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Dne 1. září 2013 se uskutečnil na tréninkovém fotbalovém hřišti
Den nejen pro děti aneb AHOJ PRÁZDNINY

Začátek akce zpříjemnily děti básničkami
a písničkami

Klaun Bublin potěšil nejen děti

Kapitán pozval přítomné na prohlídku

Mladí hasiči předvedli zásah

Děti soutěžily v různých disciplínách
SDH Rájec děti svezl na lanovce
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NOVÝ VRT V JESTŘEBÍ
V měsíci září byl připojen nový vrt v Jestřebí.
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PŘI PORUCHÁCH NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH
• Plyn – poruchy – tel. 1239

• VTS – tel. 516 432 598, 733 527 835, 734 276 470
Poruchy vodovod – tel. 732 281 785
• Elektřina – poruchy – tel. 800 225 577 Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626
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CO POTĚŠÍ – CO ZAMRZÍ...
Léto se rozloučilo a podzim se hlásil dešťovými přeháňkami. Starší sadař v zamyšlení procházel zahradu. Letos se opozdilo zrání. Přece
jen horké suché léto mělo větší vliv na úrodu,
než to z počátku vypadalo. „No nic…“ pomyslel
si „…musím ještě prořezat pár stromů. Však
základ úrody příštího roku se chystá právě teď.“
A tak mlčky procházel zahradou a zkušeným
pohybem stříhal větve stromů a výrůstky, které
nejsou tolik potřebné. Lehký větřík mu chladil
čelo a párek rehků mu svým trylkováním dělal
společnost…
I u nás má podzim svůj význam. Jednak se
dokončují rozdělané práce a projekty a zároveň
se připravují plány a dokumentace na rok další.
Co na další rok připravíme, to se může realizovat. Jen zamrzí velká administrativa spojená
s podáním žádostí o dotace, s jejich vyúčtováním a s řadou kontrol a dalších složitostí. Vše
to dnes připomíná spíše boj s devítihlavým
drakem než podpora rozvoje venkova a regionů.
Ale pokud chceme, aby naše městečko rostlo
do krásy, tak to musíme vybojovat.
CO SE DĚJE NOVÉHO…
Podzim přišel a je na čase pomalu dokončovat rozdělané dílo a připravit se na zimu. Mateřská školka v Rájci má vyměněná všechna okna
a z větší poloviny je již zateplena. Souběžně
se zateplením se dělá i fasáda a připravuje se
k zateplení střecha.

Do konce tohoto měsíce by měl být dodán
nový zametací stroj, který by se měl objevit již
v listopadu na našich ulicích.
Je dokončeno připojení nového vrtu v Jestřebí, vrt je osazen čerpadlem a propojen na čerpací
stanici. Provádí se kompletní rozbory a po udělení povolení bude zahájena dodávka nové vody
do vodojemu.
Dokončují se další opravy komunikací. Zde
se nepodaří zrealizovat výměnu chodníku na ulici Komenského k náměstí, tak na ulici Blanenská
u sjezdu k okružní křižovatce, protože se jedná
o velmi frekventované úseky a bude se muset
vymezit jeden dopravní pruh pro stavbu. Pravděpodobně budeme muset zřídit krátkodobě
objízdnou trasu pro jeden směr. A papírová
příprava nám vezme čas na realizaci teď na podzim. Obě opravy se budou muset přesunout
na příští rok.
Postupně jsou osazovány nové autobusové
přístřešky – v Rájci i v Jestřebí. Nejprve se však
musí udělat betonový základ a po vyzrání betonu může následovat montáž.
Probíhá výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukci sítí na ulicích Hradisko a Šafranice.
Připravuje se projektová dokumentace
na rekonstrukci vodovodu, silnic a chodníků
na ulicích V Úzkých a Blanenská. Dále dokumentace na dešťovou kanalizaci v Karolíně
ke hřišti a dokumentace pro rekonstrukci kanalizace, vodovodu a vybudování nového chodníku
na ulici Spešovská. Držet nám palce, ať se vše
podaří připravit.
Ing. Pavel Perout
starosta

PARTNERSTVÍ S LITEVSKÝM MĚSTEM
BIRŽAI MÁ ZELENOU

Podpisem grantové smlouvy s Národní
agenturou pro evropské vzdělávací programy
v Praze se našemu městu otevřela cesta k realizaci společného česko-litevského projektu
s názvem. Pojďme se učit navzájem. Téměř
dvouleté úsilí, naplněné ne vždy jednoduchými
jednáními a hledáním kompromisů, má za sebou
rozhodující fázi v „boji“ o grant. Nastává však
fáze neméně důležitá a neméně složitá – to-

tiž vlastní realizace projektu financovaného
z prostředků EU. Program Comenius Partnerství Regio již svým názvem napovídá, že jeho cílem je navázání partnerských vztahů mezi regiony, městy, či obcemi. Program je nastaven tak,
aby se ho zúčastnily vedle samospráv i školy
a další zájmové organizace z partnerských
regionů, které si budou v rámci zvoleného
tématu vyměňovat zkušenosti a spolupracovat na zkvalitňování vzdělávacích procesů.

ZPRÁVY Z RADNICE
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Spolupráce sportovních klubů
V našem projektu samozřejmě na obou stranách vystupují města Rájec-Jestřebí a Biržai,
dále pak rájecké gymnázium a jeho sportovní
klub Triangl. Na litevské straně Střední škola „Atžalynas“ a sportovní klub Dynamic. Společným
tématem se stal sport, jeho řízení, financování
a rozvoj v podmínkách partnerských měst, dále
pak problematika motivace mládeže k aktivnímu životnímu stylu v konkurenci počítačů
a sociálních sítí.

Netradiční sporty
K těmto otázkám se uskuteční dva semináře. Na prvním z nich přivítáme v měsíci říjnu
2013 litevské hosty u nás v Rájci-Jestřebí.
Druhou část projektových aktivit pak budou
tvořit kempy, zaměřené na netradiční sporty,
v rámci nichž by se měli učitelé, trenéři, ale i samy děti seznámit s takovými druhy sportovních
aktivit, které by se díky své atraktivitě mohly stát
konkurenceschopnou protiváhou vysedávání
u počítače.

Cíle projektu jsou jasné, realizační týmy na obou stranách připravené. Věříme, že se nám
podaří v polovině října vykročit do dvouleté projektové anabáze správnou nohou.
Pro roky 2013 –2015 bylo v České republice schváleno k realizaci devět projektů, z toho
šest z nich realizují přímo kraje. Na města a obce tedy připadají tři projekty. Jedním z nich
je projekt města Rájce-Jestřebí.
Biržai – čtrnáctitisícové město, ležící na severu Litvy, pouze několik kilometrů od hranic s Lotyšskem. To, co je v učebnicích vlastivědy našim žáčkům předkládáno jako nížina, představuje v Litvě vrcholy. „Nejvyšší horou“ této pobaltské
země je vrch Aukštojas s výškou 293,84 m. A taková je i krajina kolem Biržai.
V žádném případě to však neznamená, že nemá svůj půvab a kouzlo. Krasové
jevy, které se vyskytují v okolí Biržai, nemají sice svůj původ ve vápenci jako
v našem Krasu, ale určitě představují zajímavé přírodní útvary, stojící za zhlédnutí. Vidět muzeum, umístěné v budově zámku, rovněž nebude od věci. Procházka po dřevěném
mostě, spojujícím protější břehy jezera Širvenos, ležícího uprostřed města je příjemným zážitkem,
který vám mohou zpestřit rybáři na březích i na loďkách, natrefíte-li právě na jejich úspěšný zásek.
Biržajané, či jak je správně česky nazvat, jsou velcí patrioti. Považují svoje město – světe div
se – za hlavní město piva, když ne v celém Pobaltí pak určitě v Litvě. A k našemu českému rodinnému stříbru přistupují s lehce kritickým
nadhledem. Jinak jsou
vstřícní, milí a přátelští,
což jim doufám v plné
míře oplatíme.
A na závěr poznámka ke gastronomii. Až půjdete na oběd,
dejte si na úvod jen tak
něco na zub – na obloženém talířku s chuťovkami určitě nepřehlédnete nudličky z uzených prasečích oušek.
Ivo Grim

