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Fotogalerie – stav před a po rekonstrukci kulturních památek – křížů
Článek o postupu rekonstrukčních prací naleznete na str. 3 tohoto zpravodaje.

Kříž v lokalitě Strážná

Kříž na návsi v Karolíně

Aktuality
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Akce, které probíhají v letních měsících

Rekonstrukce parkovacích míst na ul. O.Blažka

Kolem základní školy v Rájci-Jestřebí se
dokončují nové chodníky a silnice

Kompletní zateplení bytového domu č.436 na
ul. Sportovní včetně nové střechy a výměny
oken a dveří.

Rekonstrukce kanalizace na ul.Šafranice –
výměna napojení kanalizace u gymnázia
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Důležitá telefonní čísla při poruchách na inženýrských sítích A strážník

• Plyn – poruchy – tel. 1239
• VTS – tel. 516 432 598, 733 527 835, 734 276 470
• Elektřina – poruchy – tel. 800 225 577 Poruchy vodovod – tel. 732 281 785
• Strážník – 515 557 624, 773 976 563

Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626

Hezké léto a příjemnou dovolenou
v druhé polovině prázdnin
Vám přeje…

starosta

Co potěší – co zamrzí…
Sluníčko svítilo vysoko nad hlavou a skřivani
sypali z oblohy jednu hezkou písničku za druhou. Paprsky letního slunce příjemně hřály
a lehký větřík rozvlnil stébla vysokých trav, takže
zelené břehy říčky se proměnily v rozvlněné
moře. Dvojice mladých lidí si spokojeně užívala
prázdniny a šlapala na kolech po pěkné cyklostezce. Za říčkou se svištěním rychle projížděla
auta, ale na stezce pro cyklisty vládla pohoda…
Tak nějak bychom se mohli těšit na novou
cyklostezku z Jestřebí do Bořitova. Letos jsme
podali žádost o dotaci, pak jsme na jaře obdrželi
příslib dotace, kdy jsme museli splnit řadu požadavků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI) na dodání dalších úprav, smluv, potvrzení
a dokladů. I toto kolo se podařilo vybojovat, takže městu Rájec-Jestřebí byla přidělena dotace
více jak 6 mil. Kč a nyní probíhá soutěž na dodavatele stavby. Zamrzí obrovská administrativa,
až jde z toho „hlava kolem“, ale zase potěší
pěkný výsledek, kdy vznikne kus hezkého díla
pro nás všechny…
Ing. Pavel Perout
starosta
I o prázdninách se
intenzivně pracuje…
Čas pokročil a máme dokončenou další
část našich komunikací. Chodci i řidiči si mohou užívat nového povrchu silnice v lokalitě
„U smrku“ a navázat můžete na nový chodník
k bytovkám a podél nich na ulici Komenského.
Další část páteřních komunikací je nová a hezky

provedená. Doufáme, že nám bude dobře sloužit
dlouhou řadu let.
Dále je dokončena rekonstrukce parkovacího stání před lékárnou na ul. O. Blažka.
Původně zde měl být asfaltový koberec, ale díky
vedení plynovodu musel být záměr změněn,
takže povrch je z dlažebních kostek.
Okolo základní školy se nyní rekonstruují
chodníky a vzápětí přijdou na řadu i silnice.
K pěkně zateplené škole nám přibude i pěkné
okolí. Přijďte se na probíhající práce podívat.
Stojí to za to vidět naše malé město, jak se
proměňuje do nového kabátu.
Je téměř dokončena rekonstrukce střechy,
hromosvodů a zateplení a výměna oken bytového domu na ul. Sportovní.
V plném proudu je rekonstrukce tělocvičny
na gymnáziu. Nový strop, nové osvětlení, nové
omítky a nyní se dokončuje nová sportovní
palubovka. Studenti i sportovní veřejnost se
mohou těšit na malou moderní tělocvičnu vonící
novotou.
Pokračuje rekonstrukce kanalizace a vodovodu, nyní již na ulici Šafranice. V srpnu by měl
být tento projekt úspěšně dokončen a další dvě
ulice budou mít novou infrastrukturu.
Pro ulici Havlíčkova je dokončena projektová dokumentace pro rekonstrukci kanalizace
a byl proveden výběr dodavatele tak, aby se
tento měsíc mohly zahájit práce na rekonstrukci.
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Probíhá i výběr dodavatele na vybavení
prvního hasičského auta v historii sboru dobrovolných hasičů v Holešíně. Celá zakázka je
směřována tak, aby auto bylo předáno na podzim do plného užívání.
Ing. Pavel Perout
starosta
Dotace se nám daří
vybojovat i letos…
Za peníze, které získáme navíc na dotacích,
můžeme udělat více práce. Je to však na úkor
času, nervů a vypjatého úsilí. Věříme však, že
s Vaší podporou a pomocí se vše zvládne.
Dokončili jsme projekt modernizace hardware a software pro městský úřad a v rámci In-

tegrovaného operačního programu jsme podali
žádost o dotaci na téměř 2 mil. Kč.
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury jsme obdrželi potvrzení o přidělení dotace
na cyklostezku Bořitov – Jestřebí ve výši více
jak 6 mil. Kč.
Ze Státního fondu životního prostředí vyhověli naší žádosti a obdrželi jsme dotaci na zateplení mateřské školky v Jestřebí ve výši cca
1,4 mil. Kč.
Od Jihomoravského kraje jsme získali pro
naše dobrovolné hasiče dotaci ve výši 230 tis. Kč.
Zase se podaří realizovat řadu pěkných
a užitečných akcí pro Vás.
Ing. Pavel Perout
starosta

Další kulturní památky budou zachovány pro příští generace
Jdete-li na procházku v našem městě a jeho okolí, potkáváte různé kulturní památky
a možná ani netušíte, že významnou kulturní
památku míjíte. Prostě sem odjakživa patří.
Hovořím nyní o sakrálních památkách – křížích
– které mlčky stojí některé již stovky let u cest
a vypovídají o době, ve které byly zhotoveny.
V dubnu letošního roku byly dva litinové
kříže odvezeny do restaurátorské dílny a nyní
již opět stojí ve své plné kráse na původních
místech. První z nich je v lokalitě Strážná,
krásný, osmihranný kříž, velmi pěkné umělecké
dílo. Původně stával na hranici katastru Rájce
a Jestřebí u domu Bezděkových č. p. 178.
V roce 1942 byl přemístěn na Strážnou nad
zámkem, jeho účelem bylo vyznačení hranice
mezi obcemi. Zbudován byl knížetem Salmem.
Druhý je kříž s ozdobnou ohrádkou na návsi
v Karolíně – rejstř. č. 7-464 (26545/7 – 462)
ÚSKP ČR. Je to jeden z nejstarších křížů
vyrobených z litiny. Je dokladem uměleckořemeslné tvorby, s největší pravděpodobností
jde o výrobek Blanenských železáren. Pochází
z roku 1818, v této době se z litiny vyráběly
spíše jen drobné předměty jako žehličky, dvířka
do pecí atd.
Oba kříže byly ve vážně narušeném stavu,
vyžadujícím odborný zásah. Veškeré spoje
vykazovaly destrukci. Některé části zcela chyběly. Narušena byla též statika. Provedenými

restaurátorskými pracemi budou obě díla zachována pro příští generace. A pokud uspějeme
s žádostí o dotaci z programu „Podpora obnovy
kulturních památek“, bude ještě v letošním
roce dokončena oprava kaple v Karolíně, která
byla započata někdy před dvanácti léty. Již je
opraven a vrácen původní zvon do zvonice,
do vrcholu stanové střechy bude nově osazen
jednoduchý kříž, bude provedeno chybějící
lemování dřevěného bednění zvonice, venkovní i vnitřní omítky budou opatřeny novým
nátěrem a v případě potřeby provedena jejich
oprava. V neposlední řadě kolem kapličky bude
zhotoven okapový chodník proti odstřiku vody.
Odborné restaurátorské práce byly svěřeny
do rukou pana Oldřicha Bartoška, uměleckého
kováře z Křenovic u Slavkova, pomocné práce
provedli zaměstnanci pracovní čety a techniku
potřebnou pro manipulaci zdarma (tak jako při
restaurování sochy Sv. Floriána) poskytla akciová společnost Lesy města Brna, závod Rájec-Jestřebí. Velice děkuji za ochotu a vstřícnost
především Ing. Petru Kleinovi, panu Meluzínovi
a panu Zouharovi.
Mgr. Romana Synakieviczová
místostarostka
Fotografie křížů před a po provedení restaurátorských prací naleznete na 2. straně obálky.

