu, kde se
zpracovává i náš bioodpad. Zpracovaný a přesátý kompost
nám vrací a je skladován v novém sadu směrem k Jamnému. Zde je možno si jej zdarma odebrat. Po rozebrání bude
opět doplněn.

POPLATKY PRO ROK 2019
Připomínáme úhradu poplatku za svoz a likvidaci odpadu
do 31. 5. 2019 a poplatku za psa do 30. 6. 2019.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY — dopravní inspektorát Brnovenkov sděluje, že byla v obci během roku 2018 provedena 4x kontrola dodržování stanovených limitů rychlosti
(pravidel silničního provozu). Při provedených kontrolách
bylo zjištěno 9 přestupků.
Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení
není třeba povolení dle Vyhlášky č. 189/2013 Sb.
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1
písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3
zákona nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného
ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha
kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje
40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených
v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako
druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří
nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku
zeleň.

ŘÁDKY DO KRONIKY
Pro obecní kroniku sleduji, kde se všude
píše o Železném. Jak v tisku, tak také v různých
publikacích.
Koncem prosince roku 2018 vyšla kniha
Pojďme spolu za betlémy. V knize je uvedena řada
jmen výtvarníků, jejichž jméno je spojeno také s
výstavami v Železném.
Např. tišnovská výtvarnice Miroslava Vlčková, která, jak je v knize uvedeno, vystavuje také na
výstavách v Železném. Stejně tak Jiří Malásek, který v roce 2006 vystavoval v Železném na výstavě
mikroregionu PORTA svůj velký papírový betlém.
Uveden je zde také tišnovský výtvarník, řezbář a
malíř Jiří Ondra, který „pravidelně vystavuje na výstavách KPVU v Železném“. Obsáhlý text patří Ing.
Ant. Srbovi, který je autorem slavného mechanického betlému, který pravidelně je vystavován v
místní kapličce o Božím hodu.
V bohaté fotografické dokumentaci je také
fotografie pěvkyně Věry Bakalové a Jiřího Helána,
které znají z kulturních vystoupení také občané
Železného.
Knihu doprovodila něžnými ilustracemi brněnská výtvarnice Milada Kollárová, která své
vzácné volno tráví na chalupě v Železném.
A tak se také Železné zapsalo v této knize
do betlémářské tradice našeho regionu.
(PAV)

TROCHU NOSTALGIE
K historii obce patří už přes padesát let telefonní
budka, která se nachází v blízkosti autobusové zastávky.
Když jsme se před více než dvaceti lety přestěhovali do Železného, občas jsem vídal někoho, kdo z
ní telefonuje. Zvláštností této veřejné telefonní budky bylo také to, že v ní byl volně položen telefonní
seznam (bylo to v době, kdy se ještě vydávaly telefonní seznamy), který tam odolával času a nestalo
se, že by ho nějaký dobrák přemístil domů.
Ale čas se posunul. Nastala doba mobilů a tak budka ztratila časem svůj význam.
Začátkem roku 2019 jsem zjistil, že z budky zmizel
nejen telefonní seznam, ale také přístroj. Budka
osiřela. Možná bude sloužit jen milencům v případě
deštivého počasí, možná však také jednoho dne
zmizí a odejde do historie obce. Ale nabízí se ještě
jedna možnost dle příkladu některých měst. Mohla
by se stát místem takové moderní otevřené knihovny. Tento nápad se osvědčil a vyřazené knihy z
obecní knihovny nebo od dárců, by se určitě našly.
(PAV)
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Kam za kulturou?
KALENDÁŘ
kulturních,
společenských
a sportovních akcí v Železném 2019
29. 3. 2019
6. 4. 2019
13. 4. 2019
14. 4. 2019
27. 4. 2019
30. 4. 2019
12. 5. 2019
1. 6. 2019
15. 6. 2019
6. — 28. 7. 2019
15. — 19. 7. 2019
9. — 10. 8. 2019
10. 8. — 1. 9. 2019
29. 9. 2019
5. 10. 2019

Noc s Andersenem (knihovna)
Ukliďme svět, ukliďme Česko (brigáda)
Bluesová pomlázka (KD)
Velikonoční dílny (KD)
Košt slivovice (KD)
Pálení čarodějnic (hřiště)
Den matek (KD)
Americká občanská válka (hřiště)
Bigbítová noc (hřiště)
Výstava obrazů — Aleš Lukášek
Příměstský tábor (OÚ, hřiště)
Setkání kovářů aneb železo v Železném
Výtvarné léto v Železném (KD)
Svatováclavské hody (hřiště, KD)
Výlet do neznáma

říjen 2019
8. 11. 2019

Drakiáda (termín dle počasí)
Sv. Martin

1. 12. 2019

Adventní dílny (KD)

8. 12. 2019

Mikulášská nadílka (KD)

25. 12. 2019

Zpívání u kapličky

Krásné velikonoční svátky
a bohatou pomlázku
přejí zastupitelé
a zaměstnanci OÚ.

