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R e k o n s t rukc e
tělocvičny na gymnáziu
Během školních prázdnin probíhala na gymnáziu plánovaná
rekonstrukce tělocvičny. Tu využívají během roku nejen studenti,
ale i veřejnost.

V tělocvičně je položena nová
podlaha, je vyměněný strop, jsou
umístěny nové bezpečností sítě
a nové osvětlení. V měsíci září
se můžeme těšit na slavnostní
zahájení provozu tělocvičny.
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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

Co potěší – co zamrzí ...
Bylo to jako blesk z čistého nebe. Člověk
dříve plný života a energie se změnil během
krátké doby a nemoc si začala vybírat krutou daň
na zdraví. Bylo to jako němá připomínka toho,
že jsme na světě jen na chvíli a nikdy nevíme,
co nás zítra potká.
Jak jste si všimli hned na začátku zpravodaje, naše město udělalo neobvyklou věc – na
základě žádosti vyhlásilo veřejnou sbírku pro
jednoho z našich občanů.

Je to krok solidarity a pomocná ruka od
všech, kdo chtějí pomoci – v těžké době nemoci.
Na jedné straně zamrzí, že existují nemoci,
před kterými jsme bezbranní a na druhé straně
zahřeje plamínek lidské solidarity, který říká, že
i v dobách těžkých nejsme tak úplně sami.
Ing. Pavel Perout
starosta

Co se děje v našem městě aneb malá rekapitulace
Ve vzduchu byl už zase cítit podzim a chladná rána začala občas halit mlha. Hospodář pracoval na zahradě od rána. Když pak dopolední
sluníčko rozrazilo mraky, tak se zastavil, narovnal záda a se spokojeným úsměvem přehlédl
větší část zahrady. Přece jen se letošní námaha
vyplatila. Prořezané stromy měly hezkou úrodu
ovoce a souměrné koruny vroubily zahradu
do pěkného zátiší. Nakypřená a pohnojená
půda dobře zarodila a zeleniny a brambor bylo
taky dost. „Jen ten plevel kdyby nerostl jako
o závod“ pomyslel si. Myšlenky se však odvíjely
dál: „Kdybych nechal zahradu dva týdny bez
dozoru, tak by to byla hotová džungle. Snad
proto je na zahradě potřeba ta každodenní práce
a dřina, která není moc vidět, ale je pak poznat

na výsledku… “. Oprášil si ruce, vzal nářadí
a rozvážným krokem se vydal na druhý konec
zahrady, aby prohlédl keře a mladé stromky.
To, co je pro hospodáře jeden rok, tak to je
pro nás volební období. Čtyři roky života, čtyři roky práce. Co se dá za tu dobu zvládnout? Snažili
jsme se jako správní hospodáři pracovat na projektech v řadě oblastí, aby byl rozvoj našeho
města rovnoměrný, ale stejně nejvíce práce je
na obnově infrastruktury. Zde nám ještě nějakou
dobu potrvá, než budou obnoveny důležité částí
sítí a další naše ulice dostanou hezké chodníky
a silnice. Jako bonus pak plánujeme parkovací
místa – kde nám to ovšem prostor dovolí.

Předkládáme vám malou rekapitulaci toho, co se za poslední 4 roky pro vás udělalo:
Rok: 2011
Komunikace:
Položení nového povrchu silnice na ul. Havlíčkova
Dokončení nového chodníku na ulici Erbenova
Rekonstrukce chodníku v Holešíně
Zpevnění parkovacích míst v proluce na ulici Fügnerova
Oprava komunikací po výkopech: ul. Lesnická, ul. 9. května
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Opravy a rekonstrukce:
Dokončení rekonstrukce kanalizačního potrubí na ul. Havlíčkova
Výměna veřejného osvětlení v Karolíně
Výměna veřejného osvětlení v Holešíně – I. etapa
Doplnění a výměna veřejného osvětlení v Jestřebí na ul. 9. května
Oprava střechy nad balkony na bytovém domě Havlíčkova 678
Výměna ploché střechy na radnici
Další etapa výměny oken na gymnáziu
Výstavba:
Malé dětské hřiště v Karolíně
Dokončení dešťové kanalizace Karolín
Projektová dokumentace
Cyklostezka Jestřebí-Bořitov
Revitalizace zeleně
Zateplení Mateřské školy I.
Dokumentace pro ÚR – Výpustní objekt a revitalizace rybníka Klimšák
Rok: 2012
Komunikace:
Dokončení nového povrchu vozovky na části ul. Nová
Dokončení chodníků na ul. Pionýrská
Dokončení nových povrchů chodníků a silnic, zelených ploch a veřejného osvětlení
na ul. J. Stříže v Jestřebí
Zpevnění pěší cesty v budoucím geoparku na ul. Komenského
Zpevnění příjezdové cesty vedle SOG
Opravy a rekonstrukce:
Rekonstrukce kotelny v základní škole v Rájci-Jestřebí
Výměna oken a zateplení sklepních částí na bytových domech na ul. Erbenova 399, 400
Výměna oken v budově bývalého komunálu na ul. Komenského
Výměna vstupních dveří na bytovém domě na ul. Komenského 504-506
Rekonstrukce stávajícího a vybudování nového kanalizačního potrubí na ul. Fügnerova,
Taufrova, v bývalé Kovářské uličce a na části ulice Komenského
Vybudování kanalizačního potrubí kolem gymnázia
Výměna vodovodu z části na ul. Fügnerova a v bývalé Kovářské uličce
Další etapa výměny oken na gymnáziu
Bezpečnostní propojení kanalizace z ul. Budovatelů na ul. Komenského
Výměna krytiny na obecním domě v Holešíně
Výměna krytiny na radnici
Bezbariérové vstupy na chodníky
Nákup nové techniky:
Byla zakoupena nová hasičská cisterna TATRA
Byla pořízena nová hasičská stříkačka pro SDH Rájec
Projekty:
Projektová dokumentace na vypouštěcí zařízení a odbahnění rybníka Klimšák
Projektová dokumentace na rekonstrukci sítí v ulicích Hradisko a Šafranice

Zprávy z radnice
Rok: 2013
Komunikace:
Položení nového povrchu silnice na ul. Taufrova
Položení nového povrchu silnice v bývalé Kovářské uličce
Položení nového povrchu silnice na ulici Tiché
Nový nástřik se zadrcením na silnici podél hřiště Na Rybníčku
Oprava povrchu silnice na horní části ulice Budovatelů
Rekonstrukce chodníku na části ulice Fügnerova a Komenského
Rekonstrukce chodníku na části ulice 9. května – u nádraží
Oprava a zpevnění polní cesty do Močidel
Oprava prostranství před radnicí
Opravy a rekonstrukce:
Zahájení zateplení Mateřské školy I. v Rájci-Jestřebí
Výměna oken na bytovém domě na ul. Komenského 504-506
Další etapa výměny oken na gymnáziu
Výměna oken v patře budovy knihovny na ul. Komenského
Výstavba, nákupy a další realizované projekty:
Revitalizace zeleně – ošetření stávající a výsadba nové zeleně
Výsadba nového parčíku před radnicí
Nákup nového zametacího stroje
Nové vývěsky ve městě
Nové čekárny na autobusových zastávkách
Napojení a uvedení do provozu nového vrtu v Jestřebí
Projektová dokumentace
Nový chodník a parkovací místa v Holešíně
Parkovací místa na ulici Sportovní
Výměna vodovodu a rekonstrukce komunikací v ulici V Úzkých
Výměna vodovodu a rekonstrukce komunikací v ulici Blanenská
Zateplení Mateřské školy II.