Informační okénko městské policie
Úřední hodiny městské policie
pondělí
středa

8 – 9 h, 15 – 17 hodin
8 – 9 h, 15 – 17 hodin.

Občané mohou kdykoliv kontaktovat
strážníka na telefonním čísle
pevné linky:
516 833 604,
na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese:
straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty ze strany občanů k výkonu
služby (zaměření) jsou vítány.
Žádost o spolupráci
Městská policie Rájec-Jestřebí prošetřuje
případ poškození záhonů zeleniny, kamenné
skalky, krádeže kovových tyček a vhození lavičky do řeky Svitavy, kterého se dopustil neznámý pachatel dne 5.7.2014 v brzkých ranních
hodinách. K případu došlo na volně přístupném
pozemku vedle silnice II/374, na ul. Komenského, poblíž mostu na lokalitu Na Lukách,
v Rájci-Jestřebí.
Tímto se MP Rájec-Jestřebí obrací na občany s žádostí o pomoc při pátrání po neznámém
pachateli. Veškeré informace je možné zaslat
na email: straznik@rajecjestrebi.cz, nebo na telefon: 773 976 563.
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Z policejního zápisníku

Červen byl ve znamení nehod
Neobvyklou dopravní nehodu vyšetřovali
dopravní policisté v Rájci-Jestřebí. 14. června tam předjíždělo osobní auto s přívěsem
cyklisty. Při předjíždění se otevřely dveře
dalšího auta, které bylo převážené na přívěsu.
Dveře pak zachytily o předjížděného cyklistu
a ten upadl na silnici. Cyklista se při nehodě
lehce zranil. Dechová zkouška u cyklisty byla
pozitivní, cyklista měl v dechu 0,33 promile
alkoholu a policistům se přiznal, že před jízdou
na kole vypil pivo. Řidič vozu s přívěsem zase
nezajistil řádně náklad tak, aby neohrožoval
bezpečnost silničního provozu. Při nehodě
nevznikla žádná škoda.
Nedání přednosti v jízdě pak bylo příčinou druhé dopravní nehody, která se stala
17. června kolem sedmé hodiny ranní. Řidička
jedoucí s vozidlem Škoda Felicia při odbočování vlevo z vedlejší silnice nedala přednost
protijedoucímu motocyklu Yamaha, který jel
po hlavní. Po střetu motocyklista vyjel vlevo
mimo silnici. Při nehodě byl motorkář lehce
zraněn, na vozidlech vznikla škoda za asi
20 tisíc korun. Ani jeden z řidičů nebyl pod
vlivem alkoholu.
por. Mgr. Iva Šebková
tisková mluvčí Policie ČR

Za spolupráci předem děkuje
str. Kotlán
kulturní dění

Informační centrum Rájec-Jestřebí
Kontakt: 516 432 191
e-mail: informace@rajecjestrebi.cz
Provozní doba červen – srpen:
po – pá
9:00 – 18:00
polední přestávka:
		
12:00 – 12:30

1. 8. – 31. 8. 2014
dětské oddělení knihovny
SVĚT VÍL
výstava vílích křídel a něžných víl, které vytvořily
děti v rámci projektu Škola naruby.

kulturní dění
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Výstavy v galerii Kruh na zámku
Jan Odvárka
V neděli 20. července 2014 byla v Galerii
Kruh na rájeckém zámku slavnostní zahájena
výstava obrazů Jana Odvárky. Autor patří mezi
nejlepší malíře Vysočiny a v zámecké galerii
Kruh vystavuje kolekci svých akvarelů, které
osobitým a nezaměnitelným způsobem zobrazují krásu Českomoravské vysočiny v různých
ročních obdobích, v jejich náladách a nejrůznějších proměnách.
Výstava obrazů Jana Odvárky potrvá až
do poloviny září tohoto roku a bude přístupná
v úterý – neděli od 10 do 16 hodin. Vstup na výstavu je zdarma.

Městská knihovna informuje
PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH

srpen
oddělení pro děti
po, čt 13 –16 h

oddělení pro dospělé
po 16 –18 h

čt 9 –11 h 16 –18 h

KNIHA DO DOMU – DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
Bolí vás nohy, nemůžete chodit, pohybujete se jen doma? V televizi není nic zajímavého,
rádio jede celý den a někdy je tak špatně slyšet! Rádi byste si přečetli hezkou knížku, ale ty
ve vaší knihovně jsou už starší, četli jste je nejméně dvakrát, pro nové do knihkupectví se
nedostanete a stojí také spoustu peněz, které potřebujete jinde. Život ve stáří není lehký!
Jak si zkrátit dlouhé dny a ještě delší noci?
Městská knihovna nabízí imobilním občanům donáškovou službu. Každé první úterý
v měsíci vám doručíme do domu košík plný knih. Podle vašich přání vybereme nové tituly,
cestopisy i něco z historie a pro zájemce sáhneme i do starších zásob.
Stačí telefonicky kontaktovat městskou knihovnu, zaplatíte roční poplatek 50 Kč,
my vám vyplníme přihlášku, zaznamenáme vaše požadavky a můžete se těšit na hezké
chvíle s knihou.
Přihláška
DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNIH
Kontakt: 516 432 152; 515 557 630
Službu zavedeme v případě zájmu alespoň 10 občanů.

Co se děje ve školách
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Výlet do lesa

Konec školního
roku se nezadržitelně blížil. Zabavit
a zaměstnat děti
v tomto období vyžaduje poměrně velké úsilí každého pedagoga. Poslední
dny nám pomohli zpříjemnit členové
mysliveckého sdružení Lenčov, se
kterými spolupracujeme již dlouhou
dobu. Myslivci si pro nás připravili
24. června poznávací stezku do okolního lesa. Od školy jsme odcházeli
v 8:00 ráno směrem na Karolín přes
Žleb, kde na nás čekali páni myslivci i se svými
pejsky. Odtud jsme pokračovali po značené
trase k rybníku Lenčák. Cestou děti plnily různé
úkoly – poznávání místních stromů a keřů, lesní
zvěře. Vše si děti zaznamenávaly do svých
hracích karet. O každém zvířátku či rostlině jim

S MYSLIVCI DO PŘÍRODY
Poslední týden školního roku je doba, kdy
děti netrpělivě odpočítávají dny do posledního zvonění a jen stěží udrží svoji pozornost,
která je už v tomto čase spíše zaměstnávána
plánováním prázdninových aktivit.
Předprázdninové školní dopoledne lze
však strávit i netradičně a hlavně zábavně.
Co takhle se vydat do přírody, zasoutěžit si
a spolu s kamarády za třídy zažít dobrodružství? A právě takové předprázdninové lesní

myslivci pověděli spoustu zajímavostí. V cíli
nás čekalo hned několik překvapení. Viděli
jsme ukázku výcviku loveckých psů, zastříleli si
ze vzduchovky, prohlédli si myslivecké trofeje,
opekli si buřty na připraveném táborovém ohni,
ale také jsme si zahráli na několik hudebních
nástrojů a společně si zazpívali, za což
vděčíme panu Františkovi Venclů, učiteli
základní umělecké školy.
Na závěr proběhlo vyhodnocení
všech soutěžních disciplin. Jak to dopadlo? Zvítězili všichni. Každý si s sebou odnášel balíček plný sladkostí,
spoustu nových zážitků i vědomostí.
Cesta do školy nám uběhla velmi rychle.
Byl to moc pěkný den, děkujeme vám
za něj.
Za třídu 2. A
Mgr. Marie Klimková
třídní učitelka

Co se děje ve školách
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dobrodružství si pro děti 2. třídy ze základní
školy Rájec-Jestřebí připravilo 24. června 2014
Myslivecké sdružení Lenčov na základě oslovení třídní uč. p. Marií Klimkovou, která s panem
Vladimírem Šmeralem, zástupcem MS Lenčov
spolupracovala již vícekrát.
Uspořádali pro děti soutěže v poznávání
stromů a lesních zvířat, představili jim své
lovecké psy, ukázali jim střelbu na terč
a spolu s p. učitelkami Klimkovou a Skotákovou je podporovali při plnění úkolů.
V lese vládla klidná a přátelská atmosféra. Páni myslivci mysleli opravdu na vše
a pro celou výpravu nachystali táborák,
opékání špekáčků a bohaté občerstvení.
O hudební zpestření u táborového ohně
se postaral pan učitel ze základní umělecké školy František Venclů, díky němuž
měly děti možnost u ohně zazpívat a zahrát si na různé hudební nástroje.