INFORMAČNÍ OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Vloupal se do domku
Nepříjemné překvapení čekalo 20. srpna
na majitelku jednoho z rodinných domků v Rájci-Jestřebí. Dovnitř se jí totiž po rozbití okna
dostal dosud neznámý pachatel. Z domu si odnesl jednak peníze, ale také notebook, mobilní
telefon a šperky. Způsobil škodu za nejméně 28
tisíc korun. Pachatel, po němž policie pátrá, je
podezřelý ze spáchání trestných činů krádeže
a porušování domovní svobody.
Řidič naboural zaparkovaná auta
Od Boskovic do Blanska jel přes Rájec-Jestřebí v úterý 10. září kolem půl druhé odpoledne jednadvacetiletý řidič s osobním vozem
Volkswagen Passat. Podle prvotních zjištění
policie za volantem usnul a vyjel vlevo mimo
silnici. Tam narazil nejprve do zaparkované
Škody Octávia, toto auto bylo po nárazu ještě
odhozeno na zaparkovaný Renault. Při střetu
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se zranil osmatřicetiletý spolujezdec z Volkswagenu, na vozidlech vznikla škoda za asi 80
tisíc korun. Dechová zkouška neprokázala, že
by řidič byl pod vlivem alkoholu.
por. Mgr. Iva Šebková
tisková mluvčí Policie ČR
ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE
pondělí
8 – 9 h, 15 – 17 hodin
středa
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.
Str. Kotlan Antonín, MP Rájec-Jestřebí

KULTURNÍ DĚNÍ

4. 10. 2013
18 h
výstavní síň knihovny
FOTOGRAFIE PETRA MEDUNY
vernisáž výstavy jestřebského autora. Potrvá
do 24. října.
Otevřeno: po, čt 9 –18 h
		
út, st, pá 9 –15 h.

3. 10. 2013
15.15 h
dětské oddělení knihovny
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
20 MINUT ČTENÍ OD HODNÉ BABIČKY
pohádkové příběhy a tvoření pro děti od tří let
3.10.2013
sokolovna

19.30 h

„NA TRATI“
koncert skupiny Pozdní sběr a Romana Horkého
Vstupné 190,- Kč. Vstupenky jsou slosovatelné,
první tři výherci získávají CD

7. 10. 2013 	
14 h
výstavní síň knihovny
Literární kavárna
AGATHA CHRISTIE
KRÁLOVNA SVĚTOVÉ DETEKTIVKY
letošní první setkání v literární kavárně patří
napětí i dobré náladě.

10. 10. 2013
14 h
penzion Havlíčkova
RÁJEC – MOJE MĚSTO
vzpomínkové posezení nad starými fotografiemi
našeho města. Přijďte se podívat na obrázky
z míst, kde jste strávili své dětství a mládí.

KULTURNÍ DĚNÍ
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10. 10. 2013
19.30 h
obřadní síň
Zveme vás na koncert klasické hudby
„ANTONÍN DVOŘÁK A PŘÁTELÉ“
účinkují: Československé komorní duo Pavel
Burdych – housle a Zuzana Berešová – piano
vstupné 100,– Kč, senioři a ZTP 80,– Kč
12.10.2013
20.00 h
sokolovna
KONCERT SKUPINY „ALBAND“ (KERN)
19.10.2013
sokolovna

20.00 h

RETRO PLES
pořádá Fotbalový klub
čtvrtek 24. 10. 2013
v sále K-áčko

kloboučků, kšiltovek a originálních ručně malovaných triček.
Všechny ženy jsou srdečně zvány
Občanské sdružení „Za rozvoj města“
připravuje v měsíci říjnu tradiční výlet
do BONGO Brno.
Podrobnější informace naleznete
na letácích ve vývěskách města.
NENECHTE SI UJÍT
V MĚSÍCI LISTOPADU
8. 11. 2013
obřadní síň

19.30 h

CHERCHEZ LA FEMME
v 9 – 17 hodin

MODISTKA MARIE GERŠLOVÁ
Předvede novou výstavní a prodejní kolekci

Večer hudby a poezie.
Atlantis Collegium a
Vítězslav Podrazil – cembalo
Umělecký přednes: herec JAN ŠŤASTNÝ
Mezzosoprán. Pavla Švestková
MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

TÝDEN KNIHOVEN
30. 9. –  4. 10.
Pondělí 30. 9. 17.00 h výstavní síň RÁJEC-MOJE MĚSTO
vzpomínkový večer se starými fotografiemi ulic města
Čtvrtek 3. 10. 15.15 h oddělení pro děti CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
pohádky a tvoření pro děti od tří let
Pátek 4. 10. 18.00 h výstavní síň FOTOGRAFIE PETRA MEDUNY
vernisáž výstavy jestřebského autora

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
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Město Rájec–Jestřebí a Kruh přátel hudby vás srdečně zvou

CHERCHEZ
LA
FEMME
Večer hudby a poezie

Pátek 8. 11. 2013 v 19:30

obřadní síň, budova radnice RÁJEC–JESTŘEBÍ
Účinkují:
Umělecký přednes: Jan Šťastný
Mezzosoprán: Pavla Švestková
ATLANTIS COLLEGIUM,
um. vedoucí Vítězslav Podrazil

Předprodej vstupenek v Informačním centru. Tel.: 516 432 191

Sponzoři:

Mediální partner:

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

7
Z NOVÝCH KNIH

Vybíráme několik titulů z nově zakoupených knih v naší knihovně:
Detektivky:
LUPTONOVÁ, R.: Sestra
WINKELMANN, A.: Slepý instinkt
HOLTOVÁ, A.: Požehnáni ti, kdož žízní
Světová literatura:
OKSANEN, S.: Čas ztracených holubic
IRVING, J.: Poslední noc na Klikaté řece
Romány pro ženy:
BECKEROVÁ, Z.: Róziny dcery
AHERNOVÁ, C.: Sto jmen
SPARKS, N.: To nejlepší z nás

Něco z historie:
VAVŘÍNEK, V.: Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem
WINKELHOFEROVÁ, M.: Šlechtictví zavazuje
WEISSENSTEINER, F.: František Ferdinand
Cestopisy
DIBLÍKOVI, K., J. P.: Tři bratři v cizích světech

Nejen tyto knihy, ale i mnoho dalších zajímavých titulů si můžete vybrat vždy v pondělí
a ve čtvrtek v rájecké knihovně. Těšíme se
na Vaši návštěvu.

