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OSLAVY MĚSTA 8. 6. 2013

Starosta Ing. Pavel Perout,
ředitel Gymnázia a MŠ Rájec-Jestřebí
Ing. Stanislav Laštůvka
a Naďa Konvalinková vítali rodáky
před budovou gymnázia.
Herečka Naďa Konvalinková odhalila
desku na gymnáziu a v její přítomnosti byl
otevřen veřejnosti Geopark. Od 13 hodin
besedovala s občany a rodáky v budově
gymnázia. Pro všechny přítomné zde bylo
připraveno bohaté občerstvení. Spolu se
zpěvákem Zdeňkem Junákem vystoupila
v odpoledním programu v sokolovně.
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AKTUALITY
MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ SLAVILO 40. NAROZENINY

V sobotu 8. června 2013 ráno se na radnici
setkali starosta Ing. Pavel Perout a místostarostka Bc. Romana Synakieviczová s rodáky,
kteří přijali pozvání na oslavy 40. výročí povýšení Rájce-Jestřebí na město, dále na oslavu
50 let od otevření základní školy a 20 let
od otevření rájeckého gymnázia. Starosta
v krátkém projevu přivítal rodáky, představil

větší investiční akce, které za léta měnily vzhled
města, a odpovídal na dotazy. Po slavnostním
přípitku, malém občerstvení a předání dárků
a pamětního listu jsme se všichni přesunuli
na náměstí Míru, kde starosta oslavy oficielně
zahájil a MVDr. Hana Kuběnová krátce představila program celého dne. V kulturním programu
vystoupily mažoretky, žákyně ZUŠ Letovice.
Poté se občané spolu s rodáky odebrali k dalšímu
programu k budově gymnázia a do sokolovny.
Odpolední program pokračoval také na hřišti
za sokolovnou, kde, byly oslavy ve večerních hodinách zakončeny slavnostním ohňostrojem. Přinášíme vám fotoreportáž z programu oslav:

Vystoupení mažoretek na náměstí

Rodáci a občané před gymnáziem

JH

Naďa Konvalinková se starostou a ředitelem
gymnázia otevírají Geopark veřejnosti
JH

Společné vystoupení Hany Holišové a členů divadelního spolku Rájec-Jestřebí

AKTUALITY
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JH

Zdeněk Junák a Naďa Konvalinková

Rájíček v sokolovně

Zpěvačka Monika
Povýšilová
vystoupila na hřišti
za sokolovnou

Pozn.:

JH = foto
Jaroslav Horák

Skupina Kaštánci a zpěvák Martin Štěpánek ml.

JH

Aerobik, vystoupení na hřišti

Posezení na hřišti za sokolovnou

JH

JH

Klub vodáků připravil program dětem

Závěrečný ohňostroj
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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
CO POTĚŠÍ – CO ZAMRZÍ…
Léto budiž pochváleno… a nebo raději ne?
Letos byla dlouhá zima – skoro až do druhé
poloviny dubna, květen střídal teplé jarní počasí,
pak deštivé týdny a deště pokračovaly s nástupem povodní i v červnu. Léto zahájilo několik
horkých, tropických dní, aby zase přišlo studené
deštivé počasí. Nejhorší však byly povodně.
Způsobily velké škody, hodně utrpení a zoufalství. Ale přinesly i velkou vlnu solidarity a pomoci nejen od státu, ale i ze strany obyčejných
lidí, vesnic, měst i organizací. I u nás jsme se
přidali. Je to dobře, že se lidé dokáží stmelit, pomáhat si, darovat peníze, věci, svoje síly a čas.

Je to signál, že dobro v lidech stále žije a lidé si
dokáží pomáhat v těžkých časech.
Počasí musíme přijmout takové, jaké přijde,
ale něco ovlivnit můžeme. Třeba to, jak hospodaříme v krajině. Spousta remízků a mokřadů,
které přirozeně zadržovaly vodu v krajině, zmizela v minulém století. Koryta řek se narovnala
a ohradila a velké lány se pravidelně osazují monokulturami. A to pak zamrzí, že teprve extrémní
situace nás upozorní, že nejsme v naší krásné
krajině až tak dobří hospodáři. Ekonomický
výnos nemusí být jediná správná cesta. Vedle
ekonomiky tržní existuje i ekonomika sociální,
která napovídá, že na prvním místě by neměl
být zisk, ale člověk

ZPRÁVY Z RADNICE
CO SE DĚJE NOVÉHO…
Pololetí je za námi a zatím se nám daří realizovat celá řada akcí. Oprava silnic a chodníků
v první etapě na ulicích Taufrova, Fügnerova
a Komenského je hotová. Nové je i prostranství
s parčíkem před radnicí včetně nových vývěsek.
Dokončen je projekt revitalizace zeleně,
kde proběhlo kácení, údržba korun a výsadba
nových stromů. Téměř dokončený je i Geopark
na ulici Komenského, který je dílem skvělé
spolupráce města a gymnázia.
Ve finále je soutěž na dodavatele zateplení mateřské školky v Rájci. Byla vypsána
další soutěž na zametací vůz a tento měsíc
by měla být uzavřena smlouva. Je dokončena
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další soutěž na připojení nového vrtu v Jestřebí.
O prázdninách se začne s realizací připojení
vrtu v Jestřebí tak, aby již na podzim mohl být
nový vrt používán.
Dokončují se zadávací podmínky na soutěž
dodavatele rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulic Šafranice a Hradisko. Podle možností
rozpočtu budou letos v druhé etapě pokračovat
opravy komunikací. V Holešíně zajišťujeme
podklady pro opravu mostku. Čeká nás postupná výměna části veřejného osvětlení, protože
dlouhodobě po částech nasazujeme úsporné
světelné zdroje. Držte nám palce, ať se nám
vše podaří zvládnout.
Ing. Pavel Perout
starosta

OBNOVA ZELENĚ A REVITALIZACE STROMŮ MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ
V minulém zpravodaji jsme vás seznamovali, co všechno obsahuje výše zmiňovaný projekt. A dnes již můžeme říci, že
je téměř hotovo. Stromy, keře, trvalky jsou
vysazeny, nový trávník zaset. Teď již jen počkáme, až se zazelená. Dřeviny na hřbitově
v Rájci, dále na ulici Taufrové a u kapličky
v Jestřebí jsou odborně ošetřeny. Mimo
projekt jsme nově upravili a vysadili zeleň
před budovou Městského úřadu a u kostela.

Milé překvapení pro nás však bylo,
když mladá paní (nechce být jmenována)
přišla a zeptala se, zda by mohla vysadit květiny do velké mísy u odpočívadla
na náměstí Míru. Říkala, že chce jít dětem
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ZPRÁVY AKTUALITY
Z RADNICE

příkladem, nestačí prý jen stále „remcat“, je
lépe něco také udělat. Ať je naše město zase
o kousek hezčí. A jak řekla, tak také i udělala.
Z vlastní iniciativy mísu osadila. Velice děkujeme! Kéž by takových lidí bylo více.
Bc. Romana Synakieviczová,
místostarostka
OSLAVY
Tak již jsou téměř za námi. Co? Přece oslavy k příležitosti 40 let povýšení Rájce-Jestřebí
na město, 50 let vzniku základní školy a 20 let
založení gymnázia.
Ráda bych se vrátila a připomenula 8. červen 2013, kdy oslavy vrcholily. Po dlouhotrvajícím deštivém počasí vysvitlo sluníčko a hned se
všem zlepšila nálada. Příjemně nás překvapily
usměvavé tváře rodáků, kteří zavítali do našeho města. Ještě před oficiálním zahájením se
uskutečnila beseda rodáků se starostou města.
Po slavnostním přivítání občanů města před
radnicí a vystoupení mažoretek jsme se všichni
odebrali k budově gymnázia. Tam herečka Naďa
Konvalinková odhalila desku „Kdo na této škole
nestudoval“. Stihla se také přestřihnout páska
a tím otevřít Geopark. A pak už jsme se přemístili
do Kulturního centra – sokolovny, kde nás čekal
bohatý kulturní program. Ten pro nás připravily
děti z folklórního souboru Rájíček, studenti
gymnázia a základní umělecké školy. Na hřišti
za sokolovnou předvedly své pódiové skladby
aerobičky z Relax klubu. Dětská rocková kapela
„Kaštánci“ rozproudila krev svým báječným

vystoupením. Monika Povýšilová a Martin Štěpánek ml. zazpívali krásné písně. Jak nemáme
zacházet s horkým olejem, nám předvedl SDH
Rájec. SDH Jestřebí ukázali, jak se zasahovalo
před 40. lety. Škoda jen, že počasí nám v té chvíli nepřálo. Také vodáci připravili svůj program
v loděnici. Kdo chtěl, mohl si prohlédnout krásně
vyzdobené budovy základní školy, gymnázia, sál
K-áčko, knihovnu, klubovnu STP a Klub seniorů.
Pak jsme se opět přesunuli do sokolovny,
kde začínal pořad s Naďou Konvalinkovou
a Zdeňkem Junákem. Jejich vystoupení bylo
veselé a milé a všem se líbilo. No a potom
následovalo představení místního divadelního
spolku. Mohu říci, že to nejlepší na konec. Netradiční „Červená Karkulka“, jednoaktovka „Vražda
v dámské šatně“ a muzikálové písně, které místní nacvičili s Hankou Holišovou. Chvílemi mě až
mrazilo. Vše sklidilo neutuchající potlesk. Potom
lidové písničky rozezněly přísálí a cimbálová
muzika Koliba z Rájce-Jestřebí vzala za srdíčko.
Po dlouhém dni byli již téměř všichni unaveni. Přesto ale rádi poseděli u stánků s občerstvením, které připravily místní spolky rybářů,
fotbalistů a sokolů a všichni společně čekali
na setmění. Chystal se ohňostroj. Pěkná tečka
na konec dne. Lidé se pomalu rozcházeli a já
doufám, že si každý našel to, co bylo jeho
srdci nejbližší.
Ráda bych poděkovala všem, kdo svým
dílem přispěli ke zdárnému průběhu oslav.
Ukázali jste, že Rájec-Jestřebí, včetně Holešína a Karolína žije! To budeme moci vidět
i na dalších akcích, které se ještě budou konat.
A že jich nebude málo. Tak na nějaké další brzy
na shledanou.
Bc. Romana Synakieviczová, místostarostka

ZPRÁVY Z RADNICE
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POZVÁNÍ NA DEN ŠKOLY

V pátek 7. června 2013 jsme byli pozváni
do základní školy, která letos slaví půl století od chvíle, kdy se zde začalo vyučovat.
Ve vstupní hale školy se od rána scházeli bývalí
pedagogové a ředitelé, ředitelé okolních škol,
pamětníci a hosté, aby společně zavzpomínali
na uplynulá léta ve škole. Krátkým projevem
všechny přivítali ředitel školy Mgr. Jaroslav
Brázda a starosta Ing. Pavel Perout. Poté
jsme se vydali k prohlídce vyzdobené školy.
Ve vyzdobených třídách jsme vzpomínali a
porovnávali tehdejší a dnešní možnosti a styl
výuky. Všechny zaujala alba s fotografiemi

z dávných let. Zde mnozí poznávali své žáky,
kolegy i svoji práci. Ve třídách jsme obdivovali
techniku s vymoženostmi moderní doby. „To
za našich mladých let nebývalo“, ozývalo se
chodbami. Po prohlídce tříd už byli všichni zváni na kávu a bohaté občerstvení do jídelny. Kdo
se občerstvil, mohl nahlédnout na zahradu. Ačkoliv se díky nepřízni letošního jarního počasí
teprve buduje, vypadá už nyní skvěle. Malebné
jezírko a dřevěný přístřešek s posezením zvou
k zastavení a odpočinku. Všichni měli radost
ze setkání a z proměny školy.
Děkujeme panu řediteli za pozvání a přejeme
škole další úspěchy v práci.
Marie Horáčková
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PODĚKOVÁNÍ

