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Stejně jako každý rok i letos pro nás
připravil Divadelní spolek Rájec-Jestřebí novou divadelní hru.
Dne 26. 4. 2013 sehráli ochotníci
v rájecké sokolovně premiéru
s názvem: „Na správné adrese“.
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ZPRÁVY Z RADNICE

ta stinná stránka naší povahy české, co umí
zkomplikovat třeba evropské dotace natolik, že
je problém je čerpat.

CO POTĚŠÍ – CO ZAMRZÍ
– PERLIČKY ZE ŽIVOTA…
Bylo – nebylo. A přece jen bylo. Pěkné
květnové ráno. Slunce pomalu rozehřívalo den
a ranní větřík povíval čerstvou trávou. Řidič jel
na místo, kde jej čekala dnešní práce, když
přes sklo své kabiny uviděl něco, co ho zaujalo.
Zastavil u kraje silnice a najednou zahlédl, jak
ranní větřík na silnici pomalu rozfoukává balíček
bankovek s přehnutou složenkou inkasa. Posbíral bankovky a složenku, rozhlédl se po okolí,
ale nikoho, kdo by peníze mohl ztratit, neviděl.
A tak se vrátil na radnici a nález odevzdal. Pak
už dostaly události rychlý spád. Během další
hodiny se podařilo najít majitele peněz, který
moc děkoval za poctivé vrácení, protože částka
byla velká a dost by chyběla. Hodně potěší, že
máme kolem sebe lidi poctivé a férové. Na tom
se totiž budují všechny pozitivní lidské vztahy.
Bylo – nebylo. I tady bylo. Jako dobří hospodáři chceme spořit. Za evropské dotace se
chystala výzva na zateplení, tak jsme nechali
urychleně zpracovat projekt na zateplení mateřské školky a energetický audit. Předloni v září
měla být výzva na podání žádosti o dotace.
Pak se odložila na listopad, pak na prosinec
a nakonec byla vyhlášena vloni na jaře. Uspěli
jsme. Jenže … oficiální zprávu od státního fondu
jsme dostali až vloni v prosinci. Letos v lednu
jsme absolvovali školení fondu na zpracování
dokumentů a nachystali zadávací podmínky pro
soutěž na dodavatele. Na začátku dubna jsme
poslali podklady na státní fond na kontrolu, ale
ouha. Ani do poloviny května nemáme odpověď.
Nyní jsme již měli soutěžit dodavatele, aby se
mohla školka zateplovat přes prázdniny. No,
uvidíme, co se podaří stihnout. A tak zamrzí,

CO SE DĚJE NOVÉHO…
Jaro se s námi letos zahrálo na schovávanou. Dlouho byla zima, mrazíky a sníh a pak
najednou propuklo naplno. Rychle se oteplilo,
stromy rozkvetly a tráva začala růst jako o závod. Pracovní četa se pustila do úklidu ulic a sekání trávy. Protože je zelených ploch opravdu
hodně a sečou se postupně, tak to chvíli trvá,
než bude všechno posečeno.
V zimě jsme vysoutěžili dodavatele oprav
silnic a chodníků na ulicích Taufrova, Fügnerova a Komenského. Ještě vloni zde byly výkopy
a omezený provoz, protože se zde dokončovala
nová kanalizace, vyměnil se starý vodovod.
Dnes již máme hotovo, a tak se další ulice mohou pochlubit novou vozovkou a chodníkem.
Současně jsme nechali opravit prostranství
před radnicí a pracovní četa nainstalovala nové
vývěsky.
Dokončuje se revitalizace zeleně, kdy proběhlo kácení, údržba korun stromů a výsadba
nových stromů. Nové stromy pak můžete vidět
v geo-parku na ulici Komenského, na hřišti
Na Vyhlídce a v Jestřebí. Zase máme o kousek
naše městečko hezčí.
Nyní se chystají zadávací podmínky na soutěž dodavatele na rekonstrukci kanalizace a vodovodu ulic Šafranice a Hradisko. Na tuto akci
jsme podali dvě žádosti o dotace, tak věříme,
že uspějeme. Dále pak vyřizujeme stavební povolení na projekt „Rozšíření počtu parkovacích
míst na dvou místech v Holešíně a v Rájci pak
na ulici Sportovní“.
Ing. Pavel Perout
starosta

UPOZORNĚNÍ
Do 30. 6. 2013 je třeba uhradit místní poplatek za „komunální odpad“ na rok 2013
(tj. za provoz systému shromažďování komunálních odpadů).
Poplatek je možno zaplatit na pokladně MěÚ Rájec-Jestřebí v době:
pondělí a středa
úterý a čtvrtek

8 –11
8 –11

12 –16 hod.
12 –15 hod.

Vyzýváme občany k úhradě poplatku ve lhůtě jeho splatnosti tak, aby předešli
případnému zvýšení poplatku až na trojnásobek.
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UPOZORNĚNÍ FIRMY VODA-TEPLO-SVĚTLO, s.r.o.