Škola naruby – první setkání čtoucích rodin v letošním školním roce
JAK BYLO NA PUTOVÁNÍ
V sobotu 7. září 2013 jsme putovali za tajemstvím a objevováním přírodních krás lysické obory i zajímavostí v Drnovicích. I když
jsme několikrát počítali, kolik účastníků našeho
putování vlastně je, součty se rozcházely … Bylo
nás tedy 51 – 54 dětí a rodičů…
Sobotní počasí ukázalo svou vlídnou tvář
a nálada všech byla výborná. Průvodci lysickou
oborou byli dva ochránci přírody, kteří nás lesem
i loukami provedli. Dozvěděli jsme se mnoho
zajímavostí ze života lesa i zvěře. Jedinečným
zážitkem pro nás všechny je lokalita liščích
a jezevčích nor. Polední zastavení s obědem
z batůžku bylo jako z Manetova obrazu – stolování v měkké trávě u lesa se skvostnou vyhlídkou na Drnovice, Velký i Malý Chlum, Krhov,
Jabloňany, boskovský hrad, Ludíkov, Okrouhlou.
V dálce jsme mohli vidět i rozhlednu Podvrší
u Vavřince-Veselice a vysílač Kojál.
A naše putování pokračovalo. Na děti čekal
bohatý odpolední program. Procházka novou
naučnou stezkou Drnovicemi s jejich zajímavými budovami a příběhy. Průvodcem naučné
stezky byli skřítkové, kteří žijí v továrně, Zámečku, základní škole, sokolovně a na Tvrzi. Svého
skřítka má i most přes potok Úmoří.
Další zastávkou byla návštěva nově rekonstruované budovy obecní knihovny v Drnovicích,

na kterou jsme se těšili. Je to radost mít takové krásné prostory pro vzdělávání, pobavení
i odpočinek. Půjčovna, pracoviště knihovníka
i přednáškový sál jsou důstojným zázemím pro
kulturní i populárně-naučné akce místních obyvatel. Děti okamžitě zasedly ke stolům a hrály
společenské hry nebo si prohlížely knížky.
Překvapením pro nás všechny bylo milé
přijetí i ze strany vedení obce Drnovice. Přivítal
nás pan starosta Mgr. Petr Ducháček, který je
v současné době nejmladším starostou v České
republice. Dalším překvapením bylo autorské
čtení spisovatelky Evy Fantové z knihy příběhy skřítka Kapradínka. Po prohlídce knihovny
jsme navštívili jezdecký klub Bonun a děti se
mohly svézt na koni.
Sobotní putování jsme zakončili v zahradě Sokola Drnovice. Zde jsme si mohli opéct
buřty a osvěžit se. Děti od knihovnic Heleny
Jalové a Zdeňky Miholové dostaly další otázky
do Putovního sešitu. Nakonec proběhla kontrola
odpovědí a odměnou pro všechny děti byla malá
upomínka na putování Lysice – Drnovice.
Celodenní akci připravilo regionální oddělení
Městské knihovny Blansko s Helenou Jalovou
a Zdeňka Miholová z Městské knihovny v Rájci-Jestřebí s Danielou Tenorovou z Obecní
knihovny v Drnovicích.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
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Putování se zúčastnili děti i dospělí se svými
knihovnicemi z Němčic, Závisti, Obory, Bořitova,
Rájce-Jestřebí, Petrovic a Blanska.
(Článek převzat od Jany Trubákové
z Obecní knihovny Obora)
Všichni dospělí děkují také panu Mgr. Jančíkovi z Rájce-Jestřebí, který obětavě pomáhal
všem dětem poznat svět z koňského sedla.
Vysadit nahoru téměř 50 dětí dalo jistě pořádnou
práci, ale my knihovnice bychom to nezvládly.
Jediný muž mezi tolika ženami okouzlil všechny.

VÝPRODEJ STARÝCH ČASOPISŮ
Stále probíhá výprodej starších
čísel časopisů Dům a zahrada, Naše
krásná zahrada, Pěkné bydlení.
Cena jednoho časopisu je 12 Kč.
Jednotlivá čísla si můžete prohlédnout
a zakoupit v půjčovní době knihovny.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO ITÁLIE
V pátek 13. září jsme
odjížděli se školou do Itálie. Naším cílem byl poloostrov Gargáno, město Vieste. Cesta uběhla
rychle, pouštěli nám filmy,
v autobuse vládla dobrá atmosféra. Když
jsme dorazili do Itálie, jeli jsme dlouho kolem
moře. Byl to nádherný pohled. Přijeli jsme na
místo a hned jsme se ubytovali a šli na pláž,
byla překrásná, nikdy jsem na písčité pláži
nebyla. Každý večer jsme navštěvovali blízké
městečko a pizzerii, také jsme se šli projít
podél pláže k útesům. Vyjeli jsme si loďkou

na výlet. Naše paní delegátka nám povyprávěla o jeskyních, které se
nacházely v moři, později jsme i zastavili na
oblázkové pláži a potom
pluli zase do přístavu.
Pro mne to byl úžasný
zážitek. Poslední den
nás překvapily obrovitánské vlny, pořádně
jsme si to užili.
V sobotu 22. září
jsme odjížděli, ale nikomu se domů nechtělo.
Na výlet do Itálie budu
vzpomínat jen a jen v
dobrém.
Kateřina Fojtová, 9.B

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU DO FRANCIE
Nový školní rok zahájili někteří studenti
rájeckého gymnázia již téměř tradičním zahraničním výjezdem.
Tentokrát se vydali do „sladké“
Francie. Vyvrcholila tak několikaletá eTwinngová spolupráce,
při níž si studenti prostřednictvím
e-mailu vyměňovali krátké vzkazy,
nebo tradiční poštou vánoční přání
a pohlednice.
Na podzim minulého roku přijeli francouzští studenti k nám. Bydleli v našich rodinách,
provedli jsme je po nejzajímavějších přírodních i kulturních památkách našeho regionu.
Na oplátku teď zase oni připravili velmi srdečné
přijetí a bohatý program pro nás. Při návštěvě

tradiční místní sýrárny, čokoládovny, farmy či
udírny jsme poznávali Franci všemi smysly:
nejen očima, ale i čichem, hmatem a hlavně
chutí. Mňam. Při plavbě romantickým klikatým
kaňonem k vodopádům Saut de Doubs se nám
tajil dech a vůbec nám nevadilo, že vodu máme
nejen pod lodí, ale že na nás padá i shora. Při
výšlapu na Creux de Van ve Švýcarsku jsme museli překonat výškový rozdíl zhruba 400 metrů
po úzké a příkré stezce, ale za tuto námahu se
nám dostalo odměny v podobě úchvatného výhledu na monumentální útes ve tvaru podkovy.
Jelikož naše partnerská škola je školou
odbornou a navíc internátní, měli naši studenti
možnost uvědomit si řadu rozdílů mezi oběma

typy škol, nejen v denním režimu, ale i v disciplíně a pravidlech, která se nám v některých
případech u našich
francouzských partnerů zdála příliš liberální, jindy naopak až
přehnaně přísná. A tak
z náhodně zaslechnutých reakcí a komentářů našich studentů
se zdá, že si považují
toho, co doma mají. Francouzským studentům
však nelze upřít velká dávka spontánnosti,
bezprostřednosti a družnosti, která se brzy
přenesla i na ty naše, a tak navzdory jazykovým bariérám spolu strávili příjemné chvíle při
společné zábavě.
Když jsme se s našimi hostiteli po čtyřech dnech rozloučili,
vydali jsme se ještě na dvoudenní
návštěvu Paříže. Tradiční turistický maraton po nejvýznamnějších
památkách, který jsme částečně
absolvovali v dešti, jsme si občas zpříjemnili krátkou zastávkou
na nakupování, občerstvení nebo
odpočinkové posezení v parku.
K nejpůsobivějším zážitkům určitě
patřil výhled z Eiffelovky na Paříž
topící se v kapkách deště nebo
možnost na vlastní oči spatřit Monu
Lisu, ten magnet, který do Louvru
přitahuje davy turistů. Užili jsme si i promítání
filmu na obří sférické plátno v moderní kopuli La
Géode a procházku po Montmartru, kterou nám
konečně zpříjemnilo i to sluníčko, v předcho-