Město Rájec-Jestřebí děkuje řediteli ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí Mgr. Jaroslavu Brázdovi,
pedagogickému sboru a žákům školy, za přípravu a realizaci programu k oslavám města
a školy, za provedení Školní akademie, za přípravu a realizaci divadelního představení
„Karkulák“, za vystoupení děvčat Relax klubu, za den otevřených dveří a za veškerou práci
a reprezentaci města u nás i v zahraničí.
Dále děkuje řediteli Gymnázia a MŠ Rájec-Jestřebí Ing. Stanislavu Laštůvkovi a pedagogickému sboru, studentům a absolventům gymnázia za přípravu programu k oslavám města
a školy, za přípravu a provedení divadelní hry „Nahniličko“, za hudebně-literární pásmo pro
rodáky města, za organizaci besedy s herečkou Naďou Konvalinkovou, za přípravu občerstvení
pro rodáky dne 8. 6. 2013, za reprezentaci města v České republice i v zahraničí.
Dále děkujeme Divadelnímu spolku Rájec-Jestřebí za přípravu specielního představení
dne 8. 6. 2013 v programu oslav. Děkujeme režisérce divadelního spolku MVDr. Haně
Kuběnové za moderování programu oslav po celý den 8. 6. 2013.
Děkujeme Základní umělecké škole za přípravu programu k oslavám města, souboru
„Rájíček“ za vystoupení v sokolovně, Svazu tělesně postižených za otevření klubovny dne
8. 6. 2013 a přípravu specielního programu pro seniory, dále Klubu seniorů a Klubu vodáků
za otevření kluboven a za přípravu programu.
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů a dále všem spolkům, organizacím a sdružením
za přípravu programu k oslavám města.
Ceníme si vaší práce a přejeme vám příjemné prožití léta a zasloužený odpočinek
na dovolených a prázdninách.

INFORMAČNÍ OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Organizovaná skupina vozila léky z Polska

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE

Blanenští policisté ukončili návrhem na obžalobu velmi složité a rozsáhlé vyšetřování sedmi osob, které v organizované skupině vyráběly
a prodávaly drogy. Jejich trestná činnost se odehrávala nejen na Blanensku, ale také v okrese
Brno-venkov nebo v kraji Vysočina. Případ je
ojedinělý nejen tím, že se podařilo rozkrýt velmi
dobře organizovanou skupinu, ale také svým
rozsahem. Vyšetřovací spis má přes jeden tisíc
stran, vyslechnuto bylo přes padesát svědků.

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

Na zadržení jednotlivých osob se podíleli
také policisté ze Zásahové jednotky Krajského
ředitelství policie Jihomoravského kraje. Někteří členové organizované skupiny byli totiž
ozbrojeni. Jeden z nich měl u sebe například
samonabíjecí pistoli či perkusní revolver. Přitom
nebyl držitelem zbrojního průkazu.
Pachatelé se zaměřili na výrobu pervitinu,
ale také na pěstování marihuany. Ukázalo se,

Jakékoliv podněty ze strany občanů na výkon
služby (zaměření) jsou vítány.

že hlavou této skupiny byl pětatřicetiletý muž
z Rájce-Jestřebí. Ten zajišťoval nákup léků
na výrobu drog za hranicemi našeho státu. Léky
a další potřebné chemikálie pak další dva muži
převáželi z Polska do dvou obcí – jedné v okrese
Brno-venkov a druhé v okrese Žďár nad Sázavou, kde v rodinných domcích prostřednictvím
varen další členové skupiny léky zpracovávali

INFORMAČNÍ OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
na drogy. Je prokázáno, že vyrobili a dále prodali
nejméně 250 gramů pervitinu. Za 0,1 gramu
drogy si pak účtovali od 150 do 200 Kč.
U všech sedmi členů skupiny, mezi nimiž
byla i čtyřiapadesátiletá žena, pak bylo při domovních prohlídkách zjištěno, že v rodinných
domech buď svých přátel anebo příbuzných
v obcích Rájec-Jestřebí, Hradisko, Petrovice,
Nedvědice a Křižanov pěstovali také marihuanu,
kterou poté prodávali dalším lidem.
Pachatelé jsou v současné době obvinění
ze spáchání trestných činů nedovolená výroba
a jiné nakládání s omamnými a psychotropními
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látkami a s jedy. Jeden z nich, dvaatřicetiletý
muž, se bude před soudem zodpovídat i z nedovoleného ozbrojování.
Kromě tohoto rozsáhlého případu se na Blanensku každoročně odhalí množství dalších
případů drogové trestné činnosti. V nich však
většinou figurují jednotlivci, kteří jsou sami závislí na drogách a drogy mají především pro svoji
potřebu. V roce 2010 tak policisté na Blanensku
šetřili 5 případů drogové trestné činnosti, v roce
2011 jich bylo 14, v roce 2012 pak dalších 15.
V letošním roce už kriminalisté odhalili tři varny
pervitinu a tři pěstírny konopí.

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Kradl u vodárny
Na pozemek vodárny v Rájci-Jestřebí se
v noci na 11. května vydal krást dosud neznámý pachatel. Nejprve rozpletl plot a opak ze
zaparkovaných aut vzal asi 180 litrů motorové
nafty a různé nářadí. Další věci pak pobral ještě
ze stavební buňky, která byla zajištěna visacím
zámkem. Celkem tak zloděj způsobil škodu
za téměř 76 tisíc korun.
Zlákaly jej kovové odlitky
Zřejmě vidina prodeje kovových odlitků
ve sběrných surovinách zlákala devatenáctiletého pachatele k vniknutí do oploceného
skladu v Rájci-Jestřebí. Nakonec si odtud v době
od konce dubna do 6. května odnesl dvacet osm
kusů odlitků různých typů a firmě tak způsobil
škodu za téměř 3 tisíce korun. Mladík je nyní
podezřelý ze spáchání trestného činu krádeže.

Přehlédl cyklistu
Krátce po třetí hodině odpoledne ve čtvrtek
2. května vyjížděli policisté k dopravní nehodě
do Rájce-Jestřebí. Řidič osobního auta značky
Opel Omega tam vyjížděl od okraje vozovky a přehlédl cyklistu, který jej v tuto dobu
objížděl. Při střetu byl cyklista lehce zraněn,
na kole vznikla škoda za asi 1 tisíc korun. Ani
cyklista, ani řidič osobního auta před jízdou
nepili alkohol.

por. Mgr. Iva Šebková
tisková mluvčí Policie ČR – Krajské
ředitelství Jihomoravského kraje
Preventivně informační skupina
Blansko – Vyškov

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Ve dnech 5. 8. 2013 – 5. 9. 2013 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod. bude na silnici II/374
v úseku mezi městem Rájec-Jestřebí a obcí Spešov omezen provoz. Omezení bude
spočívat v provádění montážních prací při výměně venkovního vedení VN na jednom pracovním místě, v pojezdu mechanismů a provádění prací ze silničního tělesa při montáži
VN, které kříží silnici tak, aby nebyl přerušen silniční provoz úplnou uzavírkou silnice.
Při průjezdu daným úsekem silnice žádáme řidiče o vyšší míru trpělivosti.
MP Rájec-Jestřebí
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KULTURNÍ DĚNÍ
KULTURNÍ DĚNÍ

STÁTNÍ ZÁMEK RÁJEC NAD SVITAVOU

Výstavní síň městské knihovny
VÝSTAVA MOTÝLŮ
ze sbírky Jana Dvořáka – expozice nám představí krásu našich i cizokrajných motýlů a můr.
Potrvá do konce července.
Otevřeno: po, čt 9 –18 h, út, st, pá 9 –15 h.

4. 7. – 7. 7. 2013
začátek od 9 h
SVATOJÁNSKÉ KVÍTÍ
květinová výstava v interiérech zámku

Městská knihovna – 1. poschodí
KAM CHODILI NAŠI PŘEDKOVÉ DO ŠKOLY
ANEB NEJSTARŠÍ ŠKOLA V RÁJCI
výstava historických fotografií z Obecné školy
v Rájci, která v minulosti sídlila v budově dnešní
městské knihovny. Můžete si prohlédnout staré
fotografie budovy, snímky tříd od r. 1885, učitelský sbor a možná najdete i své rodiče či dokonce
sami sebe. Výstava potrvá do konce července.
Otevřeno: po – pá 9 –18 h.

Státní zámek Rájec nad Svitavou společně
s šermířskou skupinou Exulis zvou na noční
divadelní adaptaci podle románu P. Févala:

6. července 2013
v 8 – 18 h
7. července 2013
v 8 – 13 h
areál chovatelů
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
pořádá Český svaz chovatelů Rájec-Jestřebí
tombola a občerstvení zajištěno

2. dne 19. 7. 2013 začátek od 19:00
délka 180 minut

13. července 2013
hřiště za sokolovnou
MALÁ KOPANÁ
pořádá BC Červánky Rájec

v 17 h

20. července 2013
v 9 – 17 h
KAROLÍNSKÝ POHÁR V MALÉ KOPANÉ
poté bude následovat volná zábava s živou
hudbou. Pořádá Osadní výbor Karolín

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V INTERIÉRECH ZÁMKU

HRBÁČ
Představení bude sehráno ve třech termínech:
1. dne 5. 7. 2013 začátek od 19:00 h
délka 180 minut
začátky prohlídek: 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
hodin. Délka prohlídky: 60 minut.

3. dne 2. 8. 2013 začátek od 19:00 h
délka 180 minut
Plné vstupné:
Snížené vstupné:

100 Kč
70 Kč

Na všechna představení je nutná rezervace
vstupenek!
MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Z NOVÝCH KNIH
Vybíráme několik titulů z nově zakoupených
knih v naší knihovně.
Příběhy válečné:
KENNELOVÁ, H.: Bergersdorf
RACHMANOVOVÁ, A.: Studenti, láska, Čeka
a smrt
RANKOV, P.: Matky
Detektivky:
VILLAR, D.: Pláž utonulých
WALKER, M.: Bruno
CARTER, Ch.: Popravčí

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
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Příběhy životopisné:
MARGOLIOVÁ-KOVÁLYOVÁ, H.: Na vlastní kůži
DAHL, R.: Kluk
BURKE, W. H.: Čtyřiatřicet

Pro děti:
FIŠER, L.: Rozumbrádové
ZÁGONI, B.: Barnabášova kniha
HORÁČEK, P.: Papuchalk Petr

Pěkné prázdniny nad hezkou knihou přejí rájecké knihovnice.