Na závěr lesního putování byly všechny děti
oceněny a pochváleny od pánů myslivců a paní
učitelek a s úsměvy na tvářích se spokojeně
vracely ke svým rodičům.
Karolina Skotáková
studentka Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity

KNIŽNÍ NOVINKY NA RÁJECKO-JESTŘEBSKÉM GYMNÁZIU
Přišel květen a slunečné léto se již blíží.
Je to čas, kdy většina školáků už netrpělivě
vyhlíží prázdniny. Ale pro část studentů je to
období, ve kterém se chystají na svou první
velkou zkoušku – tu maturitní. Nejinak tomu
bylo i letos na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí, kde
během května proběhla písemná i ústní část
maturit. Tato zkouška klade na studenty velké
nároky, státní podoba maturitní zkoušky se
v mnohém liší od té dřívější. V českém jazyce
je dán hlavní důraz na četbu a práci s textem.
Z tohoto důvodu bylo třeba výrazně doplnit
gymnaziální fond knih. Díky projektu Literární
a dokumentové gramotnosti, který probíhá
na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí od února 2013,
bylo možné rozšířit knižní sbírku o více než
200 kusů nových svazků. Celý projekt je
zaměřen právě na četbu a orientaci v textu.
Je však počítáno s tím, že nové přírůstky
nezůstanou úzce spojeny jen s projektem.
Při jejich výběru mysleli členové realizačního týmu i na novou podobu státních maturit
a na to, aby studenti i vyučující měli potřebné
knihy stále po ruce.

Díky novému projektu a snaze pedagogů
z rájecko-jestřebského gymnázia měli již letošní maturanti a s nimi i ostatní studenti skvělou
možnost využít opravdu kvalitně doplněnou
knižní sbírku. Nejsou v ní jen klasická díla,
jako jsou Moliérův Lakomec nebo Máchův Máj,
ale i žhavé novinky, které se právě objevily
na knižním trhu. Jednou z nich je například
světový bestseller Tobiáš Lolness od Timothée
de Fombella a mnohé další tituly, které nejsou
ještě dostupné ani v městských či univerzitních knihovnách. Studentům se tak naskýtá
možnost seznámit se nejen s klasickými autory, ale i s novými spisovateli, jejichž knihy
jsou pro svou aktuálnost vyhledávány zvláště
mladou generací a jsou součástí dnešní moderní světové literární teorie.
Během doby, která uplynula od nákupu nových knih, výrazně vzrostla návštěvnost knihovny rájecko-jestřebského gymnázia. Mezi nejčastěji půjčované autory patří ti osvědčení, jako
jsou Bohumil Hrabal nebo G. B. Shaw, za nimi
však nezaostávají ani novější populární autoři,
především Petr Šabach, Vlastimil Vondruška
nebo Michal Viewegh. Součástí gymnaziální

Co se děje ve školách
knihovny se staly i atraktivní knihy moderních
žánrů, jako je sci-fi či fantasy. Nezapomnělo
se ani na knihy odborné a populárně naučné.
Nové svazky jsou také průběžně využívány
i členy realizačního týmu projektu Literární a
dokumentové gramotnosti, zvláště při tvorbě
pracovních listů určených pro nácvik studentů
v oblasti pochopení smyslu textu a čtení s porozuměním, což jsou priority zdůrazňované
dnešní moderní pedagogikou i novou formou
maturity.
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Nové knižní příspěvky nejen napomáhají
ke zdárné realizaci projektu, ale slouží studentům a pedagogům během výuky i v jejich volném
čase. Je opravdu skvělé, že se zde podařilo
u mladé generace znovu vzkřísit zájem o četbu
a literaturu. Dospívající mládež je dnes někdy
zbytečně často zatracována. Na příkladu studentů z Gymnázia v Rájci-Jestřebí však vidíme,
že si opravdu nemusíme zoufat. Do budoucnosti
naší společnosti se můžeme dívat s nadějí.
Mgr. Jiří Prudký

Čti a mysli
Rájec gymnázium je dlouhodobě úspěšné
v získávání grantů vedoucích ke zkvalitnění
výuky. Jedním z grantů, které v současné době
řešíme, je Literární a dokumentová gramotnost
– praktikum. Jeho cílem je rozvíjet u studentů
čtenářské dovednosti, čili nejen číst, ale také
přemýšlet o smyslu textu jako celku, vyhledávat
v něm informace (i ty mezi řádky), zvažovat
pravdivost informací a poskládat si je do smysluplného obrázku daného tématu.
V rámci grantu Literární a dokumentová
gramotnost – praktikum jsme se intenzivně
zaměřili na zavádění koncepce Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) do výuky.
Výuka ve stylu „kritického myšlení“ je založena
na třífázovém modelu vyučovací hodiny. Jak
tedy hodina probíhá?
Na počátku zjišťujeme, co o novém tématu
studenti již vědí, jaké o něm mají představy,
a na téma se naladíme. Následuje fáze získávání nových poznatků a celek doplňuje reflexe,
při které si studenti uvědomí, co nového se
naučili a opraví si případně své původní mylné
představy. Během celého procesu je kladen
důraz na přemýšlení a spolupráci, k čemuž nám
slouží rozličné výukové metody.
O jaké metody se konkrétně jedná? Zde
je několik příkladů z hodin biologie: studenti
ve svých mozcích „rozpoutají bouři nápadů“ při
brainstormingu a vzpomínají, co k tématu vědí,
nebo se věnují volnému psaní, při kterém se těží
ze spojení činnosti přemýšlejícího mozku s píšící rukou, shrnují téma pomocí pětilístku, hledají
v textu shodné a rozdílné znaky u příbuzných
skupin organismů, vytvářejí během čtení tabul-

ky, ve kterých si
ujasní, co vědí,
co by chtěli vědět a následně
doplňují, co se
dozvěděli, vytvářejí ve skupinkách minipřednášky, jež
prezentují svým
kolegům, kreslí
myšlenkové mapy, ve kterých
jim vyvstane struktura tématu s jeho nosnými
informacemi a podobně. Samozřejmě nezapomínáme ani na diskuse nad texty. Uplatňujeme
zde metody jako podvojný deník nebo poslední
slovo patří mně, v rámci kterých si studenti vyberou z textu myšlenky, které je zaujaly, a následně
o nich, doplněných vlastním názorem, debatují
se svými spolužáky.
Není třeba zdůrazňovat, že se jedná o styl
vzdělávání náročný jak pro učitele připravujícího
výuku, tak pro studenty, kteří si hodinu nemohou jen odsedět. Přečtěte si, jak sami studenti
anonymně hodnotili výuku biologie na konci
prvního pololetí:
- „…pracovní listy se mi líbily, hodně jsem si z toho
zapamatoval a dobře se z toho učí…“
- „…každou hodinu je jiná aktivita, to se mi moc
líbí, není to stereotyp … hodně věcí si pamatuji
jen z hodin…“
- „…hodiny biologie se mi líbí, protože jsou zábavné a akční, hodně spolupracujeme jako celá
třída…“

Co se děje ve školách
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- „…dobré: systém výuky, zajímavý a vyhovující
… hodiny nejsou nudné a jsou užitečné a dobře
připravené…“
- „…dobré: papíry, které vypracováváme v hodinách. Dobře se mi z nich učí a více si to
zapamatuji, když si to sama vypracuji…“
- „…vyhovuje mi: práce v hodinách, neustálé
diktování by nemělo efekt a nejen já bych v hodinách usínala…“
- „…hodiny biologie mě velice baví. Hodně učiva
si pamatuji z hodin. Nemám ráda jednotvárnost,

a proto jsem moc ráda, že využíváte více prostředků a ne jen psaní na tabuli a do sešitů…“
Metody kritického myšlení na gymnáziu
v Rájci-Jestřebí používají také vyučující českého
jazyka a společenských věd a takovéto reakce
studentů nás utvrzují v tom, že naše snaha má
smysl.
Michaela Míčková
Gymnázium Rájec-Jestřebí
Centrum motýlek

Kronika – červen
Záverečné vystoupení s opékáním špekáčků – 3.6.2014
První červnové úterní odpoledne se zaplnil sál Sokolovny rodiči s dětmi,
kteří se přišli podívat na připravená vystoupení nejen svých ratolestí. Jednotlivá
vystoupení dětí byla obohacena
o ukázku aktivit ze cvičení maminek s dětmi a vystoupením studentů, kteří zahráli pohádku v německém jazyce. Rodičům jsme
také představili výstavku výrobků
z rukodělného a výtvarného kroužku a na vystavených fotkách byla
možnost zhlédnout činnost děvčat
z Dámské jízdy – kroužek vaření.
Na závěr celé akce dostali vystupující sladkou odměnu a potom
už hurá na hřiště na opékání špekáčků, kterými jsme
zakončili naše letošní volnočasové aktivity.