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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zích dnech tak skoupé. V padajícím soumraku
nedělního večera pak udělala příjemnou tečku
za naším výletem plavba lodičkou po Seině
s výhledem na rozsvěcující se historické stavby.
Kolektivu pedagogů i studentů se opět podařilo vytvořit perfektně fungující tým, který s přehledem a úsměvem zvládl i náročné situace,
jakými při akcích tohoto druhu tradičně bývá přeprava hromadnými prostředky, rozchody a pěší
přesuny po velmi frekventovaných místech. Vše
dopadlo dobře, a tak jsme se při zpáteční cestě,
za klidného a uspávajícího kolébání autobusu,
mohli oddat vstřebávání příjemných zážitků

nebo snění o dalších cestách, které nás možná
v budoucnu čekají.
Mgr. Barbora Honzátková
Gymnázium Rájec-Jestřebí
CENTRUM MOTÝLEK

KRONIKA CENTRA MOTÝLEK – SRPEN 2013
Příměstský tábor
– II. turnus
jsme zase zpátky doma.
Ve dnech 19. až 23. srpna se pod záštitou
mateřského centra Motýlek konal letní příměst-

ský tábor na téma Indiánské léto. Počasí nám
vyšlo skvěle, celý týden se na nás usmívalo sluníčko. Tábora se účastnilo 25 dětí a 4 vedoucí.
První den byl seznamovací. Dopoledne jsme
se rozdělili do 3 týmů: červení, zelení a žlutí
a vysvětlili jsme si pravidla celotáborové hry.
Poté jsme hráli seznamovací hry. Po obědě
jsme vytvářeli papírové masky na obličej
a hráli hry za Sokolovnou.
Druhý den jsme začali rozcvičkou za Sokolovnou, následovaly běhací hry, poté jsme
se odebrali na pirátské hřiště, kde jsme
po jednotlivých týmech ztvárnili básničky.
Následoval oběd a pak nás čekalo vyrábění
indiánských obleků. Děti byly moc šikovné
a vyrobily si krásné nazdobené šaty.
Třetí den jsme vyrazili za pokladem.
Po cestě nás vedly šipky a fáborky, děti průběž-

 11
ně plnily úkoly, dokonce jsme prolézali tunely a v cíli cesty nás čekala
sladká odměna. Před obědem jsme
se ještě vydali na hřiště na konci
Rájce, kde si děti nejvíce užily jízdu
na lanovce. Po obědě si děti vyrobily
indiánské čelenky s peříčky.
Čtvrtý den jsme šli na spešovskou rozhlednu, kde jsme měli krásný výhled do okolí. Děti si v lese
stavěly domečky a sbíraly klacky
na zbraně. Celou cestu děti krásně
ušly, na zpáteční cestě jsme se
chvíli zastavili na jestřebském hřišti
na kolotoč a houpačky.
Odpoledne si holčičky vyráběly náramky z korálků a náušnice z peříček
a kluci stříleli z luku, pak
si všichni vyráběli různé
zbraně ze dřeva.
Poslední den po rozcvičce následovala další
etapová hra, pak se děti
bavily kreslením křídami
na chodník a dopoledne
završila indiánská olympiáda. Po vynikajícím
obědě se děti převlékly

CENTRUM MOTÝLEK

do indiánských šatů, nasadily si vlastnoručně vyrobené indiánské čelenky
a celé jsme to ještě doplnili malováním
na obličej. Děti si pak hráli na indiány
a bojovaly se zbraněmi. Na závěr tábora proběhlo vyhodnocení všech her,
ve kterých vyhráli žlutí, druzí byli červení a v těsném závěsu se umístili zelení
na třetím místě. Děti dostaly odměny
a jako sladkou tečku na závěr zmrzlinu.
Dětem i vedoucím se na táboře
moc líbilo, všichni jsme byli obohaceni
o spoustu zážitků a nová přátelství.
Zdenka Peroutová,
vedoucí tábora

CENTRUM MOTÝLEK
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NABÍDKA NA ŘÍJEN 2013

KURZ

• Termín: každé pondělí,
začínáme v pondělí 7. října 2013
• Čas: 10 – 11 hod nebo 16 – 17 hod
• Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
• Cena: 350,- Kč/10 lekcí
• Lektor: Lucie Kalová
(dotazy na tel. 737 136 587
nebo lucikala@seznam.cz)
BESEDA

•
•
•
•
•

Termín: čtvrtek 10.10.2013 od 10:10 hod
Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
Vstup zdarma
Lektor: Jana Sedláková, mob: 728 684 044
Přijďte se něco zajímavého dozvědět
a odnést si malý dárek – bio příkrmy,
špaldové piškoty

BESEDA

DÍLNIČKA

• Určeno pro maminky, babičky a šikovné
slečny, děti do 6 let v doprovodu rodičů
• Termín: sobota 12.10.2013
		
od 15:00 – 17:00 hod
• Kde: klubovna Motýlek,
		
Sokolovna Rájec- Jestřebí
• Cena: 80,- Kč (cena včetně materiálu)
• Lektor: Veronika Takáčová
• Uzávěrka přihlášek – 07.10.2013
(na dílničku je nutno se dopředu přihlásit,
z důvodu zakoupení materiálu)
BESEDA

•
•
•
•
•

Termín: středa 16.10.2013 v 9:30 hod
Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
Vstup zdarma
Lektor: Jana Sedláková, mob: 728 684 044
Přijďte se něco zajímavého dozvědět a
odnést si malý dárek

•
•
•
•
•

Termín: čtvrtek 24.10.2013 v 10:15 hod
Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
Vstup zdarma
Lektor: Jana Sedláková, mob: 728 684 044
Přijďte se něco zajímavého dozvědět
a odnést si malý dárek

CENTRUM MOTÝLEK
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ LSPP
ŘÍJEN 2013
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin		
5.10. MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

6.10. MUDr. Levová

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 606

12.10. MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

13.10. MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

19.10. MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

20.10. MUDr. Klapušová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

26.10. MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

27.10. MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

28.10. MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

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 24.00 hodin.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Blahopřejeme rodičům narozených dětí
Petr Grim, Lukáš Sáňka, Kryštof Brhel
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se
narodili v měsíci říjnu:
Marie Šebelová, Zuzana Hangyová, Emil Plhal,
Alois Perout, Libuše Jevická, Rudolf Crhonek,
Ivo Hrazdira, MUDr., DrSc., Eliška Böhmová, Jiří
Mokrý, Stanislav Němec, Eliška Stupková, Marie
Dvořáčková, Emil Novotný, Pavel Vyskočil, Karel
Krejčí, Libuše Musilová, Emilie Zimolová, Jarmila
Pijáčková, Květoslava Maršálková, Karel Souček,
Marie Bosáková, Vlasta Koupá, Marie Skotáková,
František Staněk, Květoslava Musilová, Jarmila
Čepová, Hedvika Ostrá, Anna Kleinová,
Marie Tomášková, Anna Mokrá, Marie Koupá,
Oldřich Klíma, Svatoslava Adámková, Helena
Kučerová, Marta Čuprová, Jitka Havlíková, Věra
Zimprichová, Ludmila Skalová
Karolín
Holešín
Anna Ševčíková
Marcela Šindelková

Odešli z našich řad:
v měsíci srpnu zemřeli pan Jaroslav Skácel, paní
Marta Maňoušková, paní Jiřina Kulajtová, paní
Gabriela Kučerová, paní Hedvika Němcová, paní
Marie Třísková
v měsíci září paní Zdeňka Lišková