Rok: 2014
Komunikace:
Položení nového povrchu silnice v lokalitě „U smrku“
Položení nového povrchu silnice okolo základní školy
Rekonstrukce chodníků okolo základní školy
Nová parkovací místa za základní školou
Rekonstrukce chodníku na ulici Blanenská I. a II. etapa
Rekonstrukce chodníku na ulici Komenského od náměstí ke komunálu
Rekonstrukce chodníku na ulici Komenského u bytovek směr na Doubravici
Nový chodník v Holešíně – ke sportovnímu areálu a hospůdce
Oprava a zpevnění cesty v Holešíně – k Mocovým
Zahájení budování nové cyklostezky Bořitov-Jestřebí
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Opravy a rekonstrukce:
Dokončení zateplení Mateřské školy I. v Rájci-Jestřebí
Zateplení a výměna oken na bytovém domě na ul. Sportovní 436
Rekonstrukce střechy na bytovém domě na ul. Sportovní 436
Kompletní rekonstrukce tělocvičny gymnáziu – strop, stěny, osvětlení, obložení stěn
a sportovní podlaha
Výměna oken v přízemí budovy knihovny na ul. Komenského
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ulicích Hradisko a Šafranice
Rekonstrukce kanalizace na ul. Havlíčkova – II. část
Rozsáhlá rekonstrukce hasičského auta SDH Jestřebí
Výstavba, nákupy a další realizované projekty:
Nový přechod u sokolovny
Zahájení budování nového výpustního potrubí pro vypouštění rybníku Klimšák
Nové hasičské auto pro SDH Holešín
Nová stříkačka pro SDH Jestřebí
Projektová dokumentace
Nový chodník na ulici Spešovská
Výměna vodovodu a kanalizace na ulici Spešovská
Dokončení PD pro výměnu vodovodu a rekonstrukci komunikací v ulici Blanenská
Rekonstrukce kanalizace na ul. Havlíčkova – II. část
Rekonstrukce objektu č. 7 v Karolíně na společenské a kulturní centrum
Nová parkoviště u nádraží, u základní a mateřské školy a u bytovek na ul. Komenského
Na řadu těchto akcí jsme požádali o dotace a na některé z nich jsme je obdrželi. Tam, kde
dotační tituly nebyly, tak jsme formou soutěže hospodárně zapojili rozpočet města tak, abychom
každý rok mohli poznat, že se naše město mění k lepšímu.
Ing. Pavel Perout, starosta

Fotografie z úpravy okolí základní školy
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Informační okénko městské policie

Informační centrum Rájec-Jestřebí
Kontakt: 516 432 191
e-mail: informace@rajecjestrebi.cz
Provozní doba:
po, čt
út, st
pá

8:30 – 17:30
7:30 – 15:00
7:30 – 15:00

polední přestávka:
		
12:00 – 12:30

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 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.

Kulturní dění

Str. Kotlán Antonín, MP Rájec-Jestřebí
NOVÁ KONCERTNÍ SEZONA
Oznamujeme občanům, že v Informačním
centru a na radnici jsou připraveny materiály
s daty komorních koncertů pro nastávající
sezonu 2014/2015 a byl zahájen předprodej
vstupenek na koncert skupiny RANGERS
– PLAVCI. Vystoupí dne 4.11. 2014 v 19 h
v sokolovně.

RANGERS
18. 9. 2014 	
19:00 h
kostel Všech svatých
KONCERT KE DNI ČESKÉ STÁTNOSTI
Svatováclavský koncert Jakuba Jana Ryby
Sedm obrazů z vlastního životopisu J. J. Ryby
přednese pan Vladimír Matějček,
varhanní skladby J. J. Ryby hraje
pan Vladimír Roubal.
Vstupné: 100,- Kč,
studenti, senioři a ZTP 80,- Kč

Vlastivědná vycházka
20. 9. 2014 	
sraz účastníků v 15:00 h
Rájec-Jestřebí krok za krokem
Klub seniorů v Rájci-Jestřebí ve spolupráci
s p. Petrem Sychrou zve širokou veřejnost
na vlastivědnou vycházku po našem městě
s názvem „Rájec-Jestřebí krok za krokem“.
Obsahem komentované vycházky bude připomínka zajímavých či historických míst našeho
města a některých osobností s naším městem
spjatých. Vycházka se uskuteční v sobotu 20. 9.
2014, sraz účastníků bude v 15:00 na nádraží
ČD v Rájci-Jestřebí.
27. 9. 2014  	
10:00 h
Zámek Rájec nad Svitavou
RÁJECKÝ KOTLÍK – Soutěž
ve vaření zvěřinových gulášů
Hlavní host: Laďa Kerndl, dále vystoupí vyhlášený herec a bavič Alois Josef Náhlovský a po celý
den hraje reprodukovaná hudba – Laďa Kunc
Vstupné na program 60,- Kč,
veškeré ochutnávky zdarma – zahájení ve 13:00
Bohatá tombola, občerstvení a zvěřinové speciality po celou dobu trvání akce
Přijďte podpořit a svým hlasem vybrat ten nejlepší gulášek
Speciál guláš „HUBERT“ od mistra řezníka
z Pamětic pana Růžičky ZDARMA!
Celá akce probíhá pod záštitou rodiny Salm,
MÚ Blansko a Města Rájec-Jestřebí.
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ZPĚV SRDCE
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT Z DÍLA

JAKUBA JANA RYBY
KE DNI ČESKÉ STÁTNOSTI

Sedm obrazů z vlastního životopisu J. J. Ryby přednese

VLADIMÍR MATĚJČEK
Varhanní skladby J. J. Ryby hraje

VLADIMÍR ROUBAL



RÁJEC - JESTŘEBÍ

KOSTEL VŠECH SVATÝCH
ČTVRTEK 18. 9. 2014 V 19 HODIN
VSTUPNÉ: 100,- Kč, studenti, senioři a ZTP 80,- Kč

kulturní dění

8

Město Rájec-Jestřebí vyhlašuje pro občany města

*** SOUTĚŽ ***
NEJLEPŠÍ SNÍMEK Z DOVOLENÉ
Do soutěže se mohou přihlásit občané města
Rájec-Jestřebí ve věku od 25 let a výše.
Zašlete jeden barevný snímek s popisem
(formát A5) v obálce na adresu:
Město Rájec-Jestřebí
Blanenská 84
679 02 Rájec-Jestřebí
Obálku označte heslem
„SOUTĚŽ ZPRAVODAJ“.

Autoři snímků budou zařazeni do dvou
věkových kategorií: 		
25 – 50 let
			
50 let a výše
Termín odevzdání fotografií: do 30. 9. 2014
Snímky bude hodnotit odborná porota, vítězné
fotografie budou vydány ve zpravodaji.
V závěru roku bude uspořádána výstava všech
zaslaných fotografií.
Těšíme se na vaše práce

Městská knihovna informuje
Novinky v naší knihovně
Od podzimu letošního roku zavádíme v naší
městské knihovně některé nové služby. Malé
i velké. Pro všechny zvídavé, dumající i starší
méně mobilní občany.
• Tou první službou by měla být donášková
služba. Již jsme ji avizovali v minulých číslech zpravodaje. Každé první pondělí v měsíci chceme méně mobilním občanům našeho
města přivážet knihy až do domu. Zájemci
vyplní přihlášku do knihovny, zaplatí roční
poplatek 50,- Kč – to vše doma – a podle
domluvy a svého zájmu jim knihovnice doručí
oblíbenou četbu. Stačí se přihlásit na tel. čísle
515 557 630 či 516 432 152.