Centrum motýlek

Beseda správné stravovací návyky
– 4.6.2014
Do MC Motýlek zavítala výživová poradkyně
z Brna. Dozvěděli jsme se, že je důležitá nejlépe
čerstvá, ale přitom pravidelná strava. Nejlépe
5x denně. Jak vynecháme večeři, nutí nás to
pak sáhnout i po nezdravých potravinách, např.
po čokoládě. Do zdravé životosprávy patří i pohyb. Byly nám doporučeny cviky Pilates – nabízí
cviky pro zlepšení tělesné kondice (zpevnění
břicha a rehabilitace dýchání) a pro dobrý pocit
(odpočinek).
Obezita dětí roste! Rodiče jsou příkladem
dětem. Je důležité naučit děti společnému stolování (ideálně o víkendu nebo u večeře) a správným stravovacím návykům. Je dobré zařadit
pravidelný pohyb, podniknout výlety, rodinné
túry či jinou aktivitu a být
dobrým příkladem pro dítě.
Pohyb by měl být pro
maminky i děti každodenní součástí života! Musí
bavit!!! Podpora a zázemí
jsou nejdůležitější!
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Broučci v akci – 5.6.2014
U příležitosti Mezinárodního dne dětí proběhlo v Sokolovně soutěžní dopoledne Broučci
v akci. Na jednotlivých stanovištích si nejmenší
děti (6m. – 4 roky) zasoutěžily a zahrály různé
hry. Nejmenší broučci závodili v lezení, plazení,
skládání kostek, chytání rybiček, v překonávání
překážek,… také o nejšikovnějšího jedlíka.
První místa byla oceněna medailemi a dárky
od sponzorů. Na své si ale přišly i maminky,
které také soutěžily a byly odměněny hlavní
výhrou – poukazy do Wellness centra Sladovny
v Černé Hoře pro celou rodinu.
Akce se vydařila, děti i maminky odcházely
spokojeny – každý s nějakým dárkem!
Děkujeme všem sponzorům akce: Racio,
Hotel Sladovna Černá Hora, Hipp, Lékárna Nemocnice Blansko, Tescoma Blansko, Elkov
Kouřil Rájec, PESO Rájec, Lékárna Rájec, Knihkupectví Blansko, Hračkářství a papírnictví
ROBIL Rájec…
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Beseda jak se přijde na svět – 11.6.2014
Centrum Motýlek spolupracuje i s Nemocnicí Boskovice. Porodní asistentky (z porodního
sálu a z gynekologické ambulance) si pro nás
připravily prezentace o porodu, šestinedělí
a o kojení, které nám pomocí dataprojektoru
okomentovaly. Dozvěděly jsme se o možnostech na porodním sále, o pobytu na poporodním
oddělení, o kojení a nakonec jsme si i mohly
zacvičit na balonech cviky, např. na posilování
pánevního dna.
Tímto děkujeme staniční p. Staňkové z Porodního sálu v Boskovicích za vstřícnost, spolupráci a samozřejmě i asistentkám za jejich
cenné informace.

Centrum motýlek

Táta dneska frčí – 22.6.2014
V neděli 15. 6. jsme si připomněli zatím neoficiální svátek Dne otců. K jeho oslavě Síť MC
ve spolupráci s festivalem Concentus Moraviae,
MC Boskovice a dalšími partnery, včetně MC
Motýlek Rájec-Jestřebí, připravila Odpoledne
pro rodiny s dětmi s názvem „Táta dneska frčí”,
které se uskutečnilo v neděli 22. 6. v Boskovicích.
Centrum Motýlek na svém stanovišti přivítalo
nejmenší děti hodem balónků do otvorů nakresleného motýlka (loga MC). Za odměnu dostaly
bonbon věnovaný Lékárnou Rájec. Dále si děti
mohly vykreslit jimi zvolený obrázek, který nám
věnovala Kooperativa. Starší děti si vyrobily
motýlky z papírů (sponzor Kooperativa), drátku
a korálků. Odměnou jim byl bonbon od VZP či
ZP MV. Tímto děkujeme všem sponzorům akce!!!
Za „motýlkování“ dostaly razítko a po získání 10 razítek si šly pro odměnu.
Celé odpoledne si užily nejen děti (kolem
250), ale i celé rodiny společně.
Za kolektiv Centra Motýlek
Alena Hrbková

Centrum motýlek
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Nabídka kroužků na školní rok 2014/2015
1. Angličtina pro děti 4 – 6 let
Lektor: Mgr. Jana Konečná
Místo konání: 1. Mateřská škola R-J
(v době provozu MŠ),cena: 320 Kč/pololetí
(délka lekce 30 minut)
3. Angličtina pro děti – mírně pokročilí 5 – 8 let
Lektor: Anna Nečasová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 480 Kč/pololetí (délka lekce 45 minut)
4. Angličtina pro dospělé začátečníci
Lektor: bude upřesněn
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 1.200 Kč/pololetí
5. Angličtina pro dospělé pokročilí
Lektor: bude upřesněn
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 1.200 Kč/pololetí
6. 	Němčina pro dospělé mírně pokročilí
Lektor: Mgr. Vlasta Plchová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 1.200 Kč/pololetí
7. 	Němčina pro dospělé pokročilí
Lektor: Mgr. Vlasta Plchová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 1.200 Kč/pololetí
8. Cvičení pro maminky s dětmi od 3 měsíců
do 1 roku + hernička
Lektor: Mgr. Pavlína Neudertová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 400 Kč/pololetí

12. 	Rájíček – taneční
folklórní soubor pro
děti od 4 – 6 let
Lektor: Ing. Romana
Zimolová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 400 Kč/pololetí
13. 	Rájíček – taneční folklórní soubor pro děti
od 7 a výše
Lektor: Ing. Romana Zimolová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 400 Kč/pololetí
14. 	HIP HOP pro děti a mládež, holky, kluci
od 6 – 9 let
Lektor: Markéta Sáňková
Místo konání: kulturní sál K-áčko,
cena: 400 Kč/pololetí
15. 	HIP HOP pro děti a mládež, holky, kluci
od 10 a výše
Lektor: Markéta Sáňková
Místo konání: kulturní sál K-áčko,
cena: 400 Kč/pololetí
16. 	Notičky pro děti od 4 – 7 let
Lektor: Gabriela Zachovalová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 480 Kč/pololetí
17. Zpívánky pro děti od 3 – 6 let
Lektor: bude upřesněn
Místo konání: 1. Mateřská škola R-J
(v době provozu MŠ), 1x za 14 dní,
cena: 320 Kč/pololetí

9. Cvičení pro maminky s dětmi od 1–2 let
+ hernička
Lektor: Jana Sedláková
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 400 Kč/pololetí

18. Rukodělný kroužek pro děti od 8 – 14 let
Lektor: Lucie Kalová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 480 Kč/pololetí

10. Cvičení pro maminky s dětmi od 2 – 3 let
+ hernička
Lektor: Jana Sedláková
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 400 Kč/pololetí

20. Dámská jízda pro děvčata od 8 let a výše
Lektor: Helena Písaříková
Místo konání: cvičná kuchyně ZŠ RájecJestřebí, 1x za 14 dní,
cena: 480 Kč/pololetí (délka lekce 2 hodiny)