Sňatky: (zveřejňujeme jen ty novomanžele, kteří
dali souhlas)
Státní zámek Rájec nad Svitavou
3.8. Michal Pidra, Babice nad Svitavou – Petra
Kleinbauerová, Babice nad Svitavou
7.9. Ing. Martin Štěrba, Doubravice nad Svitavou – Mgr. Pavla Odstrčilová, Javorník
Kostel Všech svatých Rájec-Jestřebí
3.8. Lubomír Fikar, Bystré – Lucie Janků, Lhota
Rapotina

OHLASY
POBYT V TATRANSKÉ LOMNICI
Na začátek září 2013 zajistila předsedkyně Svazu tělesně postižených p. Vašíčková
s p. Hajdamachovou přihlášeným členům svazu
pobyt na sedm dní v Tatranské Lomnici v hotelu
„Morava“ ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a bufetovým stravováním.
Prvním zastavením na cestě byly „Pustevny“
s menší vycházkou, kde jsme posvačili a někteří došli k soše Radhošť. Zastávka byla také
na Liptovské Maře – vodní nádrži. Pokračovali
jsme do místa našeho pobytu – do Tatranské

Lomnice, hotelu Morava. Po ubytování a přivítání s přípitkem nám byla nabídnuta karta
„Tatry-card“ s možností využití slev na lanovky
a električky, které jsme využili na naše cestování
po horách, takže jsme nemuseli na každou jízdu
kupovat jízdenku, což bylo velice pohodlné.
Na začátku pobytu bylo veselo se členem horské
služby, který nás humorně upozornil na úskalí
vycházek po horách. Po zvážení našich možností a sil jsme plánovali túry. Někteří ve stylu
Nordic walking, jiní jen tak. Nabízeného výletu
„Kaňonem řeky Dunajec“ využilo s nadšením
25 členů.
K našemu velkému překvapení navštěvoval
palouček před hotelem krásný jelen „Honza“
(asi dvanácterák) zvyklý na krmení. Odměnou
byla jeho úklona a zahrabání kopýtkem. Někteří
členové na své túře spatřili také dva medvědy
a to docela blízko. Při ohlášení velkého větru
někdo zvolil výlet do Popradu nebo taxíkem
na Sliezsky dom. Velice hezká byla túra na Popradské pleso, Symbolický cintorín nebo pozemní lanovkou na Hrebienok a Bilíkovu chatu
okolo Studeného potoka. Náročnější byla túra
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z Hrebienoku na Skalnaté pleso se zastávkou
na Zámkovského chatě. Putovali jsme ze Skalnatého plesa sedačkovou lanovkou na Lomnické sedlo a podnikli krátkou vycházku po hřebeni
s výhledem na Téryho chatu a pět Spišských
ples, kde nám počasí přálo. Také jsme navští-

OHLASY

vili cukrárnu na Starém Smokovci,
abychom se náležitě odměnili. Další
den jsme vyjeli sedačkovou lanovkou
na Solisko a vyšli malý výstup. Večerní návštěvou Vrbova termálního
koupaliště s geotermální vodou plnou
minerálů pro obnovu sil byl zakončen další den.
V pátek po snídani, nás čekalo rozloučení a poděkování personálu za dobrou stravu
a služby. Potom jsme se vydali na cestu domů.
Zastávka byla ještě na Salaši Krajinka, kde jsme
měli možnost zakoupit speciality z domácích
ovčích výrobků. Pokud nám to příští rok vyjde,
budeme se opět těšit na nějaký krásný pobyt –
nejlépe v Tatrách. Děkujeme oběma vedoucím
za zprostředkování pobytu.
Pavla Blažková a Františka Ševčíková

PODĚKOVÁNÍ
patří paní Vašíčkové a Hajdamachové za
rekreační pobyty v Janských lázních – v hotelu
Horský Dvůr a v Tatranské Lomnici – v hotelu
Morava, které uspořádal Svaz tělesně postižených z Rájce-Jestřebí. Na tyto pobyty budeme
dlouho vzpomínat.
Účastníci z Holešína

OHLASY
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DEN NEJEN PRO DĚTI ANEB »AHOJ PRÁZDNINY«

Neděle 1. září 2013 začala uplakaně.
Na tréninkovém hřišti Fotbalového klubu se má
konat „Den nejen pro děti aneb AHOJ PRÁZDNINY“ a prší a prší. Tak co rosničko? Přišla mi
první SMS a pak několik dalších. Odpovídám:
„Desátá rozhodne.“ A rozhodla – neprší.

hasiči byli zdatní při požárním útoku. Svaz
skautů a skautek, zkráceně budu říkat Junáci,
se postarali o disciplíny. Lukostřelba, střelba
ze vzduchovky, srážení plechovek je jen malý
výčet toho, co si mohly děti vyzkoušet a změřit
své síly a dovednosti. Aby nikdo netrpěl žízní
a bylo něco sladkého na zub, se postaral
Fotbalový klub Rájec-Jestřebí.
A jak vlastně celý den probíhal? Po přivítání nás děti překvapily krásnými básničkami
a objevili jsme i malou slečnu, která zpívá
lépe, než kdejaká superstar. Pak klaun Bublin se svou BUBLLESHOW pobavil všechny
přítomné. SDH Rájec předvedl všechno,
co mohl (byli báječní – ostatně jako vždy)
a hurá na disciplíny. U každé si děti mohly
vysoutěžit nějakou odměnu.
A když už soutěží bylo dost, děti řádily
na skákacím hradu, trampolíně, lanovce či
se svezly na krásných konících z ranče Kameňák. Nechyběla cukrová vata, byla moc

BUBLLESHOW

Přípravy začaly, sluníčko nás tentokrát nezradilo. Postupně se začali
scházet pořadatelé, kteří pod hlavičkou
města Rájec-Jestřebí spojili síly a připravili dnešní den. Každý přispěl svým
dílem. Občanské sdružení „Za rozvoj
města“ zapůjčilo trampolínu, zajistilo
část disciplín, ujalo se přípravy a organizace dnešního dne. SDH Rájec zajistil
ozvučení, připravil pro děti lanovku,
ukázku hasičské techniky, předvedl, jak
se v kuchyni nemá hasit olej, a mladí
Zaskákat si mohli na trampolíně a hradu

dobrá. Pak již přijela Viktoria vzduchoplavební
společnost s horkovzdušným balonem. Máme
smůlu, opět fouká silný vítr, nevzlétneme. Nakonec přece jen odvaha zvítězila, horkovzdušný
balon nafukují alespoň na zemi. Je obrovský
a přichází překvapení – kapitán Borkovec zve
děti dovnitř nafouknutého balonu. To byla smršť,
neodolali ani dospělí a balonem se prochází
většina přítomných. Pěkná tečka na konec
dnešního odpoledne.