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY BĚHEM PRÁZDNIN
Městská knihovna s předstihem upozorňuje na změnu půjčovní doby o prázdninách.
1. 7.– 5. 7. 2013
Oddělení pro děti

KNIHOVNA UZAVŘENA
Oddělení pro dospělé

Červenec po, čt 13 –16 h

po 16 –18 h

čt 9 –11 h, 16 –18 h

Srpen

po 16 –18 h

čt 9 –11 h, 16 –18 h

uzavřeno

Upozorňujeme čtenáře, že vzhledem k plánované výměně oken v prvním poschodí budovy, může
dojít k malým změnám. Budou zveřejněny ve vývěskách, na webu a v hlášení městského rozhlasu.
Děkujeme za pochopení.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
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CHYTRÁ KMOTRA LIŠKA

Ve středu 12. června se knihovna opět po roce proměnila
v malou divadelní scénu. Kluci a holčičky z prvních tříd byli totiž
pasováni na přátele lesního království a chytré kmotry lišky. Půvabná knížka Josefa Lady, staré kulisy, krásné kostýmy a jednoduchý
text provedly děti krátkou pohádkou. Všichni museli přečíst alespoň
kousek z bajky O lišce, vráně a sýru, aby se nejen liška, ale i hajný
a Růženka přesvědčili, jak se během prvního školního roku naučili
pěkně číst. A čtou krásně v obou třídách kluci i holky bez rozdílu.
Ti, kteří už do knihovny chodí a pravidelně si sami či s rodiči knihy
půjčují, dostali navíc knížku pro prvňáčka Zmizelá škola. Je to
publikace vydaná právě jen pro malé školáky.
Veselý potlesk a radostné focení s liškou ukázali, že se dětem
malé divadélko líbilo a paní učitelky jejich dojem potvrzují. Příští rok
si tedy opět nabrousíme hlavičky a vymyslíme zase jiné pohádkové představení možná z lesa, možná ze
zámku. Kdo ví?
P. Šamonilová
KNÍŽKA JE MŮJ KAMARÁD
Je známo, že děti velice rády soutěží. Ve všech možných oborech. U nás
v Rájci jsou asi nejoblíbenější fotbalisté,
hasiči a rybáři. Ale představte si, že se
dá soutěžit i ve čtení. Už druhým rokem
připravila městská knihovna pro všechny
děti od druhé do páté třídy soutěž Knížka
je můj kamarád. Nové i starší pohádky
a příběhy se ocitly ve zvláštních policích,
k nim přibyly seznamy dětí i knih spolu
s kontrolními otázkami. Čtení je přece u dětí
nutné podporovat! Rozvíjí nejen fantazii, slovní
zásobu, ale i poznání světů.
Od října do května si děti vybíraly ze „svých
poliček“, četly a četly, odpovídaly na otázky a některé se dokonce zapojily do celostátního projektu Čtení pomáhá. Tam za každou přečtenou
knihu a správně zodpovězené otázky dostanou
do kasičky 50 korun a samy je mohou věnovat
na vybrané charitní projekty.
A jak to naše rájecké zápolení dopadlo?
V sedmi zapojených třídách je 146 dětí. Soutěže
se účastnilo 48 čtenářů. Dohromady přečetli
650 knih. Nejpilnější čtenářkou byla Kateřina
Kalová z páté třídy, která přečetla 55 knížek
a darovala také své získané peníze na dobré
účely. Hned za ní v těsném závěsu se umístila
Terezka Mikulášková a Deniska Stloukalová
s Míšou Janákovou. Přečetli více než 40 knih.

Výbornými čtenářkami byli i Vendulka Veselá
a Monika Zimolová. Obě mají na své kontě
přečtených více než 30 knih.
Ale nemyslete si, že soutěžila jen děvčata.
I kluci fotbalisté po večer četli. A jak! Vojta Kala
skoro 40 knížek, a to je teprve třeťák. Adam
Mokrý chodí do druhé třídy a zvládl přečíst
37 knížek a ještě kopat do míče, stejně jako
Jeník Ševčík.
Možná, kdyby se někteří probudili dříve, byla
by naše statistika ještě zajímavější.
Slavnostní vyhodnocení projektu proběhlo
koncem školního roku ve znamení pěkných odměn: samozřejmě nechyběly knihy, ale i sladké
dobroty.
Doufám, že čtení naše nadšence neopustí
ani příští rok a najdou cestu ke knížce i další děti.
Přesné výsledky najdete na webu knihovny.
P. Šamonilová

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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ZVÍŘÁTKOVÁ SLAVNOST NA ZAHRADĚ MŠ

I když už tu máme dlouho
očekávané prázdniny, ještě
si připomeneme konec
školního roku v MŠ I.

Zvířátková slavnost na zahradě MŠ

Krokodýlí park – Dolní Rožínka
– školní výlet

Děti ze ZŠ potěšily naše děti
pohádkou ,,Karkulák“
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CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

Nejlepší sportovci naší olympiády

Sladký dáreček ke Dni dětí v restauraci Kopeček.
Touto cestou děkujeme rodině Frantelové
za každoroční pozvání.

OSLAVY 50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola a mateřská
škola v Rájci-Jestřebí oslavila 50 let svého působení
v nové školní budově.
U příležitosti oslav byl připraven bohatý program.
Ve čtvrtek 6. června se konala školní
akademie pro veřejnost. Učitelé nacvičili
s žáky prvního i druhého stupně zajímavé
scénky, písničky, tance, vše bylo koncipováno jako sled vyučovacích hodin, kde se nám
představili žáci v různých rolích i situacích
v hodinách českého a německého jazyka,
dějepisu, chemie, matematiky, předvedli
nám taneční kreace a aerobikové sestavy

a další. Školní akademii zakončila divadelní hra
Karkulák, kterou nacvičily děti z prvního stupně.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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V pátek 7. 6. hostila Základní a mateřská škola pamětníky z řad bývalých
učitelů, ředitelů, stávající ředitele okolních škol, zástupce města. Ti si prošli
slavnostně vyzdobenou školní budovu,
nechyběla prohlídka budované školní
zahrady a bohaté občerstvení. Ve čtrnáct hodin se odebrali do sokolovny, kde
zhlédli školní akademii.

V sobotu 8. června probíhal den otevřených dveří pro veřejnost. Zájemci si
mohli školu prohlédnout. Na chodbách
a v odborných učebnách bylo instalováno několik výstav. Za děním ve škole
jste se mohli ohlédnout prostřednictvím
almanachu, kronik a fotografií.
Celý kulturní a doprovodný program se setkal s nebývalým zájmem
veřejnosti. Školní akademie se vydařila. Děkujeme za dobrovolný příspěvek
návštěvníků školní akademie určený
k odstranění následků povodní.
Pro případné zájemce je na sekretariátu školy k zakoupení výroční almanach, který obsahuje nejdůležitější
fakta o historii školy v Rájci-Jestřebí,
přehled jejích dnešních aktivit a seznamy všech zaměstnanců i absolventů
za 50 let výuky v této budově.
Ve čtvrtek 6. 6. a v pátek 7. 6. se v sokolovně konala školní akademie. Účastnila se jí
téměř celá škola. Divákům jsme poskytli pohled
do vyučovacích hodin. Já jsem byla účastníkem
hodiny chemie, kde jsem hrála jednu z vyučujících. Bylo to mé první vystoupení v sokolovně.
Občas mám pocit, že některé věci zažívám až
na „stará kolena“. Očekávala jsem, že má tréma
bude sahat až do výšin nebes, ale to se nestalo.
Ano, byla jsem už den předem značně nervózní,
ale čas utíkal tak rychle, že jsem se najednou
ocitla na pódiu před stovkami diváků. A snad
díky tomu se vystoupení povedlo. Myslím si, že
čtvrtek se vyvedl více. Tento den přišlo nejvíce
diváků, a proto jsme se všichni snažili, abychom
je nezklamali.
Karolína Pycunová, 9. B

Mgr. Martina Kalíková
Já jsem účinkovala ve dvou vystoupeních.
Hrála jsem učitelku chemie a tančila jsem. Pro
mě osobně byl lepší tanec, protože jsem v něm
nemusela mluvit. Nějaké chyby jsem udělala,
ale nebylo to až zas tak kritické. Všechny tanečnice měly stejné šaty, vypůjčené paní učitelkou Cvetlerovou. Tanečníci si sehnali černé
boty, kalhoty, trička a klobouky. Tančili jsme
čtyři tance: waltz, cha-chu, blues a rock and
roll. Po vystoupení jsme se mohli přesunout
do hlediště a sledovat ostatní program. Mně
se nejvíce líbilo závěrečné divadlo Karkulák,
které si připravili žáci 1. stupně. Bylo vtipné
a skvěle nacvičené. Myslím, že se akademie
povedla a snad se všem líbila.
Tereza Baráková, 9. B

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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OSLAVY UKONČENY KUBBOVÝM TURNAJEM
Ačkoliv se v neděli
9. června 2013 nekonal
v Rájci-Jestřebí žádný fotbalový zápas, bylo
na fotbalovém hřišti nezvykle rušno. Po téměř
celý den zde bylo k vidění osm herních ploch,
na nichž poměřovalo patnáct týmů své síly
ve hře Kubb.
Tato stará švédská hra si získává čím dál
více příznivců. Svědčí o tom i skutečnost, že
námi pořádaný závod s názvem Den s kubbem
přilákal na čtyři desítky hráčů. Letošní, již třetí
ročník turnaje provázelo několik změn. Tou nejzásadnější byl pozdější termín, neboť tentokrát
se konal jako součást výročních oslav gymnázia
a města Rájec-Jestřebí. Naštěstí beze změny
a k potěšení všech zúčastněných zůstalo počasí, které bylo opět nádherné.
Po šestihodinovém zápolení bylo rozhodnuto. Na stupních vítězů si mohl svou chvilku slávy užít tým MIX (Alena Míšenská, Jiří
Skoupý) na bronzové pozici, na druhém místě stanuli HOT BROTHERS (Daniel Barbaro,
Adam Bufka, Lukáš Zukal – studenti rájeckého

gymnázia) a na stupni nejvyšším se umístili
SKWOTRS (Zdeněk Sedlák, Monika Vintrová).
Kromě tradičních stylových trofejí si mohli vítězové – a nakonec i všichni ostatní – pochutnat
na kubbových dortech.
Říká se, že do třetice všeho dobrého. My se
určitě tohoto rčení držet nebudeme a i v příštím
roce nabídneme všem kubbovým nadšencům
a těm, kteří se nadšenci teprve stanou, další
možnost vyzkoušet si svoji trefu, prověřit taktiku
a zažít příjemný den s touto stále populárnější
švédskou hrou.
Miroslav Tesař, Gymnázium a
Mateřská škola Rájec-Jestřebí, o. p. s.