Vážení občané,
chtěli bychom vás informovat, že firma Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. bude pravidelně provádět
odkalování vodovodního řadu. Odkalování se
bude provádět vždy koncem kalendářního měsíce na určených místech. Dvakrát ročně bude
provedeno kompletní odkalení celého vodovodního řadu. Do plánu odkalovacích míst je možné
na vyžádání nahlédnout v kanceláři sídla firmy
na MěÚ Rájec-Jestřebí. Ne vždy se při odkalení
dosáhne cíle – zlepšení kvality vody. Při této
činnosti může naopak dojít ke krátkodobému
zakalení vody. Z toho důvodu vás prosíme
o spolupráci a v případě výskytu zákalu bychom

uvítali předání informace, aby bylo možné učinit
úpravy v plánu odkalování a eliminovat výskyt
zákalů ve vodovodní síti.
V současné době je v řadě domácností
ve velké míře používáno velké množství vlhčených ubrousků a utěrek. Jsou to praktičtí pomocníci, ale obrovský problém pro provozovatele kanalizací a čistíren odpadních vod. Dochází velice
často k jejich usazování v potrubí a k ucpávání
čerpadel, proto se na vás obracíme se žádostí
o likvidaci těchto výrobků s domovním odpadem.
Firma Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. vám
předem děkuje za spolupráci.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy-rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací-bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 7. 6. 2013 od 7:00 do 13:00
Obec Rájec-Jestřebí – část Rájec
Děkujeme vám za pochopení

Vypnutá oblast:
Ulice Lesnická od domu č. 132, 415, 414 a 88
po ul. Sportovní
Ulice Sportovní – domy č. 397, 408
E-ON Česká republika, s. r. o.

INFORMAČNÍ OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
ÚŘEDNÍ HODINY
MĚSTSKÉ POLICIE
pondělí
8 – 9 h, 15 – 17 hodin
středa
8 – 9 h, 15 – 17 hodin.
Občané mohou kdykoliv kontaktovat
strážníka na telefonním čísle
pevné linky:
516 833 604,
na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese:
straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty na výkon služby
(zaměření) jsou ze strany občanů vítány.

KULTURNÍ DĚNÍ
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INFORMAČNÍ CENTRUM

CONCENTUS MORAVIAE
XVIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST
ITALSKÉ SLUNCE
01 06 — 29 06 2013

téma

Upozorňujeme na změnu provozní doby informačního
centra v letních měsících (červen – srpen).

XVIII. Mezinárodní hudební festival 13 měst

ITALSKÉ SLUNCE
5. června 2013
v 19.30 h
zámek, Slavnostní sál
FRANCO PAVAN – THEORBA

27. června 2013
v 19.30 h
zámek, Slavnostní sál
SEZIONE AUREA
Luca Giardini – housle, umělecký vedoucí • Gian Andrea
Guerra – housle • Sebastiano Severi – violoncello • Michele
Pasotti – theorba, kytara• Filippo Pantieri – cembalo

PROGRAM OSLAV 40. VÝROČÍ POVÝŠENÍ RÁJCE-JESTŘEBÍ NA MĚSTO, 50. VÝROČÍ
OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A 20. VÝROČÍ OTEVŘENÍ GYMNÁZIA
1. června 2013
tréninkové fotbalové hřiště
DĚTSKÝ DEN

ve 14 – 19 h

klubovna STP, Jirkova 463
od 14 h
„I DŘÍVE NAROZENÍ JSOU HRAVÍ“
hřiště za sokolovnou
MALÁ KOPANÁ
pořádá DKS Kopeček

v 17 h

2. června 2013
Sládkovy rybníky
RYBÁŘSKÝ DEN

od 9 h

6. června 2013
v 16 h
sokolovna
ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ a MŠ
Rájec-Jestřebí pro žáky, rodiče a veřejnost.
Součástí programu bude divadelní
představení s názvem „Karkulák“.

sál K-áčko
v 19 h
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
studentů Gymnázia a MŠ Rájec-Jestřebí
s názvem „NAHNILIČKO“
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7. června 2013
v 10 h
ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
DEN ŠKOLY
přivítání hostů a krátké projevy ředitele školy Mgr. Jaroslava
Brázdy a starosty Ing. Pavla Perouta
prohlídka školy
v 10:30 h
občerstvení pro hosty a zaměstnance školy
v 11:30 h
prohlídka budované školní zahrady
v 12:30 h

MEDIÁLNÍ
PA R T N E R

sokolovna
ve 14 h
ŠKOLNÍ AKADEMIE pro žáky, rodiče a veřejnost.
Součástí programu bude divadelní představení s názvem „Karkulák“.
Holešín
TURNAJ V KOPANÉ

v 17:30 h

výstavní síň knihovny
v 18 h
VERNISÁŽ VÝSTAVY MOTÝLŮ ze sbírky Jana Dvořáka
otevřeno: po, čt v 9 –18 h, út, st, pá v 9 –15 h