11. Cvičení pro děti 3 – 5 let
Lektor: Mgr. Pavlína Neudertová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 400 Kč/pololetí

21. Předporodní příprava
Lektor: Lucie Kalová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 350 Kč/10 lekcí

(pokračování na str. 14)
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Dětské a mateřské centrum Motýlek;
Horní 136, Rájec-Jestřebí; tel.: 723 339 314
e-mail:cmotylek@seznam.cz
www.centrum-motylek.cz
IČO: 22 82 90 83
č.ú. 233801079/0300

Centrum motýlek

Přihláška do kroužku
Číslo kroužku……………… Název kroužku ………………………………….……………
Dítě
Jméno a příjmení:…………………………………………. Datum narození:…………….……
Dospělý / Zákonný zástupce
Jméno a příjmení:……………………………………………………..…………………………
Bydliště a kontakt
Adresa:………………………………………………………………………………………..…
Telefon: …………………........................................... E-mail :………………...........................
Pro kroužky určené dětem:
Souhlasím s tím, aby dítě navštěvovalo hodiny zájmového kroužku Centra Motýlek a
prohlašuji, že je v dobrém zdravotním stavu a může bez problémů pobývat v dětském
kolektivu. Případné změny zdravotního stavu nahlásím okamžitě vedoucímu zájmového
kroužku.
Dítě má tyto zdravotní (či jiné) problémy:………………………………………………………
Dítě budou ze zájmového kroužku vyzvedávat rodiče, případně jiná, níže uvedená osoba.
V případě vyzvednutí dítěte jinými osobami, než jsou níže uvedené, bude mít dítě lísteček se
svolením rodičů. Vedoucí zájmového kroužku i rodiče seznámí dítě s tím, že po lekci nesmí
odcházet samo.
Dítě bude vyzvedávat:

matka

otec

jiná osoba

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………..
•
•
•

Platbu za kroužek prosím proveďte na účet číslo 233801079/0300, jako variabilní
symbol uveďte číslo kroužku a do poznámky napište jméno dítěte
Souhlasím s tím, že mé dítě může být během kroužku fotografováno, fotografie
mohou být vyvěšeny na webových stránkách Centra motýlek, případně na nástěnkách.
Souhlasím s využitím svých osobních údajů Centrem Motýlek.

Datum:

Podpis rodiče:

Centrum motýlek
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22. 	Šikulka – výtvarný kroužek
Lektor: Jana Dovrtělová
Místo konání: 1. Mateřská škola R-J
(v době provozu MŠ), 1x za 14 dní,
cena: 320 Kč/pololetí

24. Kavárnička
Vedoucí: Mgr. Pavlína Neudertová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
jednorázový vstup 10 Kč

23. Klíček pro jazýček – logopedický kroužek
Lektor: Bc. Andrea Kotoulková
Místo konání: 1. Mateřská škola R-J
(v době provozu MŠ), cena: 480 Kč/pololetí

26. 	Rájíček – zpěv pro děti od 6 let a výše
Lektor: Jiřina Alexová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 480 Kč/pololetí

 Zápis do kroužků na školní rok 2014/2015 se bude konat v klubovně Motýlek v Sokolovně
Rájec-Jestřebí 2. 9. a 9. 9.2014 od 16 – 18 hod.
 Přihlášky do kroužků můžete od 1. 9.2014 zasílat elektronicky na e-mail:
cmotylek@seznam.cz nebo přinést v den zápisu do klubovny Motýlek.
 Platba za kroužek probíhá na pololetí dopředu. 1. pololetí (16 lekcí) se platí do 20.10.2014,
2. pololetí (16 lekcí) do 20.02.2015.
 Platbu za kroužek je možno uhradit na účet číslo 233801079/0300, jako variabilní symbol
uveďte číslo kroužku a do poznámky napište jméno dítěte nebo v hotovosti v den zápisu
v klubovně Motýlek
 Rozvrh kroužků bude vyvěšen na webových stránkách od 1. 9.2014
 Pravidelné kroužky budou zahájeny v týdnu od 29. 9. 2014 a budou ukončeny 31. 5. 2015
 Přihlášku je možno si také stáhnout na webových stránkách nebo si o ni napsat na
e-mail:cmotylek@seznam.cz
Rozpis stomatologické LSPP
SRPEN 2014
Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin		
2.8.

MUDr. Hošák

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

3.8.

MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

9.8.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

10.8.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

16.8.

MUDr. Chomátová

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 606

17.8.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

23.8.

MUDr. Hosová

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

24.8.

MUDr. Klapušová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

30.8.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

31.8.

MUDr. Kovandová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 450

Mimo uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice,
Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny
od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

Společenská kronika
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Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří se narodili v měsíci srpnu:
Miloslav Břoušek, Jaroslav Sedláček,
Luboš Koupý, Věra Doleželová, Marie Janíková,
Helena Blímová, Marie Hrnčířová,
František Kohoutek, Květoslava Heppová,
Marie Fleková, Jiří Kunc, Emilie Vondroušová,
Františka Doleželová, Františka Veselá,
Božena Brázdová, Marie Doležalová,
Marie Štěpánková, Helena Neshybová,
František Hruška, Karel Schmidt,
Ladislav Drahovzal, Arnošt Souš

Karolín
Josef Meluzín

Sňatky: (zveřejňujeme jen ty snoubence, kteří
dali souhlas)
Státní zámek Rájec nad Svitavou
21.6. Andrej Luknár, Krasová
– Lenka Kuběnová, Krasová
28.6. Josef Řehůřek, Blansko
– Alena Baláková, Blansko
Ohlasy

Mezinárodní den dětí trochu jinak
Pod názvem „I dříve narození jsou hraví“
se uskutečnil v neděli 1. června již druhý ročník
setkání seniorů při příležitosti Mezinárodního
dne dětí.
Příjemné prostředí místní organizace Svazu
tělesně postižených v Rájci-Jestřebí přivítalo
více než 30 seniorů nejen z našeho města, ale
i z Blanska. Součástí setkání bylo také otevření
nové rehabilitační tělocvičny.
V únoru tohoto roku naše organizace získala
do užívání také druhou klubovnu (po Klubu seniorů). Výbor místní organizace Svazu tělesně
postižených se zabýval otázkou, jak tyto prostory správně využít a to nejen pro naše členy,
ale i pro rájeckou veřejnost – a přišel s dobrým
nápadem. Zřídit a vybavit rehabilitační tělocvičnu nejen pro seniory. Zakoupili jsme velké gymnastické míče na zdravotní cvičení předcházející
bolestem zad a vybavení na cvičení SMS, to je
spirálně stabilizovaný pohyb.
SMS cvičení má velký význam u prevence
a léčby poruch velkých kloubů (kloub kyčelní,
kolenní a ramenní, klouby nohy a klenba nožní).
V posledních letech se cvičení SMS dostává
do povědomí lidí a stává se pravidelným programem v řadě tělocvičen. Tak vzniká propojení
mezi rehabilitační léčbou páteře (léčebná tělesná výchova) a navazujícím kondičním cvičením
s jednotnou a ucelenou metodikou. Je to cesta
z ordinace ke kvalitnímu životu i zpět ke sportu.