MATURITA
Několika fotografiemi se vracím ke slavnostnímu aktu předávání vysvědčení absolventům našeho gymnázia. Předávání probíhá
v krásném prostředí rájeckého zámku a to i díky
paní Kopecké, kastelánce zámku, která nám

Ing. Pavel Perout při předávání ocenění

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
vždy vyjde vstříc a umožní studentům a jejich
rodičům prožít nezapomenutelné chvíle při
završení zkoušky dospělosti. Při této příležitosti je také předáváno ocenění nejlepším
studentům maturitních ročníků, které uděluje
Město Rájec-Jestřebí a předává je osobně pan
starosta. Oceněnými studentkami v letošním
roce byly Anna Skotáková a Iveta Müllerová.
Děkuji představitelům města Rájec-Jestřebí
za úžasnou spolupráci a podporu našich školních i mimoškolních aktivit.
Ing. Stanislav Laštůvka
ředitel školy
Gymnázium a MŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s.
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Ivana Černoškova – třídní vyučující třídy Sexta

STUDENTI SE MOHOU TĚŠIT
NA NOVÉ HŘIŠTĚ
Po rekonstrukci kanalizace v areálu rájeckého gymnázia se nám díky aktivitě studentů podařilo upravit zničenou plochu bývalého travnatého
hřiště pro výsev nové trávy. Na přípravě plochy
se velkou měrou podílel i pan Langr z rájeckého
zahradnictví, kterému tímto moc a moc děkujeme. Zelená plocha nezůstane prázdná, ale
bude osazena novými brankami a dalšími prvky
díky penězům od Jihomoravského kraje, kterou
škola (sportovní klub) získala v rámci dotačního
programu. Nic už nebrání dokončení realizace,
snad jen počasí.
Poznámka: pro příští rok plánujeme vybudování beachvolejbalového hřiště v areálu školy.
Ing. Stanislav Laštůvka
ředitel školy
Gymnázium a MŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Jiří Prudký – třídní vyučující třídy 4. ročník

Studenti gymnázia si připravují terén pro příští rok

Tak vypadalo hřiště před rekonstrukcí kanalizace

Pan Langr při práci

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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VODÁCKÝ VÝCVIK 2013
Plni očekávání jsme nasedli do autobusu
a vydali se na Vltavu. Čím blíže jsme byli cíli,
tím se naše obavy zvětšovaly. Alespoň u těch,
kteří nikdy na kánoích nejeli. Míchaly se v nás
různorodé pocity. Od strachu a nervozity až
po nadšení. Asi po pěti hodinách cesty jsme
dorazili k Vltavě, vyzvedli si pádla, záchranné
vesty, barely a samozřejmě kánoe. Už jen z pohledu na ně se některým ježily vlasy na hlavě
a kolena se rozklepala strachem. Nevypadaly
moc stabilně.
Po prvních nesmělých záběrech pádly
a výkřicích strachu a hysterie, když se naše loď
trochu naklonila, jsme začínali získávat jistotu.
Zjistili jsme, že ovládat loď na řece není moc
odlišné od jízdy po rájeckém rybníku. Ujeli jsme
pár stovek metrů a čekal nás první jez. Někteří
ho pro jistotu obešli, jiní přejeli bez větších obtíží,
avšak pár jedinců si už nyní, na začátku kurzu,
otestovalo teplotu vody na vlastní kůži. Ten den
jsme ujeli asi 14 kilometrů a zdolali 3 jezy. Byli
jsme čím dál nadšenější. Sluníčko svítilo a vlnky
si pohrávaly pod příděmi našich kánoí.

Druhý den se začaly objevovat první krizové
situace. Většina vodáků-nováčků si stěžovala
na bolavé ruce, mokré boty a zimu. I přes to
jsme se všichni plni nadšení vrhli do loděk a hurá
na řeku. Tento den už převažovaly na obloze
mraky. Na radosti nám to však neubralo. V loďce
jsme strávili asi 8 namáhavých hodin, ale myslím, že se všichni shodneme, že to stálo za to.
S několika jezy jsme se poprali, některé z nich
i úspěšně překonali a jiné z důvodu bezpečnosti

obešli. Byli jsme mokří, hladoví a padali jsme
únavou. Po celkovém uvážení musím však
konstatovat, že to byl úspěšný den. Ne jen
po stránce vodácké, ale i biologické. Při plavbě
jsme mohli pozorovat hejna ptáků, množství
řas, které se nám otíralo o lodě, nebo kačeny
s mláďaty, které někteří studenti přivítali s neskrývanou radostí, nakrmili je nebo je zkoušeli
nalákat do lodě.
Navzdory tomu, že třetí den má být krizový,
žádné neočekávané překvapení se nekonalo.
Ujeli jsme opět část trasy a všichni úspěšně
zdolali jeden jez. Odpoledne nás už očekávala
zábava jiného druhu. Vydali jsme se lanovkou
na hvězdárnu na Kleti. Nutno podotknout, že tato
část výletu se konala již za deště. Na hvězdárně
jsme měli vyplňovat pracovní listy, které všichni
uvítali s (nevelkým) nadšením. A to jsme ještě
netušili, že někteří si budou krátit dlouhou chvíli
při čekání na večerku počítáním fyzikálních
příkladů, kterých nebylo málo. Po Kleti jsme
navštívili kouzelné historické město – Český
Krumlov. Kvůli nepřízni počasí se jen pár odváž-
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livců vydalo na průzkum krásných, ale mokrých
uliček a historických zajímavostí. Zbytek vodáků
zakotvil v místních restauracích, aby povečeřel.
Další ráno jsme se dohodli, že se poslední
plánovaný úsek nepojede, protože opět pršelo.
Část osazenstva našeho vodáckého kurzu tuto
zprávu uvítala, někteří však, především ti, co se
předešlé dny nestihli ve Vltavě vykoupat, moc
nadšení nebyli. Počasí ale neporučíš. Proto
jsme vyjeli na cestu k domovu, celí mokří, ale
s pocitem, že jsme už zkušení vodáci.
Kateřina Krušinová, 2. ročník,
Gymnázium a MŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s.
OSLAVY 20. VÝROČÍ
Gymnázium v Rájci-Jestřebí bylo založeno v roce 1993. Letos to bude tedy 20 let, co
do jeho lavic zasedli první studenti (také 15 let
co školu opouštěli první maturanti). U příležitosti
oslav studenti primy a sekundy pod vedením
naší bývalé studentky Terezy Dostálové nacvičili divadelní představení a Mgr. Miroslav Tesař
zorganizoval již 3. ročník turnaje v Kubbu (ale
o těchto akcích se jistě dočtete na jiném místě
Zpravodaje). 8. června se konal také den otevřených dveří. Od ranních hodin se ve škole
začali scházet bývalí studenti a kolegové, aby
si přišli zavzpomínat a byli překvapeni, jak se
škola změnila od doby, kdy ji opouštěli.
Ve třídách, které jsou už všechny vybaveny
dataprojektory, se mohli formou prezentací seznámit s akcemi pořádanými školou:

Pokusy v laboratoři chemie

- zahraniční výjezdy studentů pořádané většinou v rámci různých projektů
- práce studentů
- ostatní aktivity jako reprezentační plesy,
sportovní aktivity, kurzy...
V laboratoři chemie Mgr. Eva Jakubů s vybranými, pro předmět zapálenými, studenty
předváděli veřejnosti pokusy, výrobu mýdla,
různými chemikáliemi barvili plamen – bylo se
na co dívat.
Nová experimentální učebna, vybudovaná
v rámci projektu Experimentální učebna pro
výuku přírodovědných předmětů se stala královstvím Mgr. Miroslava Tesaře, který se svým
studentem Jakubem Černoškem nachystal
množství měření prováděných pomocí senzorů
Pasco, jejichž výsledky je možné vyhodnocovat
a zpracovávat přímo na počítačích.
V dalších učebnách byly postupně
prezentovány humanitní předměty, výuka jazyků, ale i tělesné výchovy. Stalo
se již tradicí, že při kulatých a půlkulatých výročích, odhalí na škole desku některá populární osobnost, která
na škole nestudovala. Letos to byla
paní Naďa Konvalinková, která se své
úlohy zhostila s nadhledem a noblesou. I beseda, kterou pak uspořádala
v budově pro veřejnost, se setkala
s velkým ohlasem. Součástí oslav bylo
i otevření geoparku, které uvedl Jiří
Koumar a ve svém projevu připomenul
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aktivity školy zaměřené na environmentální
výchovu. Většina hostů po prohlídce zamířila
do 4. ročníku, kde bylo připraveno občerstvení.
Přípravou rautu byla pověřena firma 100KA
a řečeno školní terminologií, zhostila se úlohy
na výbornou.
Starší ročníky vzpomínaly na léta strávená
v budově, kdy zde sídlila ZŠ, ti o něco mladší
měli vzpomínky svázané s léty strávenými
v MŠ a nejmladší vzpomínali na svá gymnaziální léta.

Celý den uplynul velmi rychle a v příjemné
atmosféře. Za to patří dík všem kolegům, kteří se
podíleli na přípravě, studentům, kteří se chopili
úlohy průvodců, vystoupili s kulturním programem nebo pomáhali s prezentací odborných
předmětů. Ke zdaru akce přispěly i firmy, které
se podílely sponzorsky: Řeznictví Růžička, Pamětice, Pekařství U Blažků, Ráječko, Reklama
Ševčík, Rájec-Jestřebí.
Všem chci touto cestou poděkovat.
Mgr. Monika Nováková
CENTRUM MOTÝLEK

KRONIKA CENTRA MOTÝLEK – KVĚTEN 2013
3.5.2013 – Beseda
O látkových plenách
„Jedno dítě během plenkového období vyprodukuje asi 1 tunu nerozložitelného odpadu!
Používáním látkových plen šetříte naši Zemi.
Používáním ekologických pracích prášků nezatížíte naše vody...“ Paní Ivana Plíšková ze
společnosti Brána k dětem nám přijela z Brna
představit moderní látkové pleny a prakticky
nám na panence ukázala jejich jednoduché zapínání. „Látkové pleny jsou prodyšné. Základem
je zvolit dobré svrchní kalhoty (PUL, flees, nejlépe vlnu). Přehřívání varlátek v jednorázových
plenách u chlapečků může vést až k neplodnosti! Látkové pleny neobsahují žádné chemické
látky a vyrábějí se z přírodních surovin.“
Dále nám byly představeny i jiné ekovýrobky, např. nepromokavé dětské podložky do postýlky, přebalovací podložky, návleky na nožičky,
obaly na svačinu, ženská ekohygiena...
Besedou jsme tak maminkám nabídli možnost pro spokojenost dětí i jich samotných.
17.5. 2013 Beseda – Dětská infekční onemocnění přenášená v kolektivech
S maminkami jsme si povídaly o očkování
proti planým neštovicím, proti žloutence (hepatitidě) typu A, meningokoku a černému kašli.
Také o příspěvcích zdravotních pojišťoven. Na
závěr byly rozdány maminkám letáčky s bližšími
informacemi o vakcínách a o akcích - úspoře na

zakoupené vakcíně proti žloutence. Kromě toho
si maminky odnesly i malý dáreček.
Jana Sedláková
18.5.2013 – Rájecké motýlkování
Letos jsme v rámci kampaně Křídla a kořeny
naší rodiny uspořádali pro veřejnost
1.ročník přehlídky dětských amatérských
tanečních souborů pod názvem „Rájecké motýlkování aneb tancuj, skákej, hýbej se.
Akce se vydařila, do naší sokolovny se
sjely taneční soubory z Brna, Blažovic, Černovic, Boleradic….celkem jsme mohli zhlédnout
16 vystoupení. Soubory vystupovaly ve dvou
kategoriích – lidový a moderní tanec. Celou
akci moderovala Pavla Sáňková a ráda bych
poděkovala všem maminkám a pomocníkům
za zdařilý průběh celé akce.
(Fotografie na následující straně)
Alena Hrbková
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AKTUÁLNÍ INFORMACE
• V období letních prázdnin se pravidelné aktivity nekonají.
• Pro děti jsme připravili na červenec a srpen
dva turnusy příměstského tábora, které jsou
plně obsazeny.
• Zápis do kroužků na školní rok 2013/2014
bude probíhat v září 2013, termín bude upřesněn v srpnovém čísle zpravodaje.
Všem občanům Rájce-Jestřebí a zvlášť dětem přejeme krásné a slunečné prázdninové
období.
kolektiv Centra Motýlek

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ LSPP
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
5.7.
6.7.
7.7.
13.7.
14.7.
20.7.
21.7.
27.7.
28.7.