– čili ročního předplatného do naší knihovny
– zakoupit jako vhodný dárek pro své blízké
v oddělení pro děti i dospělé. Často hledáme nějakou chytrou maličkost jako dárek
k narozeninám či Vánocům, pro babičku
i pro děti. A dárkový poukaz do knihovny
a ještě jen za 50,- Kč – to je super!

• Druhou službou všem našim čtenářům je
Knížka vaší knihovnice, knížka označená modrou tečkou. Často lidé bloudí mezi
regály, neví, co si vybrat, někteří se špatně
orientují, mnozí chtějí doporučit nové tituly.
Od srpna budou „ty naše oblíbené“ knihy
označeny na hřbetě knihy modrou tečkou.
Třeba vám právě tyto „puntíky“ pomohou
ve výběru.

Přinášíme výběr z nově
nakoupených titulů naší knihovny:
Detektivky:
MANKELL, H.: Usměvavý muž
SÁNCHEZ, J.: Restaurátor
DeMILLE, N.: Noční pád
Skutečné příběhy
HAYESOVÁ, S.: Odvlečená – příběh dívky
nucené k prostituci
MTAWA, N.: Zloději hvězd – můj život v Africe
Z tvorby českých autorů:
NĚMCOVÁ, H.: Letmá známost
KAPŘÍK, Č.: Liga opravdových mistrů
Něco pro poučení:
PACNER, K.: Nevšední doteky dějin – historické příběhy 20. století
ŠTĚRBOVÁ, D.: Touhy a úděl – první ženy na
osmitisícovkách
JIRÁSKO, L.: Zmizelé Čechy – Česká Kanada

• A třetí novinkou bude od září Dárkový
poukaz. Ten si můžete v hodnotě 50,- Kč

Další zajímavé knihy hledejte na adrese
http://katalog.rajecjestrebi.cz.

Co se děje ve školách
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Nové vybavení odborných učeben na základní škole
Před
několika
měsíci
byly
v rámci
Regionálního operačního
programu Jihovýchod
vyhlášeny možnosti získat
dotace na vybavení odborných učeben na školách.
Vybraní učitelé vytvořili
projekty k modernizaci
učeben. Na jejich základě
jsme od komise ROP Jihovýchod obdrželi dotace.
V měsíci červnu a
červenci proběhlo výběrové řízení, které sloužilo k
určení dodavatele jednotlivých projektů. Ve škole
se zatím konaly přípravné
práce v učebnách (drobné
stavební úpravy, nové
obklady a vymalování tříd).
Aktuálně probíhá dodávka
nového vybavení. A tak již
brzy budeme moci pochlubit moderní počítačovou
učebnou pro 24 žáků,
nově vybavenou školní
dílnou a také keramickou
dílnou. Dovybavena bude
fyzikální učebna a učebna
výtvarné výchovy. V tělocvičně budou nahrazeny
posuvné basketbalové
koše novou sklápěcí konstrukcí spojenou s obvodovou stěnou. To umožní
lepší prostorové využití
tělocvičny. Doufáme, že
díky těmto úpravám
zpříjemníme a usnadníme
vzdělávání našim žákům.
Mgr. Jan Nečas

Úprava okolí školy

Co Se děJe ve ŠKoLÁCh
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hodIny LIteRatURy netRadIčně I ve ŠKoLníM RoCe 2014/15
Přečetli jste si nadpis a ptáte se kde, na jaké
škole? Odpověď zní: na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí. I v příštím školním roce bude totiž
do konce října probíhat, stejně jako v celém
minulém školním roce, projekt Literární a dokumentová gramotnost – praktikum.
Nejen v hodinách českého jazyka a literatury, ale i společenských věd, biologie a zeměpisu
si studenti mohou vyzkoušet práci s textem,
tabulkami, mapami s využitím nových tvůrčích
metod, kreativních a praktických úkolů. Upevňují si tak svoje znalosti a dovednosti, rozvíjí
svoji osobnost, propojují teorii s praxí, využívají
zakoupenou techniku – vizualizéry či tablety.
Pro názornou ukázku pojďte se mnou
na chvíli nahlédnout do dvou tvůrčích hodin
literatury v 1. ročníku…
téma: „deník anne frankové ve spojení
s komiksovým životopisem“.
Studenti dostávají pracovní list, na němž
si přečtou ukázku z deníku a jednu stránku komiksové podoby. Následuje hned několik úkolů:
1. Z jakého důvodu text pravděpodobně vznikl?
Kdo je podle vás Kitty?
2. Je podle vás deníkový záznam reálný?
3. Pětilístek (Poznámka: Pětilístek je pětiřádková „básnička“, která po vás vyžaduje, abyste

shrnuli informace a názory do výrazů, které
vystihují (popisují) námět nebo o něm uvažují.): Charakterizujte touto metodou slovo
DENÍK.
4. Podvojný deník. Vypište z textu myšlenky,
které vás nejvíce zaujaly. Ke každé z nich
napište svoji reflexi, komentář.
5. Napište a nakreslete formou komiksového
životopisu jeden den vašeho života.
Studenti se zájmem a zaujetím odpovídají
na otázky, tvoří svoje pětilístky, podvojné deníky,
formou komiksu zachycují jeden den ze svého
života. Ve dvojicích si při své tvorbě sdělují
svoje postřehy, myšlenky, rozvíjí svoji fantazii
a smysl pro psané slovo i výtvarný projev. Ani se
nenadějí a blíží se konec hodiny. Po přestávce
v následujících 45 minutách ještě dokončují
práci na komiksu, procházejí s vyučujícím práci
na jednotlivých úkolech, následuje diskuze
a shrnutí dvouhodinové práce.
A když na závěr hodiny zazní z úst studentů:
„Bylo to super, co budeme dělat příště?“, je to
ta nejlepší vizitka nejen pro práci učitele, ale
i celé školy a projektu Literární a dokumentová
gramotnost – praktikum.
Mgr. Markéta Machová
vyučující ČJ a SV

Centrum motýlek
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Pozor změna
Z důvodu nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti 1.1.2014 jsme
provedli změnu stanov, které jsou uveřejněny na našich webových stránkách.
Nový název našeho spolku je Centrum Motýlek, z.s. a došlo i ke změně sídla
a nová adresa je Na Vyhlídce 652, Rájec-Jestřebí.
Doufáme, že nám zachováte svoji přízeň i v novém školním roce 2014/2015
a budete spokojeni s nabídkou našich aktivit .
Alena Hrbková, předseda Centra Motýlek, z.s.
Kronika – červenEC
Příměstský tábor  „Z pohádky
do pohádky“ – 14.7.-18.7.2014
V červenci proběhl v klubovně Motýlku v Sokolovně Rájec-Jestřebí příměstský tábor. Během tohoto týdne děti navštívily
zoologickou zahradu v Brně, kde
si každý našel něco, co se mu
líbilo nejvíce – pro někoho to
byla panda červená, pro jiného
projížďka po zahradě vláčkem.
Další zvířata mohly děti zblízka
vidět v Doubravici, kam jsme se
vypravili za pštrosy. Osvěžení
v horkých letních dnech proběhlo
v Blansku na koupališti, kde také