OHLASY

 17

Začínáme balit, jsme unavení a mě
těší, když odcházející se loučí se slovy:
„Děkujeme, moc se nám tu líbilo“. To potěší každého pořadatele jakékoliv akce.
Já zase děkuji všem, kteří jakkoli přispěli
ke zdárnému průběhu tohoto dne, všem
organizacím, vystupujícím, pracovníkům
čety za pomoc, městu Rájec-Jestřebí
za finanční podporu a především vám,
kteří jste přišli i přes nepříliš pěkné počasí. Těším se zase někdy na další akci
na viděnou.
Není lepší pohled, než z koňského hřbetu

Bc. Romana Synakieviczová
místostarostka

Závěr dne patřil horkovzdušnému balonu

HOLEŠÍNŠTÍ SE BAVILI
V sobotu 21. 9. 2013 se v Holešíně uskutečnila akce s názvem Podzimní
odpoledne. Na programu bylo pouštění
draků, jízda v koňském spřežení a pouštění modelů letadel. Komu během tohoto
odpoledne vyhládlo, mohl se občerstvit
výborným bramborovým gulášem, který
se připravoval přímo na místě v kotli, nebo

palačinkami se šlehačkou. Nechyběl ani burčák, který
určitě k podzimu také patří.
I když počasí moc nepřálo a někteří měli problém,
aby dostali draka do vzduchu, nakonec se přece
jenom nad Holešínem vznášelo přes dvacet draků.
Za osadní výbor Holešín Zdenka Vladíková

OHLASY
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SPORT
OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍ POLOVINOU
FOTBALOVÉ SEZÓNY
TÝMU KANAP KAROLÍN
Náš tým měl po jarní části ligy za sebou
jedenáct odehraných zápasů, kdy z toho bylo 5 výher, 4 prohry a 2 remízy. Mužstvo se
umístilo v polovině tabulky. O letní přestávce
se tým KANAP Karolín zúčastnil několika turnajů v okolí. Tým KANAPu Karolín za finanční
podpory města Rájec-Jestřebí zorganizoval
tradiční turnaj v malé kopané na domácím hřišti v Karolíně. Turnaje v malé kopané na hřišti
v Karolíně se zúčastnilo 6 mužstev: KANAP Karolín, HOKEJKY Blansko, SK Jestřebí, TJ Sokol
Horní Lhota, BC Červánky Rájec a BENFICA
Ráječko. Turnaj byl zahájen v 9 hodin ráno. Po celou dobu turnaje
bylo zajištěno občerstvení. Večerní

zábavu zajistila živá hudba. Celkovým vítězem
turnaje se stal tým Hokejky Blansko, na druhém místě se umístil tým SK Jestřebí, na třetím místě KANAP Karolín, na čtvrtém místě
Horní Lhota, na pátém místě BC ČERVÁNKY
Rájec a na šestém místě BENFICA Ráječko.
Nejlepším střelcem se stal Zdeněk Kubica
z vítězného týmu HOKEJKY Blansko. Při této
příležitosti byly již využity
nové dřevěné střídačky pro
mužstva, které byly svépomocně postaveny na konci
jarní části ligy za materiální
a finanční podpory města
Rájec-Jestřebí.
KANAP Karolín tímto
děkuje za velkou pomoc
při realizaci a zvelebování
našeho fotbalového hříště
paní místostarostce Bc. Romaně Synakieviczové.

SPORT
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Naše nové zastřešené střídačky se osvědčily jak pro domácí hráče, tak i pro hostující
hráče a současně mohli využít nové zastřešené
střídačky diváci při nepřízni počasí, které bývá

v Karolíně nevyzpytatelné. Přejeme fotbalovému
týmu Karolína úspěch v druhé polovině sezóny
a mnoho fandících diváků, kteří budou i nadále
podporovat náš tým svojí hojnou účastí až
do konce letošní sezóny.
Bc. Lenka Hrbková, kronikářka Karolína

RÁJEČTÍ VODÁCI NA UKRAJINĚ
Ukrajina, Podkarpatská či Zakarpatská Rus,
láká krásnou přírodou a vodáky dosud nesjetými
řekami.
Jedeme, rozhodli jsme se jednoho dne.
A tak jsme vyrazili po Finsku, Švédsku, Norsku
a západní Evropě na Ukrajinu.
Dne 29. 6. 2013 jsme napakovaní jídlem
a vodáckým vybavením nasedli do našeho
Fordu -Tranzit a Mercedesu Vito a vydali se
na cestu. Jedeme směrem na Slovensko, přes
Žilinu a Poprad k hranicím Ukrajiny.

V pozdním odpoledni se nám otevírají vlevo
Vysoké Tatry a o něco později perla západoslovenského kraje – Spišský hrad.

SPORT

Navečer přijíždíme k hranici. Ukrajina není
v EU, neplatí zde eura ale hřivny. Jsme lehce
nervózní. „Jak dlouho budeme na hranici stát,
jak moc nás proberou,“ ptáme se jeden
druhého. Štěstí stálo
při nás – i když se asi
hodinu hledalo číslo
na karoserii. Strašák
notářského ověření
k používání auta se
naštěstí taky rozplynul. Celníky zajímaly
nože, velké nože, mačety (kindžály). Ukázali jsme kuchyňské nože
na chléb a mohli jet.
Blíží se večer. Kde přenocujeme? Neznáme
krajinu ani zdejší poměry. Nakonec stavíme sta-
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ny na trávníku u benzinky. Zneklidňuje
nás auto s Romy, kteří se také chystají
přespat.
Nakonec jsou to Rumuni, kteří pašují ovčí deky a polštáře.
V 8 hodin ráno (jejich času – je
tam časový posun 1 hod.) vyrážíme
na další cestu.
Vítá nás Mukačevo s krásným
náměstím, kde stojí památník Cyrila
a Metoděje.
Jdeme si vyměnit peníze do banky
a už ujíždíme k první plánované řece
západní Ukrajiny – k řece Prut. Krásná
vodnatá řeka s čistou vodou menší
obtížnosti. Za krásného počasí se také koupeme
Odpoledne jedeme dál do vnitrozemí a míříme do KOLOČAVY – vesnice známé z románu
Ivana Olbrachta „Nikola
Šuhaj loupežník“. Před
místní školou je busta Ivana Olbrachta. Jdeme se
podívat i na hřbitov, kde
jsou hrdinové románu –
Erika a Nikola pochovaní.
V hospůdce jménem „Četnická stanice“ (také podle
románu) se osvěžujeme
pivem. Večer prohlížíme
oboru s hnědými medvědy, oplocenou třímetrovým plotem. Spíme na krásné louce u řeky.
Ráno vyrážíme na turistiku kolem Siněvirského jezera, které je největším jezerem
na Podkarpatské
Rusi. V jeho okolí
se rozprostírá Siněvirský národní park.
Další den míříme
k řece Černé Tise,
pramení ve východních Karpatech
na Ukrajině, protéká
pohraničním územím Ukrajiny a Rumunska do Maďarska. Tisa nemá moc
vody, je to technická
řeka, takže je lepší,
když je nižšší vodní

SPORT
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stav. Přenocujeme, stanujeme opět u řeky
na louce, vyhýbáme se kravským lejnům,
kterých je tu dost, protože krávy se pasou
všude kolem nás.
Příští den máme zase pro změnu turistiku. Jdeme na nejvyšší vrchol Ukrajiny
– Hoverlu, dosahující 2061 m. Na plochém
vrcholu je kříž a pamětní deska k vyhlášení nezávislosti Ukrajiny.
Z vrcholu se otvírají nádherné rozhledy.
Třetí plánovanou řekou je „Rika“ překonávající časté peřeje, které jsme zvládli
i my – a bez koupání. Na řece Rika leží lázeňské město Jaremča a v těchto
místech řeka vytváří opravdu mohutnou
a nebezpečnou peřej. Ta lákala ty nejmladší
vodáky ke sjetí, ale Jirka-vedoucí vydal zákaz
splutí. Zde jsme také mezi lázeňskými paláci,
na louce přespali.
Řeka „Černý Čeremoš“ je jeden z přítoků Tisy
a poslední – čtvrtá řeka v plánu. Má málo vody,
jako všechny řeky v tomto čase, ale kdybychom
jeli o 2 měsíce dříve, kdy taje sníh z hor a koryta
jsou plná – podle hovoru s místními – možná
bychom si netroufli řeky sjet.
Ano, Ukrajina je panensky krásná, nedotknutá, v lesích plno hřibů a borůvek. Okolo

silnice stojí co kilometr to Boží muka nebo kaplička, v každé vesnici kostelík - ten typicky ruský
se zlatými báněmi. Cesty jsou tu špatné, mosty
přes řeky jsou hodně zřídka. Dřevěné houpající se mosty na laně vedou do každé vesnice.
Místní jezdí auty přes řeku. Taky nám to radili.
Týden uběhl, vracíme se jiným přechodem
VILOK do Maďarska. Celníci se zase ptají po nožích, které nemáme.
Přes Budapešť a Bratislavu se spokojeni
s vybitým adrenalinem vracíme domů.
Vodáci Rájec