KOŠT PÁLENEK
V SOBOTU 27. DUBNA 2019 SE V KULTURNÍM DOMĚ
V ŽELEZNÉM USKUTEČNÍ JIŽ XIII. KOŠT PÁLENEK. PŘEVZETÍ
0,5 L VZORKŮ DOMÁCÍCH PÁLENEK V PÁTEK 26. 4. 2019
OD 18 DO 20 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ, PŘÍPADNĚ JE
MOŽNO VZORKY PO DOMLUVĚ PŘEDAT NA OÚ.

Obec Železné a KPVU připravují opět
v tomto roce dvě prázdninové výstavy.
Tou první bude v červenci výstava obrazů
akad. malíře Aloise Lukáška (sobota 6.—28. července 2019) pořádaná u příležitosti 35. výročí
jeho úmrtí. Vystaveny budou obrazy tohoto oblíbeného malíře ze sbírek soukromých sběratelů.
Určitě se jeho obrazy nachází v řadě domácností
v Železném a tak se obracíme na majitele jeho
obrazů, zda by je mohli na tuto výstavu zapůjčit
(kontakt na OÚ v Železném).
Na srpen se potom připravuje tradiční
výtvarný salon Výtvarné léto v Železném a to již
devatenáctý ročník. Loňské výstavy se účastnilo
přes 70 výtvarníků z celé ČR a věříme, že početná
účast výtvarníků bude i letos.
Protože se této prestižní výtvarné přehlídky účastní i řada výtvarníků ze Železného, je možné se přihlásit k účasti již nyní a to buď na OÚ
Železné nebo u předsedy KPVU Mgr. Mir. Pavlíka.
Výstava se koná v termínu od soboty 10. srpna
do 1. září 2019.
Také letos bude zahájení výstavy spojeno
již s druhým setkáním kovářů v Železném. Na zahájení bude připraven bohatý kulturní program.
(PAV)
Vstupenky na Den matek bude možno zakoupit
v předprodeji na Obecním úřadě v Železném.
Cena vstupenky 40 Kč.
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Volnočasové centrum Ráček a obecní knihovna
Jak jistě všichni víte, Volnočasové centrum Ráček se
během roku věnuje pořádáním akcí pro děti i dospělé.
V únoru letošního roku si mohli všichni společně užít
dětský karneval, který byl opravdu pestrý a děti byly nadšené. Ceníme si také masek rodičů, neboť rodič s maskou je
pro své dítě určitě lepší parťák na maškarní než rodič
bez masky, to musíte uznat :-).

Upozorňujeme všechny čtenáře a návštěvníky
herny Volnočasového centra Ráček na změnu
páteční otevírací doby knihovny, čítárny a herny
od 1. 4. 2019.

Pro starší děti, čtenáře, je určena následující akce, kterou
je Noc s Andersenem. A jak už samotný název vypovídá,
jedná se o noc plnou čtení, zábavy, tvoření, ale také dobrodružství v podobě noční stezky temnými uličkami Železného či nocování ve spacáku pod střechou obecního úřadu.
A ještě bych zmínila dvě nedělní akce, které nás v brzké
době čekají, a to Velikonoční tvoření 14. dubna a Den matek 12. května. Vítán je samozřejmě každý. Ti, co pravidelně navštěvují Velikonoční tvoření, ví, že atmosféra je vždy
velice příjemná, všichni jsou jarně naladěni, tvůrčí a odchází spokojeni se svými výtvory. Děti především. A Den matek? Říkáte si, že ho strávíte jen tak obyčejně? Není nad to,
si v klidu posedět u šálku dobré kávy, povykládat si
a nikam nespěchat. Vzít můžete s sebou samozřejmě
partnery i děti. Společné odpoledne Vám také zpříjemní
skladby violoncellového dua DUOCELLI manželů Jelínkových a vystoupení dětí z tanečního kroužku Together
ze Sokola Tišnov. Těšíme se na Vás!
Za Ráček IO

Nové tituly v obecní knihovně:
Jonas Jonasson: Stoletý stařík, který vyskočil z okna
a zmizel
Jonas Jonasson: Stojednoletý stařík, který se vrátil,
aby zachránil svět.
Kratochvílovi, D. Povolný: 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy 1698

V měsíci dubnu proběhne obměna
výměnného fondu knih.

Tak jako každým rokem, tak i v letošním roce pořádá
Volnočasové centrum Ráček Příměstský letní tábor
pro holky a kluky ve věku od 6 do 11 let, tentokrát
s názvem „Poznáváme středověk“.
Termín tábora je 15.—19. 7. 2019.
Děti se mohou těšit na hry, tvoření a výlety do okolí.
Cena je 1 500 Kč. Zahrnuje pitný režim, oběd, dopolední
a odpolední svačinu.
Přihlášky podávejte do 29. 5. 2019
na e-mal: knihovna@zelezne.cz
Kapacita je omezena!
Těší se na Vás Radka a Iva
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Pozvánky