Centrum motýlek
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děti viděly blanenské hasiče. Po celou dobu
konání tábora měly děti spoustu příležitostí
si mezi sebou zasoutěžit a vyhrát tak drobné
ceny. Soutěžilo se v malování nejoblíbenější
pohádkové postavy na chodník i na papír
nebo například ve sportovních hrách s míčem. Za nejhezčí karnevalové masky, které si
děti sami vytvořily a ve kterých si v prostoru
Sokolovny i zatančily, dostaly děti dokonce
medaile s diplomem. Jsme rádi, že se dětem
tento tábor líbil a užily si ho. Domů si s sebou
odnesly spoustu nových zážitků a vzpomínek.
Doufáme, že se s dětmi za rok znovu na příměstském táboře setkáme.
Markéta Sedláková
instruktorka příměstského tábora
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
9. 	 Cvičení pro maminky s dětmi od 1–2 let
+ hernička
Lektor: Jana Sedláková
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 400 Kč/pololetí
10. 	Cvičení pro maminky s dětmi od 2 – 3 let
+ hernička
Lektor: Jana Sedláková
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 400 Kč/pololetí
11. 	Cvičení pro děti 3 – 5 let
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

Centrum motýlek
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13. 	Rájíček – taneční folklórní soubor
pro děti od 7 a výše
Lektor: Ing. Romana Zimolová
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)

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

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

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

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

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
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Dětské
mateřské centrum
centrumMotýlek;
Motýlek;
Dětské aa mateřské
Horní
136, Rájec-Jestřebí;
tel.: 723
Na Vyhlídce
652, Rájec-Jestřebí;
tel.:339
723314
339 314
e-mail:cmotylek@seznam.cz
e-mail:cmotylek@seznam.cz
www.centrum-motylek.cz
www.centrum-motylek.cz
IČO:
22 82
82 90
90 83
83
IČO: 22
č.ú.
233801079/0300
č.ú. 233801079/0300

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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NÁBOR
MAŽORETEK
Baví Tě tanec? Chceš vystupovat na soutěžích?
Chceš nosit krásné barevné kostýmy?
PAK JSOU TU MAŽORETKY PRÁVĚ PRO TEBE!

Kdy: 9. 9. 2014 v 16:00
Kde: Sokolovna Rájec-Jestřebí
Můžete se těšit na
ukázku mažoretkového sportu
Kroužek bude probíhat od října v sále K-ÁČKO.
Těším se na všechna děvčata od 5 let!
Michaela Dosedlová, vedoucí kroužku

LSPP / Společenská kronika
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Rozpis stomatologické LSPP
ZÁŘÍ 2014
Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin		
6.9.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 710 550

7.9.

MUDr. Křížová

Knínice u Boskovic

516 452 808

13.9.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

14.9

MUDr. Kučerová M.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

20.9.

MDDr. Kučerová P.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

21.9.

MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 414 291

27.9.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

28.9.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997

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
Blahopřejeme rodičům narozených dětí
Alexandr Martinek, Dominik Farkaš, Adam Grus, Karolína Burgetová, Jan Štrof
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se narodili v měsíci září:
Jan Vybíral, Ivanka Vybíralová Ing., Jiří Staněk, Marie Klimešová, Miluše Hrachovinová,
Karel Kouřil, Oldřiška Krejčířová, Marie Vaňková, Marie Novotná, Antonín Dobeš, Pavel Musil,
Jiří Učeň, Milan Burget, Josef Mička, Božena Sedláčková, Marie Dubanská, Pavel Jedlička,
Marie Hejduková Ing., Hedvika Charvátová, Ludmila Novotná, Václav Fránek, Zdeněk Klein,
Anna Heppová, Anna Krajíčková, Josef Volák, Bohumil Flek JUDr., Miloslav Čermák,
Miroslav Kříž, Josef Machač, Josef Kučera,
Vlasta Marečková, Marie Andrlíková,
Sňatky: (zveřejňujeme jen ty snoubence,
Jiřina Pešková, Alena Svobodová,
Jaroslav Čepa
kteří dali souhlas)
Karolín: Jaromír Prokop
Holešín: Josef Hepp, Jan Vladík

Obřadní síň MěÚ
2.8. Antonín Juračka, Ráječko
– Anna Műllerová, Rájec-Jestřebí

Odešli z našich řad:
V měsíci srpnu pan Jiří Hruška
a paní Hedvika Ostrá

Státní zámek Rájec nad Svitavou
19.7. Jan Šmehlík, Blansko
– Tereza Konečná, Blansko
8.8. Radek Záviška, Blansko
– Petra Zvěřinová, Blansko

Ohlasy
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Za zdravím, dobrou pohodou a náladou
Pramení tu český veletok Labe.
Do nebe se tyčí nejvyšší hora Sněžka. Hezké počasí láká k výšlapům
a vybízí z horských hřebenů k úžasným rozhledům. Čtvrtohorní ledovce
daly vzniknout náhorním plošinám,
údolím a ledovcovým karům. Z české strany je výstup k vrcholkům hor
pozvolnější. Při pohledu na slezské
roviny máte pocit, že míříte hodně
vysoko. Při sestupu dolů nás čeká
masáž, vířivá koupel, solná jeskyně
či každodenní rozcvička. Pobyt v Jánských Lázních na penzionu Horský
Dvůr byl opravdu výtečný. Troufám si říct, že
se líbil všem zúčastněným, jímž patří velký dík
za to, že pomohli vytvořit tak parádní atmosféru.
A speciální poděkování patří samozřejmě Svazu

tělesně postižených, organizaci v Rájci-Jestřebí
a organizátorkám pobytu Miroslavě Vašíčkové
a Marii Hajdamachové. Byl to krásný týden.
Účastníci pobytu
manželé Svobodovi z Blanska

Rehabilitační pobyt v Jánských Lázních

Již šestým rokem pořádá výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí dva týdenní pobyty v Jánských Lázních
v Krkonoších. Vracíme se do míst, kde jsou
příjemní a obětaví lidé, dýcháme čerstvý horský
vzduch, vychutnáváme ticho a dobrou pohodu
– prostě, je nám zde dobře.
Krkonoše patří k nejvyšším horám střední
Evropy severně od Alp a v rámci České republiky
se mohou pochlubit mnoha prvenstvími. Jsou
turisticky nejnavštěvovanější přírodní oblastí
u nás – ročně sem přijíždí šest až sedm milio-

nů lidí. Nachází se zde nejvyšší hora Sněžka
(1602 m n. m.), největší vodopád Pančavský
(148 m). Staly se prvním českým národním
parkem, vyhlášený už 17. května 1963. A nádherný modře kvetoucí hořec tolitový rostoucí
roztroušeně po celém jejich území, se stal
symbolem Krkonošského národního parku.
Od roku 1992 patří Krkonoše do mezinárodní
sítě biosferických rezervací UNESCO. Roste
tady přes 1300 druhů rostlin, žije na 240 druhů
obratlovců i ojedinělé druhy zvířat, které jinde
v Evropě nenajdeme. Na území Krkonoš je
také vyhlášena ptačí oblast. Kromě Labe pramení v KRNAP další tři české řeky – Mumlava,
Jizera a Úpa.
Tento rok byly pro návštěvníky Krkonoš
připraveny další výhody. Většina účastníků
si zakoupila Tour PAS + Sněžka (600,- Kč)
a mohli jsme zdarma využívat: třikrát lanovku
nahoru a dolů, lanovku na Sněžku a zpět, třikrát
zdarma letní koupaliště Trutnov, třikrát bobová
dráha v Peci pod Sněžkou, turistický autobus
zdarma, slevy ve vybraných restauracích, v termálním bazénu, v lanovém parku, v půjčovnách
koloběžek a horských kol a další.