Cvičení SMS má jen jednu nevýhodu: cvičit
10 minut denně za nás nikdo nebude!
Zábavné odpoledne bylo vyplněno humorným vyprávěním příhod z manželského života,
vtipy a testem – Žijete zdravě? Při hodnocení
testu převážná část přítomných žije tak, jak se
má. Dbá na své zdraví, čtou časopisy o správném životním stylu, ví, co je dobré – a občas si
vyhodí z kopýtka, jak se říká. Proč by ne? Když
se to nepřehání…
Velký smích vyvolalo třináct životně důležitých věcí, které vás naučí jenom maminka.
Posuďte sami. Některé z nich nám mohou připadat docela originální, ale mnohé znějí velice
povědomě. Několik příkladů:
• Moje maminka mne naučila náboženství:
„Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů!“
• Moje maminka mě naučila matematice: „Kolik
chceš knedlíků? Tři? Dostaneš pět!“
• Moje maminka mě naučila vytrvalosti: „Nevstaneš od stolu, dokud nesníš ten špenát!“
• Moje maminka mne naučila mnoho o počasí:
„Tvůj pokoj vypadá, jako kdyby tady před
chvílí řádilo tornádo!“
• Moje maminka mě naučila logice: „Proč?
Protože jsem to řekla!“
• Moje maminka mě naučila mnoho o recyklaci:
„Nebýt tady já, shnijete ve špíně!“

Ohlasy
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Asi po hodinovém zábavném programu nastal ten správný okamžik – slavnostní otevření
nové rehabilitační tělocvičny. Tohoto úkolu – přestřižením pásky – se ujala paní Květa Tihonová
(dlouholetá cvičitelka dorostenek a žen) a pan
Antonín Hříbal (člen výboru). Přítomní si se zájmem prohlédli pomůcky na cvičení, odbornou
literaturu ke zdravému životnímu stylu a výstavku biologicky aktivních doplňků stravy. Rytmická
hudba vybídla ke cvičení (i muže) – k tomu přece
bude tato místnost sloužit. Na všech tvářích se
rozzářil „smajlíkovský“ úsměv.
Předsedkyně organizace seznámila přítomné s návrhem nových rehabilitačních cvičení.
Také bude zapotřebí dokoupit další pomůcky
a více zlepšit prostředí pro bezpečné cvičení.
Odborné lektorky jsou připraveny na zájemce
o toto cvičení a těší se na shledání!
Poděkování patří zejména předsedkyni
organizace, dále členům výboru a členům organizace za pomoc při vybavení tělocvičny a také
sponzorům, kteří finančně přispívají na naši
činnost. Všem děkujeme! Doufáme, že i rájecká

veřejnost využije možnosti cvičení k upevnění
svého zdraví.
Nechybělo ani malé občerstvení, které pro
přítomné připravily členky organizace. V družné
zábavě se pokračovalo po zbytek odpoledne.
Do svých domovů se všichni vraceli v dobré
náladě. Těšíme se na další setkání v klubovnách
místní organizace Svazu tělesně postižených
v Rájci-Jestřebí na Jurkově ulici.
Mgr. Miroslava Vašíčková
předsedkyně organizace
Jsme generace v důchodu
K štěstí máme dost důvodů.
Ráno si přispat můžeme
Nic nás do práce nežene.
Už žádné stresy, žádný chvat
A každý měsíc pevný plat.
Vnoučky máme jen k radosti
Mladým necháme starosti.
Cvičením zdraví utužuj
Na neduhy si nestěžuj!
Svůj mozek rovněž denně cvič
Když ne, tvůj esprit prchne pryč.
I na poslední radu dej
VDĚK od nikoho nečekej.
A když tě život semele
Vždyť ti pomohou přátelé!

6. ročník turnaje v bowlingu
Další v pořadí již 6. ročník turnaje v bowlingu
zorganizoval výbor místní organizace Svazu
tělesně postižených v Rájci-Jestřebí. Konal se
dne 4. června 2014 v bowlingové herně za účasti
9 mužů a 12 žen. Letošní ročník byl ve znamení
překvapivých výsledků. Některým soutěžícím se
v soutěži jednotlivců příliš nedařilo, ale své kvality prokázali v ostatních kategoriích. Například
František Němec, který se zúčastnil turnaje poprvé, v jednotlivcích dosáhl 94 bodů, v kategorii

smíšených dvojic 172 bodů a zaslouženě se
stal i absolutním vítězem se ziskem 494 bodů.
V jednotlivých kategoriích byly dosaženy
tyto výsledky:
Jednotlivci muži:
1. Ladislav Míča
2. Václav Perout
3. Zdeněk Vašíček

109 bodů
107 bodů
106 bodů

Ohlasy
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Jednotlivci ženy:
1. Alena Kuchařová
2. Pavla Blažková
3. Jana Čermáková

112 bodů
104 body
100 bodů

Manželské a smíšené páry:
1. František Němec, Alena Kuchařová 300 bodů
2. Zdeněk Vašíček, Ludmila Kuncová 231 bodů
3. Milan Tenora, Františka Ševčíková 230 bodů
Dvojice ženy:
1. Mgr. Jana Schuchová, Jitřenka Peroutová
196 bodů
2. Jana Čermáková, Jitka Němcová 184 bodů
3. Ludmila Hlaváčková, Květa Tihonová
		
173 bodů
Dvojice muži:
1. Milan Tenora, František Němec 244 bodů
2. Zdeněk Vašíček, Václav Perout 229 bodů
3. Karel Schuch, Milan Čermák
227 bodů
Skupiny muži:
1. Zdeněk Vašíček, Ladislav Míča,
Miroslav Hrdý
303 bodů
2. Milan Čermák, František Němec,
Milan Tenora
300 bodů
3. Karel Schuch, Milan Novotný,
296 bodů
Václav Perout
Skupiny ženy:
1. Ludmila Kuncová, Anežka Míčová,
Alena Kuchařová
324 bodů
2. Pavla Blažková, Františka Ševčíková,
Ludmila Hlaváčková
292 bodů
3. Mgr. Jana Schuchová, Marie Dubanská,
Jana Čermáková
233 bodů

Absolutní vítězové
Součet výsledků všech 4 kategorií.
Muži:
1. 	František Němec
2. Zdeněk Vašíček
3. Miroslav Hrdý

494 bodů
469 bodů
455 bodů

Ženy:
1. Alena Kuchařová
2. Františka Ševčíková
3. Pavla Blažková

452 bodů
383 bodů
373 bodů

Turnaj proběhl v přátelské, někdy až bouřlivé
atmosféře. Příjemným zpestřením bylo losování
účastníků soutěže skupin. Díky výboru Svazu
tělesně postižených jsme aktivně prožili zdařilé
sportovní odpoledne, které bylo ukončeno závěrečným vyhodnocením a předáním drobných
odměn vítězům jednotlivých kategorií.
Za vzorný průběh turnaje patří poděkování
předsedkyni STP Mgr. Miroslavě Vašíčkové,
člence výboru Marii Hajdamachové, které se
osobně podílely na celkovém organizačním zabezpečení turnaje, dále člence výboru Lýdii Pokorné a Daně Jedličkové, které v roli komisařek
zpracovávaly výsledky a Květoslavě Heppové
za přípravu občerstvení pro účastníky turnaje.
Za účastníky turnaje – Václav Perout

Ohlasy
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Letní výlet za poznáním

Ve středu 21. 5. jsem se posadila do přistaveného autobusu na našem náměstí a celá
natěšená jsem očekávala, co mi nového výlet
do Jihlavy přinese.
Cestou na Vysočinu cesta kolem nás hýřila
bujnou zelení, která na sebe letos nechala
dlouho čekat. Prvním zastavením byla sklářská
huť Karlov (poblíž Velkého Dářka). I když zbožíznalství při mé profesi bylo základní znalostí,
exkurze tohoto druhu mě celoživotně míjela.
Nyní na mě čekalo odhalení tajemství výroby
ručního skla. Tady v Karlově huť Sklárna Svoboda začala fungovat v r. 1989, poté, co majitel
a zakladatel této huti Jaroslav Svoboda pozbyl
své realizační zázemí ve Škrlovické sklárně.
Jeho zkušenosti mu dovolily postupně rozšiřovat a budovat areál sklárny. Spolupracoval se
zkušenými sklářskými mistry a vše časem přineslo své ovoce. Vyrábí se tu u pece tvarované
hutnické sklo: svícny, vázy, mísy, květiny, lampy,
i broušené sklo. Produkce patří do kategorie
uměleckého, umělecko-řemeslného a dekorativního skla.