MUDr. Well
MUDr. Adamová
MDDr. Bedáňová
MUDr. Bočková
MUDr. Fenyk
MUDr. Kraml
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp

Adamov, Smetanovo nám. 327
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Boskovice, Lidická 8
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101

516 447 605
516 474 018
516 453 998
516 462 203
516 474 310
733 644 499
516 418 788
516 418 786
516 434 055

Mimo uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny
od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
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Blahopřejeme rodičům narozených dětí:
Jan Gajdošík, Vojtěch Matal, Justýna Bracková

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se narodili v měsíci červenci:
Petr Hetto, Oldřich Janík, Oldřich Klimek, Jindřiška Kučerová, Josef Maňoušek, Božena Matoušová,
Anna Vohrabalová, Ludmila Maňoušková, Marta Mocová, Bohdanka Filoušová, Eva Hlaváčová,
Stanislav Staněk, Eliška Klimešová, Božena Menclerová, Emilie Písaříková, Emilie Maňoušková,
Jiří Man, Marie Bušová, Miloš Dobrovolný, Marie Hudcová, Miroslava Žáčková, Marie Kopecká,
Věra Martinková, Anna Macháčková, Bohuslav Trávníček, Božena Maňoušková, Bedřich Kala MUDr.,
Marie Němcová, Jarmila Modráková, František Fabičovic, Drahomíra Němečková, Eva Klusková,
Marie Pavlů, Jaroslav Vopršál Ing., Hedvika Blažková, Marta Skotáková, Antonín Skoták
Holešín: Jitka Šindelková, Jaroslav Maňoušek, Jaroslav Souček, Eliška Hájková
Sňatky: (zveřejňujeme jen ty snoubence, kteří dali souhlas)
Obřadní síň MěÚ Rájec-Jestřebí
14.6. Jiří Skoupý, Černá Hora – Ilona Mihulová, Rájec-Jestřebí
Odešli z našich řad:
v měsíci červnu zemřeli pan Adolf Nezval a pan Zdeněk Škorpík
SPORT
AUGUSTIN PERNICA SLAVÍ 70 LET
(nar. 26. 6. 1943)
V měsíci červnu 2013 oslavil významné
životní jubileum – 70 let – bývalý sportovec,
funkcionář a kamarád Augustin Pernica. Také
on, jako řada dalších v našem městě, našel zalíbení ve sportu a to zvláště ve fotbale a ledním
hokeji. V obou jmenovaných sportech začínal
jako žáček a přes družstvo dorostenců se dostal
až mezi dospělé.
Po vojně hrál již za muže hokej v krajském
přeboru, kdy na utkání v našem městě chodilo
i několik stovek diváků. Ve fotbale se podílel
jako hráč také na postupu našeho mužstva
z okresního přeboru do krajské I. B třídy v roce
1966 a to téměř po dlouhých 30 letech.
Po skončení aktivní hráčské kariéry se věnoval činnosti ve fotbalovém klubu jako trenér
a funkcionář. Jedno celé desetiletí byl také
předsedou a v této době se zasloužil významnou
měrou na výstavbě nových kabin s ubytovnou
a to jako organizátor a vedoucí celé výstavby.
Při výstavbě nové travnaté plochy fotbalového hřiště se podílel jako dispečer v podniku MKZ
– na organizaci dopravy při navážení štěrku,
písku, hlíny a rašeliny na nové hřiště.

Jeho nezastupitelným počinem byla
pomoc při zakoupení staršího autobusu
pro tělovýchovnou
jednotu MKZ. Tím
se výrazně snížily
náklady na cestovné
pro všechna družstva
hokejistů a fotbalistů
na soutěžní utkání
všech okresních i krajských soutěží. Pamětníci si jistě vzpomenou, že za celou éru této
autobusové dopravy se vystřídaly celkem tři
autobusy. Gustav byl v této době nejen řidičem
autobusu, ale i opravář a starostlivý organizátor
této ojedinělé autobusové dopravy sportovců
v našem městě.
Závěrem nám Gustíku dovol, abychom Ti
jménem fotbalistů a hokejistů našeho města
poděkovali za dlouholetou a záslužnou práci
pro fotbal a hokej v minulých letech.
Přejeme Ti do dalších let hodně zdraví a spokojenosti v rodinném životě a v tom sportovním
radostnější výsledky sportovců našeho města.
Fotbalový a hokejový klub v Rájci-Jestřebí
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DĚTSKÝ DEN V HOLEŠÍNĚ
V neděli 2. 6. 2013 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Holešíně společně s osadním
výborem pro místní děti oslavu MDD.
Děti se vydaly na asi 1,5 km dlouhou trasu,
na níž je čekala různá překvapení a úkoly, které
dle možností musely plnit. Rozeznávaly různé
druhy stromů a rostlin. Menší děti poznávaly
zvířátka, zdolávaly chůzi na chůdách, přenášely
ping-pongový míček na lžičce.
Se šátkem na očích si stříhaly cukrovinky,
starší se učily střílet ze vzduchovky, mladší se
snažily míčkem trefit do úst šaška. Kdo měl
zájem, tomu Maruška Dolívková namalovala
na obličej, co si přál.

Po splnění všech úkolů na děti čekala jak
sladká odměna, tak další odměny jako omalovánky, bločky a propisky. A protože jim po dlouhé trase vyhládlo, opekly si i špekáčky. Se
zájmem také sledovaly vystoupení Romanky
Novákové ze Sloupu, která jim předvedla
agility se svým psem Maxíkem. Na závěr se
vydováděly na skákacím hradu.
A protože přálo i počasí, všichni se k večeru rozešli domů plni krásných zážitků,
což byla ta největší odměna pro všechny
pořadatele.
Za osadní výbor Zdenka Vladíková

DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ
AKCE V HOLEŠÍNĚ
Štamgasti hospůdky
„V Betlémě“ uspořádali
v sobotu 15. 6. 2013 pro
místní občany nultý ročník
turnaje v kuličkách. Soutěžily děti i dospělí, a protože počasí přálo, měla akce
velký úspěch. V kategorii dospělých soutěžilo 19 hráčů a v kategorii dětí 8 hráčů. Vítězem dospělých se
stal David Roubal. V kategorii dětí zvítězily všechny
děti, které vydržely do konce turnaje. Pořadatelé
měli přichystány pro medailisty spoustu krásných
cen a ani ostatní neodešli s prázdnou. Odnesli si
alespoň květinu.
Všem pořadatelům patří velký dík za skvěle
připravenou akci.
Za osadní výbor Holešín Zdenka Vladíková
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OSLAVY V KAROLÍNĚ
za ženy získala 1. místo Věra Hofbauerová
z Adamova a za muže získal 1. místo Michal Straka z Rájce. Bohaté občerstvení,
které mělo velký úspěch, jako vždy zajistil
sportovní klub KANAP Karolín pod vedením
manželů Hebelkových. Účastníci i diváci
této sportovní akce zažili pěkné odpoledne.
Volná zábava pokračovala do pozdních
večerních hodin. Všichni zúčastnění se již
nyní těší na příští ročník.
Za osadní výbor Karolín Miroslav Hrbek

V sobotu 8. 6. 2013 pořádal sportovní klub KANAP
Karolín již II. ročník střelby ze vzduchovky, letos
v rámci oslav 40 let povýšení Rájce-Jestřebí na město. Zastřílet si ze vzduchovky přišlo celkem 34 účastníků, za velké podpory mnoha diváků z Karolína
a okolí. Soutěž ve střelbě byla rozdělena na dvě
kategorie – muži a ženy. Po úspěšném boji ve střelbě
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PŘED STUDENTY SMEKÁM

Poděkování si zaslouží studenti a absolventi
rájeckého gymnázia spolu s ředitelem Ing. Stanislavem Laštůvkou a celým pedagogickým
sborem.
Humor, píli a talent měli studenti rájeckého
gymnázia možnost předvést městu již několikrát.
Zkoušeli a hráli i pod tíží zkouškového období
a nelehkých školních úkolů Fakta, zapsaná
v zpravodajích a novinách tyto akce dokumentují
a uchovávají pro příští ročníky.

Před deseti lety (v roce 2003, ve dnech
oslav 30. výročí povýšení Rájce-Jestřebí na město) nás studenti překvapili
zpracováním a realizací několika představení divadla Járy Cimrmana. Hry byly
uvedeny na několika místech ve městě
v jednom týdnu a vzpomínáme na ně
dodnes. Tehdy jsme ještě neměli k dispozici víceúčelový sál a kino K-áčko.
Ten vznikl rekonstrukcí nepotřebných
skladových prostor prodejny potravin
na ulici Komenského v roce 2008.

Před pěti lety (dne 7. června 2008) otevírali
studenti gymnázia spolu s rájeckým divadelním
spolkem a žáky ZUŠ malou scénu víceúčelového sálu. Tehdy jsme zhlédli studentské divadelní
představení Erbenovy Kytice. I za tuto hru sklidili
studenti od veřejnosti pochvalu.
Hořela jsem tedy zvědavostí letos, když
se mi do rukou dostala pozvánka na divadelní
představení – tragikomedii ze života, sepsanou
podle hry Jana Krause s názvem: „Nahniličko“
a spěchala jsem do divadla. Udělala jsem dobře, protože kdo se vydal do sálu později, jen
těžce hledal volné místo. Nervozita vzrůstala.
Před plný sál přestoupil ředitel školy Ing. Stanislav Laštůvka, aby uvítal všechny přítomné
a představil absolventku rájeckého gymnázia
Terezu Dostálovou, která se ujala režie. Příjemný podvečer všem popřála paní místostarostka
Bc. Romana Synakieviczová.
Nutno vyzvednout výborné grafické zpracování propagačního plakátu –
což je první a velmi
podstatná záležitost,
která diváky buď povzbudí k návštěvě
divadla, nebo odradí. V našem případě
vzbudil plakát zvědavost a tak splnil
svůj účel. Autorem
plakátu je současný
student gymnázia –
Jan Babjár.
Představení začínalo. Vstoupili
jsme do děje a nahlédli do manželského
života, procházejícího krizí. „Pomoci“ se jim
dostává od jiných lidí – obchodníků, poté
zvažují určité nabídky, jak je dnes známe.
Vzhledem k věku studentů – herců
– byla obdivuhodná schopnost vcítit se
do problémů postav a přenést tyto pocity
směrem k divákům. Svých hereckých úloh
se ujali opravdu dobře a jistě bych měla
zájem hru zhlédnout ještě jednou, pokud
nám k tomu bude dána příležitost.
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Na závěr představil ředitel školy
aktéry: Sonju Špačkovou, Dominika
Šmerdu, Jiřího Koumara, Nikolu Strakovou, Karla Kučeru a Hanu Kotoučovou.
Před studenty smekám pomyslný klobouk, děkuji za představení
a příjemný večer a přeji všem krásné
prázdniny.
Marie Horáčková