Ohlasy
Opět nás přivítala usměvavá paní
vedoucí, pod jejímž vedením byly vzorně
připraveny oba penziony – Horský Dvůr
a Svatý Jakub k našemu dočasnému
pobytu.
Po celý pobyt nám také přálo pěkné počasí, pokud přišla přeháňka, bylo
to zejména v nočních hodinách, nebo
v pozdních odpoledních hodinách, kdy
jsme už byli v penzionu.
Každý den začínal rozcvičkou
na zdravém horském vzduchu a potom
hurá na vydatnou snídani a balíček na celodenní túry.
Každý účastník si naplánoval vycházku
do hor podle svých fyzických schopností. Byly to
trasy krátké, ale i dlouhé. Posuďte sami.
• Horský Dvůr – Modrokamenná bouda a zpět
(4 km)
• Horský Dvůr – Muchomůrka a zpět (3 km)
• Portášky – Růžohorky a zpět (6 km)
• Černá hora – Kolínská bouda – Pec pod Sněžkou (7 km)
• Hnědý vrch – Lesní bouda – Pražská bouda –
Černá hora (12 km)
• Špindlerův Mlýn – Špindlerovka – Obří důl – Pec
pod Sněžkou (14 km) a další.
Na penzion jsme se vraceli v odpoledních
hodinách plní dojmů a zážitků.
Jak je možné, že my, senioři a zdravotně
postižení, zvládneme dlouhou chůzi v horském
terénu? Je to proto, že jsme se naučili chození
v přírodě se speciálními holemi – nordic walking (severská chůze). Tento rekreační sport je
vhodný pro lidi se zdravotními problémy i pro
sportovce, zkrátka pro všechny, kteří mají rádi
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přírodu a rádi se hýbou. Chůzí trénujeme všechny končetiny a všechny svaly. Zátěž kloubů a páteře je podle odborníků zhruba o pět kilo menší.
Všichni jsme byli zvědavi na novou lanovku
na Sněžku. Čtyřsedačková kabinka nás vyvezla
na nejvyšší horu v České republice do výšky
1602 m n. m., odkud byl nádherný pohled na panorama Krkonoš i do Polska. Prohlédli jsme si
Polskou boudu, kapličku a Poštovnu. Někteří
se rozhodli pro zpáteční cestu lanovkou a zbytek dne prožít v Peci pod Sněžkou, ostatní se
vydali na pěší túru přes Luční boudu, Výrovku,
Chalupy na rozcestí do Pece pod Sněžkou
(12 km). Večery trávil každý podle svých zájmů.
Mohli se zúčastnit přednášky o historii Blanska,
biologicky aktivních doplňků stravy (BADS),
historii Jánských lázní a Krkonoš, vyprávění
o návštěvě na zasedání parlamentu České
republiky a zajímavosti Prahy, nebo si posedět
s přáteli u piva a vína.
Součástí týdenního rehabilitačního pobytu
bylo pět lázeňských procedúr ve Wellnessu
v pensionu- masáž zad a šíje, rašelinový obklad,
obklad na krční páteř, oxygenoterapie, celotělová výživná koupel a návštěva solné jeskyně.
Poslední den před odjezdem do svých
domovů jsme podnikli celodenní výlet na jedno
z nejkrásnějších míst Krkonoš – Zlaté návrší.
Brzy ráno nás mikrobusy odvezly na stanici
Horní Mísečky, kde jsme přestoupili na ekologické autobusy, které nás dopravily až na Zlaté
návrší – Jak říkám, kdo byl v Krkonoších a nebyl na Zlatém návrší- nebyl v Krkonoších. Naše
první zastávka byla u mohyly Vrbaty a na Vyhlídce, odkud jsme s úžasem pozorovali pa-
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norama Krkonoš od pramene Labe
až ke Sněžce. Úchvatný pohled!
Došli jsme na Labskou louku, kde
pramení naše největší řeka Labe.
Je tu umístěna skruž s přítokem
a odtokem vody, vydlážděné okolí
s lavičkami a kamennou stěnou,
zobrazující barevné znaky 26 významných měst, kterými Labe protéká na své 1154 km dlouhé pouti
do Severního moře. Na Labské boudě jsme se občerstvili a vraceli jsme
se kolem Pančavského vodopádu
k autobusu na Zlatém návrší (7 km).
Majitelka penzionu pro nás připravila večírek na rozloučenou, nechybělo
malé pohoštění a překvapení, ale jenom pro
nás, účastníky rehabilitačních pobytů. Také
jsme si zahráli hru amerických seniorů nazvaná Bingo.
Poděkování a chvála od všech přítomných
byla nejen na personál penzionu, ale zejména
vedoucí rehabilitačních pobytů paní Mirce
Vašíčkové a její zástupkyni paní Marii Hajdamachové za organizování každého dne tak,
abychom co nejvíce poznali krásy Krkonoš.
Krakonoš se kouká
Dobrý duch našich nejvyšších hor a také
jejich jediný pán tu přesto žije dál. Vládne tu
nad přírodou i nad lidmi. Nedávno ho viděli
rozzlobeného v Obřím dole, někdo tam totiž
šmejdil v Čertově zahrádce. Přítelkyně sojka mu
to donesla. Nenechavcům dal za vyučenou, ale
vztek si musel jít zchladit až do Mechového jezírka. Naposled ho zahlédli někde na Kladském

Ohlasy

návrší, pak sjezdovkou z Medvědína spěchal
do Špindlu, vlastně až na Labskou přehradu,
obhlédnout, zda mu někdo nepytlačí na pstruzích. Kdo se v Krkonoších nechová podle všech
pravidel, věřte, že si ho Krakonoš najde a hezky
s ním zatočí. Ostatní vítá po krkonošsku: Přijďte
pobejt! Ale pozor, ať nepošlapete sasanky! Již
nyní se můžete přihlásit na rehabilitační pobyty
na červenec 2015 !
Mgr. Miroslava Vašíčková
předsedkyně organizace
Opět příjemný pobyt
Členové rájecké organizace STP se letos
opět zúčastnili rehabilitačního pobytu v Luhačovicích.
Ve dnech 21.– 28. 6. 2014 si mohli příjemně
užít duševní i tělesný pohyb v hotelu“Vltava“
v nově zařízených pokojích. Dle svých pohybových možností se většina účastnila léčebných
procedur ve vile „Bystrica“, na lázeňské poliklinice a v Centrálních lázních. Procedury si vybírali
sami. Za poplatek využili rašelinové a parafínové
obklady, masáže celkové i reflexní, elektroléčbu,
magnetoterapii, atp.
Ti, kteří si vyřídili FT poukazy s lékařským
doporučením masáží, měli tyto procedury podpořené pojišťovnou. Jinak využívali krásné
přírody na vycházky, kulturu na pobavení, cukrárny na posezení a obchody na utrácení peněz.
Počasí nám přálo. Bylo to fajn a těšíme se
na rok 2015.
Účastnice pobytu

Sport
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Dobrodružství vodáků na řece OhřI