Právě individuální tvorba autorských originálů je tu hlavní prací. Když jsme procházeli sklářskými prostorami, viděli jsme majitele Jaroslava
Svobodu u brusu. Zaujatě se věnoval broušení
vzoru na váze. Skláři – umělečtí pracovníci –

se pohybovali okolo pecí s takovým skoro až
tanečním krokem a s obdivuhodným grifem
pohybovali pomocí píšťaly se skelnou hmotou,
byl to takový rituál. K výrobě jednoho druhu
svícnu, na kterých momentálně pracovali, bylo
zapotřebí poměrně dost úkonů s píšťalou a není
divu, že se to projeví v ceně zboží, které chodíme obdivovat a nakupovat. Veškeré výrobky
jsou pouze na zakázku. Jinak se budeme tvářit
nyní na cenu, když víme, co to obnáší za práci
vyrobit svícen. Jeden z výpravy dostal možnost
sám si fouknout do píšťaly, ale muži se nehlásili,
předvedla nám to žena. U sklářské práce je ta
výhoda, že nepodařený kus se přetaví, akorát
je tam ta časová ztráta.
Přehlídka „skleněné krásy“ ve vzorkovně,
která je místem odborných setkání a obchodních
jednání, byla doslova pastvou pro oči. Barevné
sklo prozářené dopoledním sluncem přímo oslňovalo, obzvlášť vázy s květy, které byly slunci
nejblíž. Prošli jsme prodejnou, kde se na mne
„smály“ známé výrobky, které mi při mé profesi
prošly rukama. Barevné kouzlo skla mě doprovázelo jako film před očima při cestě na Jihlavu.
Jihlavské podzemí, které navštívili účastníci našeho zájezdu, je druhé největší v České
republice hned po Znojmu. Počátek stavby byl
ve 14. století, kdy se ve městě začaly rozšiřovat
domovní sklepy. Za II. světové války sloužila
část z nich jako protiletecký úkryt. V současnosti
je vše odborně zpevněno a zpřístupněno je cca
10 km podzemních chodeb. Centrem historické
části Jihlavy je Masarykovo náměstí, svou rozlohou největší náměstí u nás. Prošla jsem kolem
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Morového sloupu a pamětní desky Evžena
Plocka. V roce 1969 se upálil na protest Sovětské okupace. Ulicí Matky Boží jsem došla až
k okraji historického centra k Bráně Matky Boží.
Vystoupila jsem na věž zakončenou, podle mě
zajímavým „cimbuřím“, ale v pravdě bylo podobné královské koruně. Byl zde hezký rozhled

na hradby, parkán a park Gustava Máhlera, jehož charizmatická socha od Jana
Koblasy instalovaná v roce 2010 mu
dominovala. Park v ten den nefungoval
v plné kráse, chyběly vodní efekty.
Na opačné straně náměstí jsem s několika
„zdatnými“ účastníky vystoupila na věž kostela
sv. Jakuba Většího vysokou 63 metrů, kdysi věž
strážní. Od roku 1991 je zpřístupněna a za vyhlídku na okolí a Jihlavu zaplatíte výstupem
186 schody. Uvnitř věže je vše prastaré, jak

Ohlasy
zvenčí kostel sám. V Jihlavě kromě Gustava
Máhlera a Bedřicha Smetany působilo více hudebních osobností, byla také městem s tradicí
vojenské hudby, i jinak má slavnou minulost
a historii, ale Jihlava si mě přesto nezískala.
Zámek a Muzeum Velké Meziříčí mě zase
velice překvapil! Kdysi hrad, dnes zámek na skále, podle bájí a pověstí už existoval před naším
letopočtem. I tady, jak bývá obvyklé, prošlo
mnoho majitelů, než ho v r. 1948 po zestátnění
opustila poslední majitelka Jozefa Harrachová,
provdaná Podstatzká – Lichtenstein a emigrovala i se třemi dětmi do zahraničí. Její otec

hrabě Harrach se účastnil jízdy Sarajevem
s následníkem trůnu Františkem Ferdinandem
d´ Este s chotí, který byl častým hostem zde
na zámku. Na tento osudný den 28. 6. 1914
je pamatováno v zámku vzácnou relikvií – batistovým kapesníčkem, kterým hrabě Harrach
setřel krev následníkovi trůnu po výstřelu. Letos
vzpomínáme na počátek Velké války, kterou
tato tragédie rozpoutala. Majitelka se v roce
1995 vrátila a nyní je zámek ve vlastnictví jejích
dětí Františka Karla, Marie a Jana. Pokračují
v opravách zámku a předzámčí. Bydlí v částech
zámku vystavených slunci a zřejmě nemají zájem zděděné panství tunelovat. Také je to všude
vidět. O všem se společně radí a každý se stará
o část panství. Na chodbě pracovali restaurátoři
a opravovala se vstupní strana zámku. Průvodkyně měla velice zajímavý výklad a pokoje byly
stylově zařízeny, vše se prezentovalo vzornou
údržbou. Kromě jiných zajímavých předmětů
a vybavení zámku pro mě byly „perlami“ toho
zámku psací stolek francouzské královny Marie
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Antoinetty, darovaný tehdejší majitelce Marii Eleonoře Liechtensteinové a smuteční náhrdelník
císařovny Marie Terezie, který nosila po smrti
svého chotě. A co mě nejvíce zaujalo? Jeden
obraz v životní velikosti Jozefy Podstatské-Lichtenstein s malým synem (současným majitelem)
a druhý s jejím manželem v dobovém oblečení
z první republiky. Dokonalost a půvab oblečení
s první republiky na obrazech (z r. 1938) byly
v souladu s oblečením seriálu První republika,
který jsme sledovali na televizních obrazovkách.
Prohlídky v zámcích jsou náročné na záda, ale
byla jsem potěšená a nelitovala jsem.
Historie muzea začíná v r. 1893 a po několika přesunech bylo v r. 1948 definitivně
přemístěno na zámek. V r. 1980 mělo název
Muzeum silnic a dálnic ČSSR. Současný název je Muzeum Velké Meziříčí. Byly otevřeny
další nové expozice „Cestou necestou aneb
Od cest k dálnicím“ a „Ve znamení sedmi per“,
která mapuje historii města, které má sedm per
ve znaku. Ze zámku bylo vidět dlouhé dálniční
přemostění údolí řeky Oslavy a zase naopak
z mostu bylo vidět, jak se zámek tyčí v plné kráse na skále, mrká na nás všemi okny a děkuje
nám za návštěvu.
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Poslední zastavení bylo opět v restauraci
v Lomnici, kde byla chutná večeře pro všechny.
Vyslovila jsem pochvalu personálu za prvotřídní jídlo, které bylo s fantazií upraveno na talíři
a všechno bylo čerstvé. V autobusu vládla
spokojenost s celodenním výletem a s ní jsme
se také rozcházeli domů.
Byla to opět jedna z akcí STP s předsedkyní Mgr. Vašíčkovou a jejími spolupracovníky.
Zájezd se jel po týdnu celkem třikrát a zájemců
bylo dohromady cca 120. Poděkování za tento
zážitek z výletu patří všem organizátorům.
E. Křenková

SPORT
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Blahopřání k životnímu jubileu
Karel Schmidt – 70 let
V měsíci srpnu 2014 oslaví významné životní jubileum „70 let“ náš dlouholetý kamarád,
sportovec a funkcionář Karel S c h m i d t.
Náš Karel je rodákem z Dolní Lhoty a pochází z velmi početné rodiny (8 dětí). Ale už dlouho
a dlouho je pravověrným Jestřebákem.
Většinu aktivního pracovního života strávil
prací na dráze jako signalista ČSD v Blansku.
Již od dětství měl zálibu pro sport, která
byla upevněna sledováním hokejistů v Dolní
Lhotě a také fotbalistů Metry na starém hřišti
AFK v Blansku.
Sám také aktivně sportoval a v Jestřebí se
zapojil do výstavby sportovního areálu Na rybníčku a následně do činnosti tenisu a stolního
tenisu. Řadu let byl členem výboru Sportovního
klubu a po odchodu do důchodu byl po mnoho let aktivním správcem sportovního areálu
v Jestřebí.

soutěžS
PRO VÁ

Karel se nebál
aktivně se zapojit
i do mnoha dalších
činností v našem
městě. Několik let byl členem hasičského sboru
v Jestřebí, členem sportovní komise při Městském úřadu našeho města a také spoluorganizátorem všech možných turnajů, které v průběhu
roku probíhaly ve sportovním areálu v Jestřebí
Na rybníčku.
Milý Karle!
Dovol, abychom Ti poděkovali za spoustu práce, kterou jsi v uplynulých letech vykonal pro Sportovní klub v našem městě
a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a rodinné i sportovní pohody.
Výbor Sportovního klubu
a kamarádi z Jestřebí