Skautské středisko Rájec-Jestřebí
pořádá v

sobotu 12. října 2013
od 9.00 hodin

„papírobraní“
Členové střediska budou procházet městem a navštěvovat Vaše obydlí za účelem
pomoci Vám zbavit se přebytečného papíru. (noviny, časopisy, staré knihy, letáky,
kartony a ostatní starý papír)
Sběr můžete nachystat svázaný před domy nebo si počkat na „sběrače“ a oni rádi
pomohou se svázáním a vynesením sběru.
V případě většího množství volejte na tel. 736 484 471

RŮZNÉ
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ








Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

dne: 4. 11. – 8. 11. 2013
čas: po, čt
út, st
pá

8.30 – 18.00 h
7.30 – 16.00 h
7.30 – 15.00 h

místo: Informační a vzdělávací centrum města Rájec-Jestřebí,Komenského 620
679 02 Rájec-Jestřebí, E-mail: informace@rajecjestrebi.cz, tel: 516 432 191

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

ZPRÁVY ODJINUD

 23

P R O G R A M K I N A D O U B R AV I C E N A D S V I TAV O U
ŘÍJEN 2 0 1 3
3. 10. čtvrtek v 18 hod.
BONTON
KOVÁŘ Z PODLESÍ
Pohádka, ve které je všechno jinak.
Stěžejním tématem filmu je pohádkový souboj
dobra se zlem, snaha o získání pravé lásky
a objevení opravdového přátelství. V pohádce
hrají herecké hvězdy společně s klasickými
loutkami a s postavou Draka, která je vytvořena
počítačovou 3D animací.
Na městečko Podlesí a jeho okolí je uvržena
kletba, kterou může zlomit Toník, syn místního
kováře. A jak? Tím, že kraj zbaví zlých bab,
v něž se kdysi proměnily dobré víly.
Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Ivana Chýlková,
Barbora Seidlová.
Pohádka ČR.
Vstupné 50,- Kč
85 minut
10. 10. čtvrtek v 18 hod.
BIOSCOP
SEDM PSYCHOPATŮ
Scénárista Marty se snaží dokončit svůj nejnovější scénář, ale chybí mu inspirace. Tu se
rozhodne hledat u svých kamarádů: poněkud
výstředního herce Billyho a nábožensky založeného Hanse, který má za sebou působivou
kriminální minulost. Tito dva se příležitostně živí
krádežemi psů, které po vypsání odměny vrací
původním majitelům.
Jeden den unesou psa, který patří psychopatickému gangsterovi Charliemu, který malého
psíka nade vše zbožňuje a nemá potíže zabít
každého, kdo má s jeho zmizením cokoliv společného. Vypadá to, že Marty bude mít o nadměrné množství inspirace postaráno. Dokáže
ale se šíleným Charliem v patách zůstat naživu
tak dlouho, aby scénář dopsal?
Hrají: Colin Farrell, Woody Harrelson, Olga Kurylenko.
Kriminální komedie USA
Vstupné 50,- Kč
109 minut
17. 10. čtvrtek v 18 hod.
BONTON
VELKÁ SVATBA
Nejvyšší čas zahrát si na rodinu…
Nebezpečně zábavná romantická komedie,

ve které se během svatebního víkendu sejdou
pod jednou střechou hned čtyři držitelé Oskara
(Robert De Niro, Diane Keton, Susan Sarandon, Robin Williams). Jak těžké je po letech
odloučení předstírat, že žijete v harmonickém
manželství? Jak se vyrovnat se skutečností,
že jste svým rodičům podobnější, než byste si
možná přáli? Přijďte do kina a uvidíte!
Komedie USA Vstupné 50,- Kč
90 minut

24. 10. čtvrtek v 18 hod.
BIOSCOP
TAJEMNÝ MUŽ
Děj filmu se odehrává v malém městečku,
ve kterém se už několik let ztrácejí malé děti.
Městská legenda praví, že děti krade záhadný
vysoký tajemný muž. Obyvatelka města, mladá
sestřička July legendě nevěřila do doby, než
objevila prázdnou postel svého syna. Když
začala syna hledat, spatřila vysokou tmavou
postavu, jak jej odnáší. Vydá se za postavou a je
připravena přistoupit na cokoliv, aby zachránila
svého syna a dostala odpovědi na otázky, kdo
je onen tajemný muž.
Mysteriózní horor USA/Francie
Vstupné 50,- Kč
101 minut

31. 10. čtvrtek v 18 hod.
BIOSCOP
NANGA PARBAT
Bratři Reinhold a Günter Messnerovi si v dětství
stanovili vysoký cíl – vylézt na Nanga Parbat.
V roce 1970 se výstup uskutečnil. Navzdory
špatnému počasí se Reinhold rozhodl lézt na vrchol, méně zkušený bratr jej následoval, poté
dostal výškovou nemoc a se sestupem začal
boj o život. Skvělý film podle skutečné události,
s krásnými záběry na Himaláje – to vše podbarveno nádhernou hudbou.
Dobrodružný, životopisný/Německo
Vstupné 50,- Kč
104 minut

ZPRÁVY ODJINUD
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Místní sociální služby, o.p.s.
Místní sociální služby, obecně prospěšná společnost, je registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V Jihomoravském kraji poskytujeme terénní pečovatelskou službu lidem, kteří mají sníženou
soběstačnost kvůli věku (starší 65 let), chronickému onemocnění nebo zdravotnímu postižení
(od 19 let věku) a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Naší snahou je poskytovat podporu a pomoc klientům tak, aby co nejdéle mohli setrvat v optimální psychické a fyzické pohodě doma a žít život mezi svými blízkými a přáteli. Základem
naší činnosti je důsledné naplňování individuálních potřeb, přání a představ klientů, kteří si vybrali
pečovatelskou službu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby.
Klientům pomáháme s péčí o vlastní osobu, s vytvořením podmínek pro vaření, s donáškou a servírováním jídla, oblékáním, osobní hygienou, péčí o vlasy a nehty, úklidem, praním, žehlením,
nákupy atd. Samozřejmostí je doprovod klienta k lékaři, na úřad, na poštu či do knihovny, kde mu
poskytneme pomoc a podporu při vyřizování všech nezbytností.
Pečovatelskou službu poskytujeme v každé obci v pracovní dny od 7.00 do 20.00 hodin.
V rámci transparentnosti výběru úhrady účtujeme výkon úkonů po minutách!
Pro potřeby nejenom našich klientů jsme zřídili bezplatnou telefonní linku, tzv. Stříbrné sluchátko – 800 888 365, kde naši operátoři pomohou s vyřízením všech potřeb a přání volajících.
Našim klientům nabízíme další podpůrné služby.
Veškeré informace o Místních sociálních službách najdete na adrese www.mssluzby.cz
nebo na bezplatné telefonní lince 800 888 722.

soutěÁžS
PRO V

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. Na konci roku budou
správné odpovědi slosovány a vítěz obdrží pěknou odměnu.
V následujícím vydání zpravodaje vždy najdete správné odpovědi z předchozího čísla.
Kateřina Faltová

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI ZE ZÁŘIJOVÉHO ZPRAVODAJE:
Foto č. 7: Málkův rybník v Jestřebí

Foto č. 8: Rozhledna ve Spešově

USNESENÍ
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USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 26.08.2013

Usnesení č. 1
Rada města bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK
95510/2013 ze dne 22.08.2013 ve věci zápisu
změny v údajích vedených v rejstříku škol
a školských zařízení, na jehož základě se
s účinností od 1.9.2013 do školského rejstříku
zapisuje nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 139 pro právnickou osobu Základní
škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres
Blansko. Rada města v souladu s plněním
úkolů zřizovatele podle ust. § 102 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, rozhodla, že město
Rájec-Jestřebí se ve smyslu § 81 odst. 2 zá-

kona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění, vzdává práva odvolání proti rozhodnutí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j.
JMK 95510/2013 ze dne 22.08.2013.