Začátek letošní sezony vodákům příliš nepřál. V řekách nebyla voda, ale současné deště naplnily koryta
řek, někde až příliš.
A tak jsme koncem července zamířili na severozápad naší vlasti, na řeku Ohři. Na čluny jsme sedli v Chebu, po prohlídce historického města.
Řeka pak krásně vlní Svatošskými skálami a velkým obloukem obtéká atraktivní hrad Loket. Večery
a noci jsme trávili v kempech pod stany. Jednoho dusného večera se mezi námi objevil „Jóžin
z bážin“ – namaskovaný vodák. U ohně a piva bylo veselo.
Ohře dále teče směrem ke Karlovým Varům. V tomto úseku jsme si cvičně projeli slalomovou
dráhu a peřej Hubertus. Nezapomněli jsme si v rychlosti projít světoznámé lázně a při cestě domů
jsme stihli i vyhlídku na Klínovci.
Počasí nám přálo a účastníci zájezdu byli vynikající.
KOM
Foto pořídil Petr Janík

Více si můžete prohlédnout na webových stránkách: vsk-rajec-jestrebi.rajce.idnes.cz

Soutěž / usnesení
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soutěžS

SOUTĚŽ PRO VÁS – SOUTĚŽ PRO VOLNÉ CHVÍLE

PRO VÁ

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.
Správné odpovědi zE SRPNového čísla:

Kateřina Faltová

Foto č. 29: Pohled na Karolín z Jestřebí
Foto č. 30: Holešín – směrem od kapličky ke kovárně
U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 21. 07. 2014
Usnesení č.1
Rada města bere na vědomí vyjádření ředitele
Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blanko k výsledkům veřejnosprávní
kontroly příspěvkové organizace a předložený
návrh opatření. Rada města rozhodla realizaci
opatření projednat v září 2014.
Usnesení č.2a
Rada města rozhodla uzavřít s E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ke stavbě „Jestřebí – TS Chaty“
na pozemcích města parc. č. 929/3, 935/11
a 935/1 v k. ú. Jestřebí.
Usnesení č.2b
Rada města rozhodla pronajmout panu Hangyovi část pozemku parc. č. 1991/1 ostatní
plocha o výměře cca 200 m2 (z celkové výměry
1111 m2) v k. ú. Rájec nad Svitavou k umístění
karavanu za cenu 0,50 Kč/m2/rok na dobu neur
čitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
Usnesení č.2c
Rada města projednala žádost manželů Staňkových ve věci úhrad za nabídnuté náhradní
ubytování v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace
na ul. Havlíčkova. Rada města rozhodla manželům Staňkovým poskytnout prostory pro náhradní
ubytování dle přílohy č. 1, nebo tyto prostory
poskytnout bezúplatně pro uložení nábytku.

Usnesení č.3
Rada města bere na vědomí dohodu paní
Doležalové a pana Ležáka o změně užívání
bytu č. 7 na Sportovní ul. č. 436, Rájec-Jestřebí
a souhlasí se změnou nájemní smlouvy na tento byt s tím, že se výlučným nájemcem tohoto
bytu stane pan Ležák.
Usnesení č.4
Rada města projednala žádost Ing. Boudy o pomoc při organizaci veřejné sbírky pro občana
Rájce-Jestřebí a seznámila se s podmínkami
pro konání veřejné sbírky. Rada města vyslovila souhlas s konáním veřejné sbírky na dobu
určitou dva roky (příloha č. 2).
Usnesení č.5
a) Rada města projednala návrhy smluv o zřízení práva stavby s obcí Bořitov a s městysem Černá Hora, jimiž se upravují práva
vlastníků pozemků v k. ú. Bořitov a práva
stavebníka – investora stavby „Cyklostezska
Bořitov – Jestřebí“. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města vyslovit souhlas s uzavřením těchto smluv.
b) Rada města projednala návrh Dohody s obcí
Bořitov o financování společné investice
týkající se stavby „Cyklistická stezka Bořitov –
Jestřebí“ a doporučuje zastupitelstvu města
vyslovit souhlas s uzavřením této dohody.

Usnesení
Usnesení č.6
a) Rada města se seznámila se Zadávací
dokumentací pro zadávací řízení k veřejné
zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Cyklistická stezka
Bořitov – Jestřebí“ včetně návrhu smlouvy
o dílo a vyslovila k nim souhlas.
b) Rada města bere na vědomí informace
o průběhu výběrového řízení veřejné zakázky
„Cyklistická stezka Bořitov – Jestřebí“. Rada
města projednala Protokol z jednání hodnotící
komise o posouzení kvalifikace a posouzení
hodnocení nabídek k této veřejné zakázce ze
dne 21. 07. 2014. Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise rozhodla vybrat
jako dodavatele akce „Cyklistická stezka Bořitov – Jestřebí“ firmu COLAS CZ, a. s., divize
Silniční stavitelství – oblast Jih, Region Vysočina, Praha, provozovna Žďár nad Sázavou,
která splnila všechny požadavky dle Zadávací
dokumentace k zakázce a nabídla ekonomicky
nejvýhodnější nabídku. Rada města pověřuje
starostu města k podpisu smlouvy o dílo.
Usnesení č.7
Rada města projednala nabídku Ing. Leoše
Kratochvíla, Strhaře na provedení technického dozoru stavby „Cyklistická stezka Bořitov
– Jestřebí“ a rozhodla uzavřít s ním příkazní
smlouvy na tuto činnost.
Usnesení č.8
Rada města projednala žádost manželů Procházkových o souhlas s užíváním části pozemku
parc. č. 187/1 v k. ú. Rájec nad Svitavou pro
parkování 2 osobních automobilů. Rada města
souhlasí s užíváním části pozemku města parc.
č. 187/1 ostatní plocha o výměře cca 24 m2 v k.
ú. Rájec nad Svitavou před rodinným domem
čp. 286 s tím, že manželé Procházkovi zbudují
zpevněnou odstavnou plochu pro 2 osobní automobily na vlastní náklady. Podmínky realizace
zpevnění odstavné plochy je nutné konzultovat
s panem Sedláčkem – vedoucím správy a údržby majetku města.
Usnesení č.9
Rada města projednala žádost BOVINEX, s. r. o.,
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Petrovice o prodej pozemků parc. č. 1209, 1210
a 1211 v k. ú. Holešín a stanovisko Osadního
výboru Holešín, který souhlasí pouze s prodejem
pozemku parc. č. 1210, tj. příjezdové komunikace k objektu žadatele. Rada města rozhodla
zveřejnit záměr prodat pozemek parc. č. 1210
ostatní plocha – komunikace o výměře 366 m2
v k. ú. Holešín.
Usnesení č.10
a) Rada města projednala žádost rodiny Daňkových o směnu pozemků v k. ú. Rájec nad
Svitavou. Rada města rozhodla zveřejnit záměr směnit část pozemku města parc. č. 14/1
ostatní plocha o výměře cca 5 m2 (z celkové
výměry 6146 m2) za část pozemku parc. č. 13
zahrada o výměře cca 5 m2 (z celkové výměry
1071 m2) ve vlastnictví fyzických osob, oba
pozemky v k. ú. Rájec nad Svitavou.
Dále rada města doporučuje žadatelům podat žádost o výmaz zástavního práva na pozemku ve vlastnictví žadatelů (parc. č. 13
v k. ú. Rájec nad Svitavou).
b) Rada města projednala žádost rodiny Daňkových o souhlas se zřízením parkovacího
stání na části pozemku parc. č. 14/1 ostatní
plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou. Rada města ukládá vedoucímu správy a údržby majetku
města panu Sedláčkovi prověřit užívání části
pozemku parc. č. 14/1 ostatní plocha v k. ú.
Rájec nad Svitavou o výměře cca 12 m2 jako
parkovací stání z hlediska rozměrů.
Usnesení č.11
Rada města projednala cenové nabídky na provedení výběrového řízení na dodavatele akce
„Zateplení MŠ II“ a na realizaci výběrového
řízení vybrala firmu Cyrrus Advisory s nejnižší
cenovou nabídkou.
Usnesení č.12
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
s LB projekt – water of engineering, s. r. o.,
Brno na zpracování projektové dokumentace
a inženýrskou činnost na akci parkoviště na ul.
9. května – u nádraží, na ul. Školní – u základní
školy, na ul. Komenského – u bytového domu
č. 504-506 a rozhodla s výše uvedenou firmou
smlouvu o dílo uzavřít.
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Usnesení č.13
Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku
č. 3 ke smlouvě o dílo s a. s., STRABAG, Praha – „Rájec-Jestřebí, ul. Šafranice, Hradisko
rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ a pověřuje
starostu města jeho podpisem.
Usnesení č.14
Rada města projednala Protokol z jednání
komise o otvírání nabídek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce malého rozsahu „Rájec-Jestřebí, ul.
Havlíčkova – rekonstrukce kanalizace“ ze dne
18. 07. 2014. Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise rozhodla uzavřít smlouvu
o dílo na uvedenou akci s firmou BMH spol. s. r.
o., Olomouc-Chválkovice, která splnila všechny
požadavky dle Zadávací dokumentace k zakázce a nabídla ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
Usnesení č.15
Rada města projednala cenové nabídky
na úpravu vozidla značky Ford pro SDH Holešín a vybrala pro realizaci nabídku společnosti
Perspekta spol. s r. o., Brno a pověřuje starostu
města objednáním prací a dodávky vybavení
pro vozidlo SDH Holešín dle cenové nabídky.
Usnesení č.16
Rada města se seznámila s odborným posudkem podlahy tělocvičny Gymnázia Rájec-Jestřebí zpracovaným firmou Pikhart sportservis s. r. o.
Brno a projednala navýšenou cenovou nabídku
na realizaci prací.
Rada města souhlasí s provedením navržených
úprav a s navýšením ceny dle cenové nabídky.
Usnesení č.17a
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočtové opatření č. 7/2014.
Usnesení č.17b
Rada města projednala návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na předfinancování projektu
mezi Městem Rájec-Jestřebí a Základní školou a mateřskou školou Rájec-Jestřebí, okres
Blansko, která se týká předfinancování projektu
„Modernizace odborných učeben Základní školy
Rájec-Jestřebí“ vedeného v programu ROP