ŠKOLNÍ AKADEMIE V SOKOLOVNĚ
Ve dnech 6. a 7. června 2013 pořádala ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí v sokolovně pro žáky, rodiče a veřejnost
školní akademii. Žáci nám vtipnou
formou představili výuku jednotlivých
předmětů, hráli s vervou a nasazením. Bylo znát, že si představení
úžasně užívali. Závěr patřil divadelnímu představení „Karkulák“, které
nás všechny pobavilo. Za zpracování
celé školní akademie se všemi vstupy,
včetně „Karkuláka“, patří žákům a pedagogům veliký dík. Sepsání námětu,
tvorba a vypracování jednotlivých
postav, včetně kostýmů, kulisy, hudba
a hlavně nadšení, to vše stálo mnoho
a mnoho hodin práce.
Kdybychom měli vypsat všechny chvály
a díky, které zněly
po těchto dvou dnech
z úst diváků, nestačily
by nám stránky našeho zpravodaje. Ještě
jednou tedy děkujeme
a přejeme žákům školy
a pedagogickému sboru zasloužený prázdninový odpočinek
a v září hodně nových
sil ke zvládnutí dalšího
ročníku.
Marie Horáčková
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SJEZD RODÁKŮ A PROGRAM OSLAV

Velké poděkování patří všem organizacím
a spolkům. Členové organizací a spolků se ujali
příprav na oslavy daleko před jejich termínem.
Zúčastnili se několika organizačních schůzek
a nabízeli svůj program, který byl do oslav
zařazen. Plány jsme měli hotové, avšak počasí
nás v mnohém zradilo. Letošní jaro se představilo deštivě, spíš by se dalo říci, že zemi vládla
dlouhá zima. Mnohé programy, přichystané
do venkovních prostor, jsme museli rušit, mezi
nimi i Dětský den, naplánovaný na tréninkové
fotbalové hřiště na 1. června. Co se dalo dělat.
Zima ovlivnila návštěvnost na více místech a my
jsme jen trnuli, zda se nám podaří uskutečnit
alespoň přivítání rodáků a občanů na náměstí.
Dne 8. června jsme se probudili do slunečného rána a starosta Ing. Pavel Perout mohl
přivítat rodáky a jiné hosty. Na náměstí jsme
zhlédli vystoupení mažoretek a po projevu starosty jsme přešli k budově rájeckého gymnázia,
kde nás čekala herečka, paní Naďa Konvalinková, hlavní aktérka studentské recese – dnes již
tradice – odhalení pamětní desky na gymnáziu
s názvem „Na této škole nikdy nestudovala“.
Před jejím vystoupením předvedli studenti gymnázia krátké hudebně-literární představení pod
vedením Mgr. Markéty Machové a všechny
přítomné přivítal ředitel gymnázia Ing. Stanislav
Laštůvka. Uvedl paní Konvalinkovou a předseda
sportovního klubu školy Ivo Grim zahájil akt
odhalení desky.

Poté pozval starosta Ing. Pavel Perout všechny přítomné ke slavnostnímu odhalení Geoparku,
vzdáleného několik metrů od školy. Pásku, která
dosud bránila vstupu veřejnosti, slavnostně
přestřihla paní Naďa Konvalinková a občané
i rodáci byli pozvání k prohlídce parku Mgr. Jiřím
Koumarem, ředitelem gymnázia a starostou.
Další program pokračoval v sokolovně, kde
se již připravoval dětský národopisný soubor „Rájíček“, dále žáci ZUŠ Rájec a studenti gymnázia.
Kdo měl zájem, mohl navštívit klubovnu Svazu
tělesně postižených, Klub seniorů, podívat se
do slavnostně ozdobených prostor základní školy
nebo do klubovny vodáků u rybníka Klimšák.
Kdo měl chuť na dobré jídlo a pití mohl
navštívit gymnázium, kde byl připraven raut,
nebo se posadit ke stolům na hřišti za sokolovnou a při dobrém občerstvení (připraveném
členy Moravského rybářského svazu, Fotbalového klubu a Sokola) sledovat program venku.
Zde se předvedl AEROBIK – žákyně ZŠ a MŠ
Rájec-Jestřebí, finalistka Superstar 2011 Monika Povýšilová, zpěvák Martin Štěpánek ml.
se skupinou „Kaštánci“. Nový vůz a vybavení
předvedli členové SDH Rájec. Škoda, že počasí nedovolilo jestřebským hasičům předvést
historický hasičský vůz. Odpolední déšť přerušil
program na hřišti a program pokračoval na jevišti v sokolovně. Zde se představila herečka
Naďa Konvalinková a zpěvák Zdeněk Junák,
dále Divadelní spolek Rájec-Jestřebí a herečka
Městského divadla Brno Hana Holišová,
společně s mladými herci rájeckého divadelního spolku. Ve večerních hodinách
vystoupila cimbálová muzika Koliba. Závěr
patřil slavnostnímu ohňostroji.
Veškerý program by však nebylo možné
uskutečnit bez technického zabezpečení
a zázemí. Práci před zahájením oslav, během programu a také po skončení programu
zabezpečovali: Jiří Falta, Jiří Procházka,
Jaroslav Hruška, Jaroslav Ondra, Petr Malík, Marta Michálková a Radka Nechutová.
Pomoc při vystoupení dětí zabezpečovaly:
Zdenka Miholová a Marie Faltová. Všem jmenovaným spolupracovníkům patří veliký dík.
Marie Horáčková
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Pozn.:

JH = foto Jaroslav Horák
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RELAX-KLUB – JUNIORKY
(sezóna 2013)
Dne 13. dubna 2013 se náš devítičlenný tým
vydal na první závody v této sezóně s novou
pódiovou skladbou „Karneval v Riu“. Jeli jsme
do Bystřice nad Pernštejnem, kde se již tradičně konala taneční soutěž „Bystřický kostitřas“.
I když konkurence byla velká, vybojovali jsme
moc pěkné 3. místo.
Další závody byly v Blansku 1.5 2013 a tam
jsme byli úspěšnější. Dosáhli jsme na nejvyšší
příčku a to 1. místo. Radost byla opravdu veliká!
Hned další sobotu 4.5 2013 jsme se zúčastnili taneční soutěže „Infinity Dance“ v Novém
Městě na Moravě a tam jsme skončili po velkém
boji na krásném 3. místě.
Dne 25.5 2013 jsme brzy ráno jeli do Žďáru
nad Sázavou, kde se téměř každý rok účastníme

soutěže „Žďár tančí“. Byli jsme jasnými favority.
I když nám jedna členka chyběla, i tak jsme
získali zlato!
Na posledních závodech této sezóny, které
se konaly ve Zlíně, se nám také dařilo. Získali
jsme pěkné 3. místo.
Jelikož to byly opravdu naše poslední závody v tomto složení, nikdo z nás se neubránil
dojetí i slzám.
Za vše děkujeme naší úžasné trenérce
Ivetce Müllerové.
Nejskvělejší tým: Evička Müllerová, Káťa
Fojtová, Sabka Švábová, Anet Feiková, Ajka
Karásková, Veru Švábová, Nicol Staňková,
Katka Trávničková, Magda Šmerdová.
Káťa Fojtová

 29

OHLASY
ÚSPĚŠNÉ ZAKONČENÍ SEZÓNY

Ani jsme se nenadáli a letošní sezóna závodů nám skončila. Po půlročním pilném nacvičování sestavy nás čekal téměř půlroční
maratón závodů. A děvčata z Relax klubu si
v něm počínala velmi dobře.
Po prvních dvou úspěšných závodech v Třebíči a Kunštátu, kde jsme získali zlaté a stříbrné
umístění, jsme se vydali do těchto měst ukořistit
kov nejcennější. Někdy se nám dařilo více a někdy méně, ale o tom přeci sport je.

Bystřice nad Pernšt. – 4. místo kat. 7–11 let
Blansko – 3. místo kategorie 3.–5. třída
Nové Město na Moravě 4. místo kat. 7–11 let
Tišnov – 3. místo kategorie 12–15 let
Žďár nad Sázavou – 1. místo kategorie 7–11 let
Zlín – 2. místo kategorie 10-13. let
Co je však nejdůležitější, holky vždy na závodech předvedly velmi profesionální výkon, svoji
sestavu pokaždé odcvičily bez chybičky a bylo
vidět, že mají radost z pohybu. Rozhodně se
neztratily mezi velkým množstvím choreografií, které mohl divák během
soutěží zhlédnout.
Pokud i vy máte doma
dítko, které by se chtělo
naučit základům aerobiku
a zúčastnit se námi soutěží,
neváhejte nás kontaktovat
na e-mail AerobicRajec@
seznam.cz nebo nás najdete na facebooku Relax klub
Rájec-Jestřebí. Od září opět
otevíráme kroužky aerobiku
pro děti již od 4–5 let.
Za Relax klub
Rájec-Jestřebí
Lenka Hrušková

OHLASY
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA MĚSTSKÉ KULIČKIÁDY
konané dne 1. 5. 2013

Kategorie 1–10 let
1. Alena Peroutová
2. Alexej Petečel
3. Tamara Mykytyuk
4. Monika Manová
5. Klára Fojtů
6. Barbora Dvorská
7. Jakub Nechuta
8. Adéla Vymazalová
9. Karolína Štrofová
10. Klára Plchová
11. Jolana Juračková
12. Valerie Prokopová
13. Vojtěch Nechuta
14. Klára Vladíková
15. Filip Vladík

Kategorie 11–20 let
1. Martin Musil
2. Anna Rajtšlégrová
3. Nicola Sedláčková
4. Miroslav Perout
5. Hana Štěpánková
6. Petr Svoboda
7. Kateřina Havlenová
8. Kateřina Padělková
9. Jiří Perout
Kategorie 21–99 let
1. Lubomír Padělek
2. Naděžda Peroutová
3. Radka Nechutová
4. Martin Štoudek
5. Pavel Perout
6. Blanka Mahrová

Všem zúčastněným děkujeme za
účast a výhercům blahopřejeme.
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Na první červen připadá mezinárodní den
dětí. S přibývajícím věkem se každý člověk
postupně dostává z produktivního věku znovu
do dětských let. S uspokojením prožívá každý
nový den, všechno dělá v poklidu, raduje se
z maličkostí – prostě hraje si.
I my, dříve narození, jsme si řekli, že se
v tento den vrátíme do dětských let. Zahrajeme si hry, které jsme dříve hrávali a zavzpomínáme na mladá léta. Prostě v tento den
odložíme berle, zapomeneme na svoje bolesti
a trápení a plně si vychutnáme herní zápolení.
Předsedkyně organizace Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí přišla s nápadem
– uspořádat Mezinárodní den dětí pro seniory
s názvem „I dříve narození jsou hraví“. Většina
členů výboru s návrhem souhlasila a všichni se
s chutí se pustili do přípravy tohoto zábavného
odpoledne. Pozváni byli nejen členové místní
organizace STP, ale i ostatní ráječtí senioři.
Sešli jsme se v klubovně naší organizace
na Jurkově ulici a všichni s napětím očekávali,
co se skrývá pod názvem „I dříve narození jsou
hraví“. Předsedkyně nás seznámila s programem odpoledne, vysvětlila pravidla soutěže
a také jednotlivé disciplíny. Potom již „hurá“
do plnění jednotlivých úkolů.
Program:
1. jízda na rotopedu
- ženy 3 min., muži 5 min.