SOUTĚŽ PRO VÁS – SOUTĚŽ PRO VOLNÉ CHVÍLE

Ve svých volných chvílích jistě rádi podnikáte vycházky a výlety do blízkého či
vzdáleného okolí našeho města. V naší soutěži vám nabízíme možnost ověřit si
své znalosti a všímavost.
Na zadní straně zpravodaje vám pravidelně přinášíme vždy dvě fotografie z našeho města
a okolí. Vaším úkolem bude napsat nám název objektu či lokality na fotografiích, případně
rozpoznat místo, odkud byly snímky pořízeny.
Své odpovědi zasílejte vždy do 25. dne v měsíci, kdy byly snímky zveřejněny, buď
na e-mailovou adresu: foto-rajec@seznam.cz, nebo písemně na radnici.
V následujícím vydání zpravodaje vždy najdete správné odpovědi z předchozího čísla.
Kateřina Faltová

Správné odpovědi z červENCového čísla:
Foto č. 27: Lávka přes Svitavu u cvičiště kynologů
Foto č. 28: Městský rybník v Hájcích

usnesení
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U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 23.06.2014

Usnesení č. 1
Rada města projednala předložené cenové nabídky na rekonstrukci elektroinstalace – Nákupní
středisko – prodejna potravin, Komenského 621,
679 02 Rájec-Jestřebí. Rada města z předložených nabídek vybrala na realizaci akce firmu
Jezat, která předložila nejnižší cenovou nabídku.
Usnesení č. 2
Rada města bere na vědomí plnění příjmů
a čerpání výdajů k 31.5.2014
Usnesení č. 3
Rada města projednala seznam navržených
víceprací (příloha č. 1), které souvisí s rekonstrukcí chodníků a silnic v roce 2014. Rada
města souhlasí s jejich provedením a pověřuje
starostu města podpisem dodatku smlouvy
či objednávky (dle vazby na platné smluvní
vztahy).
Usnesení č. 4
Rada města projednala záměr města zakoupení části pozemku 23/1 v k. ú. Holešín a stanovisko osadního výboru Holešín. Rada města
v souladu se stanoviskem osadního výboru
Holešín nedoporučuje zastupitelstvu směnu
pozemků parc. č. 616/1 (PK) za část pozemku
parc. č. 23/1, oba v k. ú. Holešín, protože zde
vedou inženýrské sítě.
Usnesení č. 5
Rada města projednala „Návrh na vyřazení –
likvidace majetku – Základní škola a mateřská
škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko“ a souhlasí
s vyřazení nepotřebného nebo poškozeného
majetku dle návrhu.
Usnesení č.6
Rada města projednala návrh Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko na cenu starosty města Rájec-Jestřebí pro
nejlepšího žáka a rozhodla udělit tuto cenu
v souladu s návrhem Nicole Sedláčkové žákyni
9. B třídy.

Usnesení č. 7
Rada města projednala „Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu „Jestřebí – TS chaty“ a rozhodla zveřejnit záměr zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p. č.
929/3, 935/11 a 935/1 vše v k. ú. Jestřebí.
Rada města požaduje aktualizaci návrhu
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu dle platné
legislativy.
Usnesení č. 8
Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy
o zřízení věcného břemene „Rájec – DP Houser“ na pozemku p. č. 1682 v k. ú. Rájec nad
Svitavou pro E.ON Distribuce, a. s. zastoupený
E.ON ČR, s. r. o. za jednorázovou úplatu ve výši
1.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 9
Rada města souhlasí s uzavřením „Smlouvy
o zřízení věcného břemene „Rájec – DP Trávníček“ na pozemku p. č. 1101/1 v k. ú. Rájec nad
Svitavou pro E. ON Distribuce, a. s. zastoupený
E.ON ČR, s. r. o. za jednorázovou úplatu ve výši
1.000 Kč + DPH..
Usnesení č. 10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní
smlouvu paní Maršálkové, bytem Havlíčkova
678 v Rájci-Jestřebí do 31.10.2014.
Usnesení č. 11
Rada města projednala žádost o změnu Územního plánu MP Elektronik Technologie, s. r. o.,
Dlouhá 219, 678 01 Blansko, týkající se změny
funkčního využití pozemků parc. č. 1066/22
a 1066/23 v k. ú. Jestřebí v současné době
vedené jako Plochy a objekty občanské vybavenosti na Plochy pro podnikatelské aktivity. Rada
města rozhodla přizvat zástupce žadatele (MP
Elektronik Technologie, s. r. o.) na další jednání rady pro bližší vyjasnění podnikatelského
záměru.

Usnesení / Inzerce
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Usnesení č. 12
Rada města projednala návrh majetkového
a finančního vypořádání mezi městem Rájec-Jestřebí a obcí Bořitov při realizaci společné
cyklostezky a doporučuje zastupitelstvu města
uzavřít dodatek č. 1 Dohody o partnerství s obcí
Bořitov o majetkovém a finančním vypořádání
v rámci společného projektu „Cyklistická stezka
Bořitov – Jestřebí“ (příloha č. 2).

Usnesení č. 13
Rada města projednala žádost manželů Staňkových o náhradní ubytování a rozhodla poskytnout žadatelům v tíživé situaci náhradní
bydlení v bytovém domě č. 678 na ul. Havlíčkova v dolní místnosti – dle specifikace
v příloze č. 4, která bude pro náhradní bydlení
připravena.
V případě uvolnění bytu v majetku města bude
žadatelům nabídnut přednostně pronájem bytu.
Ing. Pavel Perout v. r. Mgr. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

U s n e s e n í
ze zasedání Zastupitelstva města
Rájec-Jestřebí 27.06.2014
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením
Dodatku č. 1 Dohody o partnerství ze dne
18.12.2012 dle přílohy č. 1 a pověřuje starostu
města jeho podpisem.
Ing. Pavel Perout v. r. Mgr. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

Ceny inzercE VE ZPRAVODAJI:
Plošná inzerce:
celá strana
1/2 strany
1/4 strany
Řádková inzerce:
Jeden řádek

1 162,- Kč
580,- Kč
363,- Kč
42,- Kč

Uzávěrka: vždy do 15. dne v měsíci
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce
Ceny jsou uvedeny bez DPH,
k ceně bude připočtena platná sazba DPH

inzerce
Řádková inzerce:
• Studio Věra
nabízí pedikúru a manikúru v nových
prostorách u nádraží na ul. 9. května 295,
tel. 602 966 509
• Osobní masér a kouč, Kunštát,
www.novy-start.cz, informace a objednávky
na mob: 739 672 757.
• Koupím rodinný dům se zahradou v Rájci
nebo v blízkém okolí. Může být i k opravám.
Tel.: 721 332 622
• Koupím rodinný dům nebo pozemek pro
výstavbu RD v Rájci. Nabídněte.
Tel. č.: 608 410 908.

• Truhlářství Němec Rájec-Jestřebí
zakázková výroba nábytku, kuchyně,
vestavěné skříně, bytový a kancelářský
nábytek, návrhy a design nábytku.
Více na www.truhlarstvi-nemec.cz
Kontakty: Tel. č. pevná linka: 516 432 751,
mobilní č.: 731 114 489,
e-mail: Info@truhlarstvi-nemec.cz.
• Instalatér FALTA
topení – plyn – voda – odpady
Jiří Falta, Šafranice 379, Rájec-Jestřebí,
tel.: 736 444 202, www.instalater-falta.cz
e-mailová adresa: falta-jiri@seznam.cz
• WELDING STARS s. r. o. – kovovýroba,
zpracování nerezi, topenářské práce,
vodoinstalatérské práce, solární systémy pro
ohřev TUV a přitápění.
Provozovna: Blanenská 86, areál ZERA.
Kontakt: Petr Malík, tel. č.: 725 339 361

WELDING STARS s.r.o.
- kovovýroba
- zpracování nerezi
- vodoinstalatérské práce
- topenáøské práce
- solární systémy
pro ohøev TUV a pøitápìní
Provozovna: Blanenská 86 (areál ZERA Rájec), 679 02 Rájec-Jestøebí
Kontakt: Petr Malík, mob.: 725 339 361, e-mail: petr@weldingstars.cz

Večerníčky na zahrádce
Poslední květnový týden jsme na zahrádce městské knihovny
četli z knihy Štaflík a Špagetka, vyráběli drobné dárečky z přírodních materiálů, soutěžili. Večer si děti spokojeně odnášely
domů pěknou vzpomínku v podobě dárku a dobré nálady.
Na fotografiích můžete vidět, jak tvořivé děti zde máme.

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.
FOTO
č.

29

ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz

FOTO
č.
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