Usnesení
Jihovýchod. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas s uzavřením této
smlouvy a poskytnout příspěvkové organizaci
zálohovou dotaci dle této smlouvy.
Usnesení č.18a
Rada města projednala Žádost Jihomoravského kraje o spolupráci při zajištění sítě sociálních
služeb a návrh města Blansko na financování
sítě sociálních služeb – Služby sociální prevence. Rada města konstatuje, že udržení
těchto služeb je potřebné zejména s ohledem
na občany nacházející se v tísni. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyčlenit
částku 50 tisíc Kč (dle návrhu) v rámci rozpočtu
na rok 2015 na spolufinancování těchto služeb.
Usnesení č.18b
Rada města bere na vědomí informace Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
(ZZS JMK) p. o. ve věci překladů pacientů mezi
výjezdovými skupinami ZZS JMK při poskytování
zdravotnické záchranné služby pro obyvatelstvo
a návštěvníky Jihomoravského kraje.
Usnesení č.18d
Rada města projednala Zápis ze schůze komise pro občanské záležitosti ze dne 02. 07. 2014.
Usnesení č.18e
Rada města projednala žádost ZO Českého
svazu chovatelů Rájec-Jestřebí o poskytnutí
betonové dlažby do areálu chovatelů. Rada
města rozhodla poskytnout žadateli zdarma cca
350 ks betonové dlažby 30 na 30 cm na úpravy
přístupových cest v areálu chovatelů na ul.
Lesnická č. 485.
Usnesení č. 18d
Rada města projednala stav vzrostlých stromů
v areálu chovatelů v Rájci-Jestřebí na ul. Lesnická č. 485 a konstatuje, že dochází k pádu
suchých větví na veřejná prostranství. Rada
města ukládá místostarostce města odeslat
výzvu majiteli pozemků na prořezání, případně
odstranění poškozených stromů.
Ing. Pavel Perout v. r. Mgr. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

Usnesení
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U s n e s e n í
ze zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí 30.07.2014

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené
dne 29.7.2014 u příjemce příspěvku RELAX
KLUB Rájec-Jestřebí.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozhodnutí vlastníka pozemku parc. č. 23/1 v k. ú. Holešín
neprodat část tohoto pozemku městu Rájec-Jestřebí. Zastupitelstvo města nesouhlasí se
směnou pozemku města parc. č. 616/1 (PK) za
část pozemku parc. č. 23/1 ve vlastnictví fyzické
osoby, oba pozemky v k. ú. Holešín z důvodu
vedení inženýrských sítí na pozemku.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města projednalo 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 využívané jako Plochy a objekty občanské
vybavenosti na Plochy pro podnikatelské aktivity. Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení
změny Územního plánu města Rájec-Jestřebí
dle žádosti MP Elektronik Technologie, s. r. o.,
Blansko s tím, že využití ploch bude prověřeno
zpracovatelem změny (příloha č. 1).
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtový
výhled na léta 2015-2017 (příloha č. 2).
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 7/2014 (příloha č. 3).
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením
smluv s obcí Bořitov a s městysem Černá Hora
o zřízení práva stavby pro stavebníka město Rájec-Jestřebí, který je investorem stavby „Cyklistická stezka Bořitov – Jestřebí“ (přílohy č. 4 a 5).
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením
Dohody o financování společné investice s obcí

Bořitov, týkající se stavby „Cyklistická stezka
Bořitov – Jestřebí“ (příloha č. 6).
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí zálohové dotace (ve výši 2.398.492 Kč schválené
usnesením č. 12 na zasedání zastupitelstva
města dne 11.12.2013) Základní škole a mateřské škole Rájec-Jestřebí, okres Blansko na
předfinancování projektu „Modernizace odborných učeben Základní školy Rájec-Jestřebí.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města
podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace na
předfinancování projektu (příloha č. 7).
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
o dotacích získaných městem Rájec-Jestřebí
v první polovině roku 2014.
Usnesení č.10
Zastupitelstvo města bere na vědomí Informace
města Blanska o změně způsobu financování
sociálních služeb v souvislosti s plánovaným
ukončením financování některých služeb z evropských fondů a zároveň převodem financování
z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje.
Zastupitelstvo města projednalo návrh města
Blanska na financování sítě sociálních služeb –
Služby sociální prevence s finanční spoluúčastí
obcí (příloha č. 8). Zastupitelstvo města doporučuje vyčlenit na tento účel částku 50 tisíc Kč
v rámci rozpočtu na rok 2015.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o průběhu a výsledku výběrového řízení na
dodavatele stavby „Rekonstrukce kanalizace ul.
Havlíčkova“. Zastupitelstvo města na základě
výsledků výběrového řízení souhlasí s neprodleným zahájením realizace této akce.
Ing. Pavel Perout v. r. Mgr. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