5 bodů

2. jízda na koloběžce

5 bodů

3. hod na cíl (5 bodů)

0–5 bodů

4. hod do otvoru (5 bodů)

0–5 bodů

5. přenášení vody

3 body

6. pletení,
tenisová raketa + míček (3 min.)

5 bodů

7. rozdíly, sudoku, osmisměrky – výběr 5 bodů
8. Kimova hra

0–10 bodů

9. hry – domino, člověče, nezlob se 3–5 bodů
10. kvíz – výběr

0–6 bodů

Vzhledem ke svému věku a zdravotnímu
stavu si každý vybral 8 disciplín, které měl plnit.
Na jednotlivá stanoviště se chodilo plnit úkoly
po dvojicích. Čas nebyl důležitý. I bodování si
prováděl každý sám. Na závěr se každý účastník podepsal se zavázanýma očima a odevzdal
nápis organizátorům. Na začátku byl vidět
na tvářích soutěžících určitý ostych, ale ten
rychle opadl a brzy bylo slyšet jenom veselé
povídání u jednotlivých stanovišť a také bouřlivé povzbuzování k co nejlepšímu sportovnímu
výkonu. A tak jsme mohli vidět „závodníky“
na koloběžkách pro dospělé, jak „uhání s větrem o závod“ po ulici Jurkova, Havlíčkova, Fügnerova a Komenského. Kolemjdoucí občané
na nás s úžasem hleděli, někteří povzbuzovali
nebo si nás dobírali, někteří nám i „záviděli“.
Koloběžky nám ochotně zapůjčil ředitel místního gymnázia Ing. Stanislav Laštůvka.
S úžasem jsme hleděli na soutěžícího muže, jak se pustil do ryze ženské disciplíny – pletení hladce a obrace. Zdravotnice se zase podivovala nad chybami ve zdravotnickém kvízu.
Nejstarší soutěžící byla žena ve věku 81 roků.
Právem si zasloužila naše plné uznání a všem
dokázala, že v každém věku se dá soutěžit.
Zakončení herního odpoledne bylo velmi veselé, navzájem jsme si sdělovali svoje
zážitky a pocity. S průběhem odpoledne byli
všichni spokojeni.
Všem přišlo vhod menší občerstvení a s veselou náladou jsme se vraceli do svých domovů. Dokázali jsme si, že naše vědomosti jsou
dobré, máme postřeh a pohotovost, smysl pro
odpovědnost i pro humor, naše sebevědomí
stouplo.
Poděkování patří organizátorům- paní Mirce Vašíčkové, Marii Hajdamachové, Jarce
Pražákové, Jarmile Barhikové a Lydii Pokorné.
Mgr. Miroslava Vašíčková
předsedkyně STP
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USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 13.05.2013

Usnesení č. 1
Rada města vydává Nařízení města Rájec-Jestřebí č. 1/2013, kterým se vydává tržní
řád. Rada města upozorňuje prodejce zboží
a služeb, že tímto tržním řádem se na celém
území města Rájec-Jestřebí mj. zakazuje tzv.
podomní a pochůzkový prodej zboží a nabídka
služeb.
Usnesení č. 2
Rada města projednala Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit u města Rájec-Jestřebí, která byla provedena dne 25.04.2013
odbornou firmou na základě smlouvy o kontrolní činnosti.
Usnesení č. 3
Rada města projednala Zápis o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené dne 25.04.2013
odbornou firmou u Základní školy a mateřské
školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko. Rada
města bere na vědomí návrh opatření z veřejnosprávní kontroly předložený ředitelem
příspěvkové organizace.
Usnesení č. 4
Rada města projednala rozpočtové opatření
č. 1/2013, kterým se zvyšuje rozpočet města
o 328.000 Kč.
Usnesení č. 5
Rada města projednala podklady ke schválení účetní závěrky města Rájec-Jestřebí
za rok 2012 a doporučuje zastupitelstvu
města schválit účetní závěrku zpracovanou
k 31.12.2012 za účetní období od 1.1.2012
do 31.12.2012.
Usnesení č.6
Rada města určuje místa pro sběr využitelných
složek komunálního odpadu Šrot Gebeshuber,
s.r.o., Kroměříž (provozovna Spešov), Kovošrot
Rájec-Jestřebí, Revenge, a.s. Praha, Remat,
s.r.o., Letovice, Základní škola a mateřská

škola Rájec-Jestřebí, Gymnázium a Mateřská
škola Rájec-Jestřebí. Dále rada města pověřuje
k mobilnímu sběru využitelných složek komunálního odpadu SDH Rájec, SDH Jestřebí,
SDH Holešín a Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Rájec. Hlavním zařízením
ke sběru a výkupu odpadů zůstává i nadále
Sběrné středisko odpadů Rájec-Jestřebí a stacionární kontejnery.
Usnesení č. 7
Rada města projednala žádost manželů Němcových o prodej části pozemku parc. č. 1183
v Holešíně. Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat část pozemku města parc. č. 1183
les o výměře cca 250 m2 v k. ú. Holešín.
Usnesení č. 8
Rada města bere na vědomí, že byla provedena kontrola vedení účetnictví fi rmy Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. daňovým poradcem
Ing. Klimešovou. K závěrům kontroly rada
města zaujme stanovisko na nejbližším zasedání rady města při výkonu působnosti valné
hromady nejpozději do 27.5.2013.
Usnesení č.9
Rada města projednala návrh programu zasedání zastupitelstva města dne 22.05.2013
a doporučuje zastupitelstvu města :
Vyčlenit prostředky z rozpočtu města do maximální výše 1,4 mil. Kč bez DPH pro přednostní
realizaci akce „ Napojení vodního zdroje – vrt
HV 501 v Jestřebí.
Poskytnout neinvestiční finanční příspěvek
z rozpočtu města Fotbalovému klubu MKZ
Rájec-Jestřebí ve výši 165,5 tis. Kč na opravu
sportovního fotbalového areálu.
Usnesení č. 10
Rada města projednala žádost paní Trávníčkové o pronájem pozemků parc. č. 803 a 804
v k. ú. Jestřebí. Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout pozemky města par. č.

 33

USNESENÍ RADY

803 o výměře 259 m2 a parc. č. 804 o výměře
302 m2, oba zahrada v k. ú. Jestřebí.
Usnesení č. 11a
Rada města projednala žádost Fotbalového
klubu MKZ Rájec-Jestřebí o výpůjčku (příp.
pronájem) areálu letního kina pro uskutečnění koncertu revivalové skupiny Pink Floyd
DISTANT BELL dne 22.06.2013. Rada města
rozhodne o žádosti na základě předběžné
kontroly elektro-rozvodů v areálu.
Usnesení č. 11b
Rada města projednala žádost Osadního výboru Holešín o finanční příspěvek ke Dni dětí
a rozhodla poskytnout na Den dětí v Holešíně
1000,-Kč.
Usnesení č. 11c
Rada města projednala přípis MUDr. Krahulce ve věci umístění informačních ukazatelů
na sloupech veřejného osvětlení a nájemní
smlouvy na informační panel. Rada města

konstatuje, že umístění informačních ukazatelů na sloupech veřejného osvětlení a informačního panelu na veřejném prostranství je
možné za podmínek schválených přechozím
usnesením rady.
Usnesení č. 11d
Rada města projednala návrh na zvýšení ceny
za zhotovení nového filmového dokumentu
s ohledem na navýšení počtu filmovaných akcí
a požadavků zastupitelstva města. Rada města
upřesnila rozsah filmových prací a vyžádala
si novou cenovou nabídku.
Usnesení č. 11e
Rada města vybrala pro realizaci výměny
oken a dveří na městském úřadě (obřadní síň)
a výměnu oken v městské knihovně (v 1.n.p.)
firmu PKS okna Brno.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 27.05.2013
Usnesení č. 1a
Rada města rozhodla poskytnout formou výpůjčky Fotbalovému klubu MKZ Rájec-Jestřebí
areál letního kina (na pozemcích parc. č. 1803
zastavěná plocha a nádvoří, 1804/1 ostatní
plocha a 1804/2 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Rájec nad Svitavou) pro koncert revivalové skupiny Pink Floyd DISTANT BELLS dne
22.6.2013, který je součástí programu oslav
výročí města s tím, že žadatel uhradí spotřebu
vody a el. energie.
Usnesení č. 1b
Rada města projednala sdělení Ing. Marcela Němce, daňového poradce Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko v rámci nápravných opatření příspěvkové
organizace k nálezům veřejnosprávní kontroly.
Usnesení č. 2
Rada města projednala žádost Základní školy

a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
o možnost čerpání z investičního fondu. Rada
města souhlasí s čerpáním prostředků ve výši
50.000 Kč na vybudování chodníků v nově budované školní zahradě a s částkou 40.000 Kč
na opravu části oplocení školy v místě školní
zahrady.
Usnesení č. 3
Rada města projednala Závěrečný účet města
Rájec-Jestřebí za rok 2012 a doporučuje ho
zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 4
Rada města rozhodla pronajmout panu Kouřilovi část zdi domu Komenského 46, Rájec-Jestřebí k umístění reklamního panelu o výměře cca
1 m2 (na stěně domu z ulice Havlíčkova) za nájemné 500 Kč plus DPH ročně.