Usnesení č. 2
Rada města projednala rozpočtové opatření
č. 3/2013 a doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 02.09.2013
Usnesení č. 1
Rada města přezkoumala v plném rozsahu
námitku uchazeče H 3 Inženýrské stavby, spol.
s r. o., Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko, IČ:
60741619, DIČ: CZ60741619 k veřejné zakázce „Rájec-Jestřebí, ul. Šafranice, Hradisko
rekonstrukce vodovodu a kanalizace“
v otevřeném podlimitním řízení na stavební
práce vyhlášené dle § 27 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,.
Rada města námitce, kterou obdržel zadavatel
město Rájec-Jestřebí dne 23.8.2013 vyhovuje
a rozhodla uchazeče H 3 Inženýrské stavby,
spol. s r.o., zařadit zpět do zadávacího řízení.
Rada města požaduje od uchazeče doplnění
dokladů jednoznačně prokazujících splnění
kvalifikačních předpokladů dle Zadávacích
podmínek.

Usnesení č. 2
Rada města projednala doplněnou žádost
Mgr. Julínka ze dne 19.06.2013 ve věci prodeje

části pozemku parc. č. 219/1 v k. ú. Jestřebí.
Rada města souhlasí s návrhem žadatele
a rozhodne o uzavření Smlouvy o možnosti
provést stavbu na cizím pozemku – pozemku
měst parc. č. 219/1 v k. ú. Jestřebí (dle přílohy)
až po předložení projektové dokumentace staveb umístěných na pozemcích města.

Usnesení č. 3a
Rada města rozhodla na základě žádosti
Českého svazu ochránců přírody, ZO „Zelené Vendolí“ poskytnout žadateli peněžní dar
500 Kč na činnost záchranné stanice volně
žijících zvířat.

Usnesení č. 3b
Rada města bere na vědomí výpověď
MUDr. Hosové z nájmu garáže v domě Ol. Blažka 181, Rájec-Jestřebí a současně její žádost
o ukončení nájmu dohodou k datu 30.9.2013.

USNESENÍ
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Rada města souhlasí s ukončením nájmu
dohodou s MUDr. Hosovou k datu 30.9.2013.
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytový prostor – garáž o výměře

27,9 m2 v domě na ulici Ol. Blažka 181 na pozemku parc. č. 1070 v k. ú Rájec nad Svitavou
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 09.09.2013
Usnesení č. 1
Rada města se seznámila s Výkazem hospodaření Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. za období
leden až červen 2013.

Usnesení č. 2
Rada města bere na vědomí informace k nájmu
bytu č. 15 na ul. Havlíčkova 678, Rájec-Jestřebí. Rada města rozhodla upozornit rodinné
příslušníky nájemce na potřebu řešit bytovou
situaci nájemce v případě ztráty způsobilosti
k samostatnému bydlení.

Usnesení č. 3
Rada města souhlasí se skončením nájmu bytu
č. 13 na ul. Erbenova 400, Rájec-Jestřebí užívaného paní Dvořáčkovou, a to ke dni, který bude
bezprostředně předcházet dni uzavření nájemní
smlouvy na tento byt s novým nájemcem.

Usnesení č. 4
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvy
na byt č. 13 na ul. Erbenova 400, Rájec-Jestřebí
s žadatelkou paní Škodovou.

Usnesení č. 5
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt č. 14, na ul. Jurkova 643, Rájec-Jestřebí
s žadateli v tomto pořadí:
• paní Madaraszová
• pan Hudec

• B. Řezáčová a O. Podloucký
• manželé Mládkovi.

Usnesení č.6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu paní Maršálkové, Havlíčkova 678, Rájec-Jestřebí do 31.12.213.

Usnesení č. 7
Rada města rozhodla zrušit výpověď z nájmu
bytu č. 26 na ul. Jurkova 643, Rájec-Jestřebí
panu Hadrovi.

Usnesení č.8
Rada města projednala a schválila návrh
programu zasedání zastupitelstva města
18.09.2013

Usnesení č. 9
Rada města projednala žádost občanů z ul.
Hybešova o technické řešení snížení rychlosti
v části ulice Hybešova, Rájec-Jestřebí. Rada
města rozhodla umístit v ulici Hybešova příčný
zpomalovací práh včetně nezbytného dopravního značení (dopravní značka „Zpomalovací
práh“ a značka „Nejvyšší dovolená rychlost
30 km/h“).
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

INZERCE
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CENY INZERCE VE ZPRAVODAJI MĚSTA
Plošná inzerce
960,- Kč/ celá strana,
480,- Kč/ 1/2 strany
300,- Kč/ 1/4 strany
Řádková inzerce 36,- Kč/ 1 řádek
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

• Studio Věra – O. Blažka 71, Rájec-Jestřebí
nabízí pedikúru, manikúru a solárium
Tel. č.: 602 966 509

• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré
akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky – větší
množství – pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info: tel.: 724 22 92 92

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
PRODEJ A POKLÁDKA
PODLAHOVÝCH KRYTIN
  • Plovoucí podlahy, PVC, Koberce,
Vinylové podlahy, Parkety,...
  • Vyrovnání, stěrkování podkladů
  • Renovace dřevěných podlah
  • Poradenství a zaměření zdarma

Pavel Jedlička
Nová 396, Ráječko
Tel: 776 154 480
www.podlahy-jedlicka.cz

• 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.

• 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
• Studio Radka nabízí:
nehtová modelace gelem na rukou i nohou
pedikúra, manikúra
Kontakt: Radka Bártová, tel.: 774 970 824
ul. Krátká 577 (nad gymnáziem), Rájec-Jestřebí

IZOLATÉRSTVÍ BECHA
Provádíme:
- izolace rovných střech
- balkónů
- garáží
- teras
- zemní izolace
- bazény
Pro práci se používá hydroizolační
fólie s UV filtrem FRANKOPLAN
Kontakt: Jan Becha,
Na Ulici 232, 679 21 Černá Hora
tel: 724 729 039,
e-mail: j.becha@seznam.cz
V případě zájmu možnost zaslání fotek
s ukázkami našich prací na Váš e-mail.

Dne 12. září 2013
se v kostele Všech svatých Rájec-Jestřebí uskutečnil zahajovací
koncert nové koncertní sezony 2013/2014. Na repliky dobových
nástrojů z dílny vynikajícího českého loutnaře Jiřího Čepeláka
hrál Karel Fleischlinger. V programu zazněla hudba předních
evropských loutnistů a kytaristů z konce 16. a počátku 18. století.
V úvodu koncertu vystoupili žáci kytarového oddělení Základní
umělecké školy v Rájci-Jestřebí pod vedením pana učitele
Romana Kurky.

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.

FOTO
č.

9

ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz
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