usnesení
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U s n e s e n í
ze zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí 04.08.2014
Usnesení č. 1a
Rada města souhlasí  s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (zřízení služebností
– umístění distribuční soustavy – kabelu NN)
pro E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice
k vybudování stavby „Holešín – úprava DS, Býmová“ na pozemku města parc. č. 625/1 v k. ú.
Holešín za jednorázovou úplatu 1.000 Kč + DPH.
Usnesení č.1b
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (zřízení služebností
– umístění distribuční soustavy – kabelu NN)
pro E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice
k vybudování stavby „Holešín – úprava DS,
Burian“ na pozemcích města parc. č. 625/2,
625/1 a 1106 v k. ú. Holešín za jednorázovou
úplatu 1.000 Kč + DPH.
Usnesení č.1c
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (zřízení služebností
– umístění distribuční soustavy – kabelu NN)
pro E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice
k vybudování stavby „Holešín – úprava DS,
Vladík na pozemku města parc. č. 625/1 v k. ú.
Holešín za jednorázovou úplatu 1.000 Kč + DPH.
Usnesení č.1d
Rada města rozhodla pronajmout Lence Vávrové část pozemku parc. č. 1931 orná půda
o výměře cca 150 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
za nájemné 0,50 Kč/m².
Usnesení č.1e
Rada města na základě posouzení žádosti
rodiny Daňkových ve věci zřízení parkovacího
stání na části pozemku parc. č. 14/1 nesouhlasí
se zřízením parkovacího stání vlevo od vjezdu
k rodinnému domu. Rada města souhlasí se
zřízením parkovacího stání na části pozemku
parc. č. 14/1 ostatní plocha v k. ú. Rájec nad
Svitavou – plocha od vjezdu vpravo po sloup
veřejného osvětlení. Před vlastní realizací je
třeba věc projednat s Dopravním inspektorátem

Policie ČR a Správou a údržbou silnic Blansko.
Usnesení č. 2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout k zemědělským účelům pozemek parc. č.
209/4 zahrada o výměře 162 m² v k. ú. Karolín.
Usnesení č. 3
Rada města rozhodla zveřejnit záměr zřídit právo odpovídající věcnému břemenu na pozemku
města parc. č. 18/1 v k. ú. Jestřebí - zřízení služebnosti (umístění distribuční soustavy – kabelu
NN) ke stavbě „Jestřebí – DP Dítě“.
Usnesení č. 4
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
s JEZAT, s. r. o., Rájec-Jestřebí na dodávku
prací zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky v budově Komenského 621 včetně
připomínek. Rada města ve věci rozhodne až
po zapracování připomínek do návrhu smlouvy
o dílo.
Usnesení č. 5
Rada města se seznámila s Protokolem o otevírání obálek a s nabídkami, posouzením a hodnocením nabídek na akci „RYBNÍK KLIMŠÁK
– REKONSTRUKCE, SO-02 Vypouštěcí objekt
a SO-03 Výustní objekt“. Rada města v souladu
se závěry hodnotící komise rozhodla na realizaci této zakázky vybrat firmu AQUAS vodní díla,
s. r. o., Podzimní 2a, 614 00 Brno a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Usnesení č. 6
Rada města rozhodla vybrat (ze dvou předložených nabídek) za technický dozor na akci
RYBNÍK KLIMŠÁK – REKONSTRUKCE, SO02 Vypouštěcí objekt a SO-03 Výustní objekt“
Ing. Leoše Kratochvíla, Strhaře, který předložil
nejvýhodnější cenovou nabídku a pověřuje
starostu podpisem Příkazní smlouvy.
Usnesení č. 7
Rada města projednala vícepráce a méněpráce
akce „Rájec-Jestřebí, ul. Šafranice, Hradisko rekonstrukce vodovodu a kanalizace“. Rada města
souhlasí s provedením potřebných víceprací
a pověřuje starostu města podpisem dodatku
č. 4 ke smlouvě o dílo.

Usnesení / Inzerce
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Usnesení č. 8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt na ul. Erbenova 400 do 31.10.2014.
Usnesení č. 9
Rada města projednala cenové nabídky na realizaci prací menšího rozsahu (příloha č. 3). Rada
města rozhodla realizovat tyto práce a pověřuje
starostu města jejich objednáním.
Usnesení č. 10a
Rada města bere na vědomí Vyúčtování pří-

spěvku na činnost Charitní pečovatelské služby
Blansko.
Usnesení č. 10b
Rada města bere na vědomí dopis majitelům
pozemků dotčených provedením stavby rekonstrukce inženýrských sítí a výstavby chodníku
na ul. Spešovská a Nová.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r. Miloslav Navrátil v. r.
místostarostka
člen rady

inzerce
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

• 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

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
Řádková inzerce:
• Studio Věra  
nabízí pedikúru a manikúru v nových
prostorách u nádraží na ul. 9. května 295,
tel. 602 966 509
• 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

Andělský
Salon u Františka
Nabízí:
• Energetické masáže
• Harmonizování čaker, nádí,
marmových bodů, meridián
• Energetické masáže jsou umocněny
hojivou sílou doteku.
• Poradenství v oblasti životní síly,
psychické pohody a harmonie,
stravovacích návyků, pitného režimu,
uchování si zásaditého prostředí
v těle.
Nabízím prodej přírodních
potravních doplňků.
Provozní doba: Po – Pá, dle objednání

František Havlík, Horní Zádvoří 218
679 21  Bořitov, tel.: 775 976 110

Sleva 50% na plastová okna a dveře platí do 30.9.2014 / www.wilmar.cz

BRNO
CENOVĚ VÝHODNÉ
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY
V případě větších odběrů – např. po paletách – nabízíme
cenově výhodnější nabídku. Ptejte se našich poradců prodeje.

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Zahradní obrubník
šedý, 100 x 20 x 5 cm,
systém pero-drážka

31,- !
2,70 !
ks

od

Okrasné tvárnice
v nabídce celkem 6 typů v 11 barevných
provedeních, šedá barva skladem

39,--

Zámková dlažba Parketa
20 x 10 x 6 cm, šedá, vibrolisovaná, vysoká
pevnost a otěruvzdornost, odolná proti rozmrazovacím látkám, dobrý protiskluz, 50 ks/ m2

135,-/ m2

Izolace šikmých střech Domo

Fasádní pěnový polystyren EPS F

vhodné pro jakékoliv tepelné, zvukové, nezatížené izolace,
λD ≤ 0,039 Wm-1K-1, šíře role 120 cm, tl. 8 – 20 cm, d 900 – 350 cm

formát: 1000 x 500 mm, v tloušťkách od 10 do 140 mm

50,50 !

8,- !

KE KAŽDÉMU BALENÍ
PIVO ZDRAMA

SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI 0,039 Wm-1K-1

m2 od

ks od

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100
Tato nabídka platí do 30. 9. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. • www.bauhaus.cz
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Dobrodružství našich vodáků na řece Ohři
Začátek letošní sezony vodákům příliš nepřál. V řekách nebyla
voda, ale současné deště naplnily koryta řek, někde až příliš.
A tak jsme koncem července zamířili na severozápad naší
vlasti, na řeku Ohři… (Celý článek uvnitř zpravodaje).

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.
FOTO
č.

31

ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz

FOTO
č.

32
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Sazba a tisk: GRAN spol. s r. o. Blansko