USNESENÍ RADY
Usnesení č. 5
Rada města projednala žádost manželů Mikuláškových o pronájem pozemku parc. č. 798
v Jestřebí. Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout pozemek parc. č. 798 zahrada
o výměře 311 m2 v k. ú. Jestřebí k zemědělským
účelům.
Usnesení č.6
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit 2 varianty čerpání finančních prostředků
z rozpočtu města na rok 2013 v bytovém hospodářství na § 3612 dle přílohy č. 1.
Usnesení č. 7
Rada města rozhodla prodloužit manželům Vondroušovým nájemní smlouvu na obecní byt Komenského 504, Rájec-Jestřebí do 30.11.2013.
Usnesení č. 8
Rada města projednala žádost paní Lipertové
a pana Liperta o společný nájem bytu na ul.
Erbenova č. 399, Rájec-Jestřebí. Rada města
rozhodla vyžádat si podrobnější informace
k žádosti.
Usnesení č.9
Rada města bere na vědomí výpověď pana
Urbánka z nájmu bytu č. 26 na Komenského ul.
č. 505, Rájec-Jestřebí a souhlasí s předáním
bytu dne 02.09.2013.
Usnesení č.10
Rada města na základě návrhu Gymnázia a Mateřské školy Rájec-Jestřebí, o. p. s. rozhodla
udělit Cenu starosty města Rájec-Jestřebí pro
nejlepšího studenta končícího studium na střední škole – studentkám I. Müllerové, třída 4. ročník a A. Skotákové, třída sexta. Oceněné obdrží
peněžní dar.
Usnesení č. 11
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o výpůjčce s EKO-KOM, a. s. Praha týkající se
bezplatného užívání sběrných nádob na tříděný
odpad (příloha č. 2).
Usnesení č. 12
Rada města schvaluje Zadávací podmínky
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pro výběr dodavatele realizace Připojení vrtu
HV 501.
Usnesení č. 13
Rada města projednala žádost Ing. Vybíhala
o výpůjčku 2 místností v domě Komenského
č. p. 46, Rájec-Jestřebí. Rada města rozhodla
zveřejnit záměr výpůjčky části obecního objektu
Komenského 46, Rájec-Jestřebí na pozemku
parc. č. 410 v k. ú. Rájec nad Svitavou o výměře 26 m2.
Usnesení č. 14
Rada města projednala žádost pana Musila
o pronájem budovy bývalé knihovny v Jestřebí.
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout obecní objekt (bez č. p.) – bývalou
knihovnu za bytovým domem na ul. 9. května
na pozemku parc. č. 254 v k. ú. Jestřebí jako
sportovní klubovnu.
Usnesení č. 15
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice na obecních pozemcích parc.
č. 1887/108, 1934/4, 1934/11, 1935/1, 1954/2,
1955/1 v k. ú. Rájec nad Svitavou pro stavbu
„Rájec-úprava DS, Nedoma“ za jednorázovou
úplatu ve výši 2.000 Kč + DPH. Rada města
souhlasí s umístěním kabelu NN pro přípojku
k pozemku (příloha č. 3). Po dokončení stavebních prací budou obecní pozemky uvedeny
do původního stavu.
Usnesení č. 16a
Rada města projednala žádost pana Perouta
o udělení povolení k použití propagačního filmu
města Rájec-Jestřebí zpracovaného FORLEAF
o. s. pro město Rájec-Jestřebí v roce 2012.
Rada města souhlasí s použitím filmu v rámci bakalářské práce žadatele a s uzavřením
podlicenční smlouvy s Univerzitou Tomáše Bati
ve Zlíně (příloha č. 4).
Usnesení č. 16b
Rada města bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly města Rájec-Jestřebí na úseku dodržování krizového zákona provedené Hasičským
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záchranným sborem Jihomoravského kraje dne
22.05.2013. Kontrolní orgán konstatoval, že
město plní úkoly uvedené v krizovém zákoně.
Usnesení č. 16c
Rada města projednala žádost Fotbalového
klubu MKZ Rájec-Jestřebí o zajištění požárního
dozoru při konání koncertu skupiny DISTANT
BELLS dne 22.06.2013. Rada města souhlasí
se zajištěním požárního dozoru členy SDH Rájec.
Usnesení č. 16d
Rada města rozhodla udělit plnou moc městu

Blansko k hlasování za město Rájec-Jestřebí
na XIII. Sněmu Svazu měst a obcí
Usnesení č. 16e
Rada města projednala aktualizovanou cenovou nabídku pana Břetislava Petra na zpracování dokumentárního filmu o městě Rájec-Jestřebí.
Rada města ukládá vedoucí odboru kultury
předložit informace o zajištění financování oslav
města (včetně zvýšené ceny filmu za dlouhou
i krátkou verzi) z rozpočtu města.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 10.06.2013
Usnesení č. 1a
Rada města projednala plán financování oslav Usnesení č. 3
města zahrnující předpokládané výdaje na akce Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouměsta v rámci oslav pořádaných v roce 2013.
vu s paní Maršálkovou, Havlíčkova 678, Rájec-Jestřebí do 30.09.2013.
Usnesení č. 1b
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo Usnesení č. 4
s Břetislavem Petrem, Blansko na zhotovení do- Rada města rozhodla dát výpověď z nájmu bytu
kumentárního filmu o Rájci-Jestřebí (příloha č. 1). podle ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského
zákoníku panu Hadrovi.
Usnesení č. 1c
a) Rada města bere na vědomí doplněné Usnesení č. 5
informace oddělení bytového hospodářství. Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
b) Rada města rozhodla ve věci žádosti paní na byt č. 26 na ul. Komenského 505, RájecLipertové a pana. Liperta o společný nájem -Jestřebí s žadateli v tomto pořadí:
bytu vyhovět žádosti a uzavřít smlouvu o spopaní Sedláčková, Rájec-Jestřebí,
lečném nájmu bytu na ul. Erbenova č. 399,
manželé Mazánkovi, Rájec-Jestřebí.
Rájec-Jestřebí.
Usnesení č. 6
Usnesení č. 1d
Rada města rozhodla pronajmout k zemědělRada města projednala informace předlože- ským účelům paní Trávníčkové pozemky parc.
né jednatelem společnosti Voda-Teplo-Světlo, č. 803 o výměře 259 m2 a parc. č. 804 o výměře
s. r. o. Ing. Klimkem. Rada města konstatuje, 302 m2, oba zahrada v k ú. Jestřebí. Nájem bude
že všechny úkoly nejsou splněny v termínu sjednán na dobu neurčitou s roční výpovědní
a požaduje okamžité zajištění plnění úkolů dle lhůtou za cenu 1 Kč/m2/ rok.
přílohy č. 2.
Usnesení č. 7
Usnesení č. 2
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
Rada města rozhodla uzavřít dodatek k nájemní o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídasmlouvě s paní Keprtovou a panem Manem jako jícího věcnému břemenu s E. ON Distribuce,
společnými nájemci bytu č. 6 na ul. Sportovní a. s., České Budějovice na pozemku města parc.
436, Rájec-Jestřebí.
č. 596 v k. ú. Jestřebí pro stavbu „Jestřebí – DP
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Bracek“ za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč
+ DPH. Rada města souhlasí s umístěním kabelu NN pro domovní přípojku za předpokladu,
že kabel bude umístěn v celé délce v chráničce
a v hloubce min.1,5 m, protože na dotčeném
pozemku je do budoucna naplánována komunikace. Po dokončení stavebních prací bude
pozemek města uveden do původního stavu.
Usnesení č. 8a
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres
Blansko, kterým se doplňuje příloha č. 1 zřizovací listiny o další majetek předaný příspěvkové
organizaci k hospodaření.
Usnesení č. 8b
Rada města bere na vědomí Plnění příjmů
a čerpání výdajů města k 31.05.2013
¨
Usnesení č. 8c
Rada města konstatuje, že hospodaření společnosti Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. za 1. čtvrtletí
2013 není průkazné, protože není uzavřeno
účetnictví za rok 2012. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města projednat hospodaření
společnosti Voda-Teplo-Světlo až po podání
daňového přiznání za rok 2012.
Usnesení č. 8d
Rada města bere na vědomí posouzení Pořizovatele územního plánu a zastupitelstvu města
schválení změny Územního plánu města Rájec-Jestřebí týkající se prověření záměru
da) navrhovatelky změny paní Kejíkové nedoporučuje,
db) navrhovatelů změny V. Emanuele a K. Romallo doporučuje,
dc) navrhovatele změny pana Nedomy doporučuje,
dd) navrhovatelů změny manželů Sedláčkových
doporučuje,
de) města Rájec-Jestřebí na změnu funkčního
využití pozemku p. č.2066/1 v k. ú. Rájec
nad Svitavou a zařazení do ploch občanské
vybavenosti doporučuje.
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Usnesení č. 8e
Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku města parc. č. 1183 les
o ploše cca 250 m2 (přesná výměra dle geometrického zaměření) v k. ú. Holešín manželům
Němcovým.
Usnesení č.9
Rada města projednala hlavní podmínky zadávacího řízení a kvalifikace uchazečů veřejné
zakázky „Rájec-Jestřebí, ul. Šafranice, Hradisko – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“,
ke kterým uplatnila své připomínky. Připomínky
budou zapracovány do zadávacího řízení předmětné akce.
Usnesení č.10
Rada města projednala seznam komunikací
(silnice a chodníky) navržené na další opravu
a rozhodla nechat provést nacenění oprav
firmou Swietelsky.
Usnesení č. 11a
Rada města projednala žádost Českého svazu
chovatelů, ZO Rájec-Jestřebí o povolení výstavy
drobného zvířectva a souhlasí s konáním výstavy ve dnech 6. a 7. července 2013 v areálu
chovatelů.
Usnesení č. 11b
Rada města projednala žádost o. s. „Za rozvoj
města“ o uvedení pronajatého pozemku do původního stavu – odstranění plotu a vyjádření
Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. Rada města konstatuje, že stavba oplocení na pozemku p. č.
1149/1 v k. ú. Rájec nad Svitavou nebyla řádně
projednána s uživateli pozemku a se stavebním
úřadem.
Rada města ukládá jednateli společnosti Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. projednat s dotčenými
účastníky variantu řešení, která bude vyhovující
pro provoz hřiště i údržbu čerpací stanice.
Usnesení č. 11c
Rada města projednala žádost pana Bačíka
o umístění parkovací značky „RESERVE“ před
zámečnickou provozovnou na ulici Taufrova 632,
Rájec-Jestřebí.
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Rada města souhlasí s umístěním značky
na náklady žadatele.
Usnesení č. 11d
Rada města projednala žádost paní Čížkové
o úpravu cesty v Jestřebí ke komunikaci na ul.
Jana Stříže. Rada města rozhodla nechat nacenit opravu cesty a opravu realizovat v letošním
roce dle možností rozpočtu.

soutěÁžS
PRO V

Usnesení č. 11e
Rada města souhlasí s konáním mimořádné
sbírky ve spolupráci s Oblastním střediskem
Diakonie Broumov na pomoc oblastem postiženým povodněmi. Rada města rozhodla nakoupit
pro postižené obce za částku 5 000 Kč potřebný
materiál a předat jej na Charitu Blansko k další
distribuci do postižených oblastí.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

NOVÁ 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 budeme pravidelně přinášet 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 Z ČERVNOVÉHO ZPRAVODAJE:
Foto č. 1: kostel Všech svatých v Rájci, foceno z cesty nad hřbitovem u Zeleňáku
(dle katastrální mapy Nad Příčníkem)
Foto č. 2: dvůr po demolici statku Blažků, ulice Komenského a Náměstí Míru
INZERCE
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

• 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.
NOVÁ NABÍDKA PIVNICE EDEN
- nová sázková kancelář STARTIP – sázení
bez poplatku
- připojení na internet zdarma
- kulečník, šipky, stolní fotbal, zmrzlina
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WELDING STARS s.r.o.
- kovovýroba
- zpracování nerezi
- vodoinstalatérské práce
- topenáøské práce
- solární systémy
pro ohøev TUV a pøitápìní
Provozovna: Blanenská 86 (areál ZERA Rájec), 679 02 Rájec-Jestøebí
Kontakt: Petr Malík, mob.: 725 339 361, e-mail: petr@weldingstars.cz
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INZERCE

Nabízím Vám:
Návštěvu obchodního
zástupce u Vás
Výběr materiálu v naší vzorkovně
Zdarma výpočet spotřeby materiálu
Podrobnou cenovou nabídku
Spolehlivou dopravu na stavbu
Montážní návody
a technické poradenství
Realizaci zkušenou ﬁrmou
Možnost vrácení nepoškozeného
materiálu
Dlouhodobé záruky
Zákaznickou kartu výhod Colemánie

Váš obchodní zástupce:
Martin Prokop mobil: 725 675 627
OBCHODNÍ CENTRUM SVITAVY
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel.: 461 324 740

www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

11 x

v České republice

17 let
na trhu

36 000

položek v nabídce

4000

trvale skladem

INZERCE
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Dne 12. června 2013
v městské knihovně
pasoval starosta města
prvňáčky na čtenáře.

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.

FOTO
č.

3

ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz

FOTO
č.

4
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