8. června 2013
náměstí Míru
v 10 h
SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ OBČANU MĚSTA A RODÁKŮ
vystoupí mažoretky ZUŠ Letovice
Gymnázium a MŠ Rájec-Jestřebí
v 11 h
herečka Naďa Konvalinková odhalí desku na gymnáziu
„NA TÉTO ŠKOLE NIKDY NESTUDOVALA“
PROGRAM V SOKOLOVNĚ
v 11:45 h
vystoupení souboru Rájíček, studentů gymnázia a žáků ZUŠ

Naďa Konvalinková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve 12 – 15 h
ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, Gymnázium a MŠ Rájec-Jestřebí,
městská knihovna, kino K-áčko, klubovna STP, klubovna
Klubu seniorů, klubovna vodáků
PROGRAM NA HŘIŠTI ZA SOKOLOVNOU
ve 13 – 16 h
Kaštánci s Martinem Štěpánkem ml. a Monikou Povýšilovou
AEROBIK ZŠ a MŠ pod vedením Marie Müllerové,
Lenky Hruškové a Jany Navrátilové
SDH Rájec – předvedení nového hasičského vozidla
CAS-TATRA 815
klub vodáků
PROGRAM V AREÁLU LODĚNICE
a na dětském hřišti

ve 13 – 15 h
Monika Povýšilová

KULTURNÍ DĚNÍ
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sokolovna
od 16:30 h
ZÁBAVNÝ POŘAD
s herci Naďou Konvalinkovou a Zdeňkem Junákem
„DIVADLO ŽIJE“
v 18 h
Divadelní spolek Rájec-Jestřebí uvádí:
- netradiční muzikálovou „Karkulku“
- jednoaktovku „VRAŽDA V DÁMSKÉ ŠATNĚ“
- směs muzikálových písní. V nich se představí herečka Hana Holišová
CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOLIBA z Rájce-Jestřebí v 19:30 h
hřiště za sokolovnou
SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ

Zdeněk Junák

ve 22:30 h

PROGRAM V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH dne 8. června
HOLEŠÍN
OSLAVA 70. VÝROČÍ založení hasičského sboru
divadelní představení
„Casnunk“
KAROLÍN
u sportovního klubu KANAP KAROLÍN
TURNAJ VE STŘELBĚ ze vzduchovky

9. června 2013
areál „Na rybníčku
v9h
SPORTOVNÍ A SPOLEČNSKÝ DEN
tréninkové fotbalové hřiště
KUBB turnaj

v 10 h

zámecká kaple
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

v 15 h

od 10. června 2013
dětské oddělení knihovny
ŠPERKY DARJI VYMAZALOVÉ
otevřeno: po, čt v 9 –18 h, út, st, pá v 9 –15 h
15. června 2013
hlavní fotbalové hřiště
od 9 h
TURNAJ PŘÍPRAVEK
pořádá Fotbalový klub Rájec-Jestřebí
hřiště za sokolovnou
v 17 h
MALÁ KOPANÁ pořádá DKS Kopeček Rájec

od 16 h
Hana Holišová

v 17:30 h
ve 20 h
v 18 h

16. června 2013
fotbalové tréninkové hřiště
v9h
soutěž mladých hasičů
„O pohár starosty města Rájec-Jestřebí“
prezentace družstev od 8:30 h
22. června 2013
ve 21 h
areál letního kina
REVIVAL PINK FLOYD
v případě nepříznivého počasí se koncert
přesouvá do sokolovny

29. června 2013
areál „Na Rybníčku“
v9h
TENISOVÝ TURNAJ příchozích dětí
areál „Na Rybníčku“
DĚTSKÝ DEN
doprovodná hudba

ve 14 h
od 16 h

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
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7. června 2013
v 18 h
výstavní síň 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.

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.
Otevřeno bude i v sobotu 8. června od 12 do
15 h v rámci oslav města.

8. června 2013
1. poschodí knihovny
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

od 10. června 2013
dětské oddělení knihovny
ŠPERKY DARJI VYMAZALOVÉ
– prodejní výstava náramků, prstýnků a náhrdelníků rájecké studentky potrvá do 27. června.
Otevřeno: po, čt 9 –18 h, út, st, pá 9 –15 h.

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

KNIHOVNA UZAVŘENA

Oddělení pro děti

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.
SETKÁNÍ NAD KNIHOU „POVĚSTI A POHÁDKY OD SVITAVY, OD SVRATKY“
Blíží se konec školního roku a s ním i ukončení dalšího ročníku Školy naruby.
V letošním roce jsme v naší škole putovali
po zříceninách hradů v našem okolí. Navštívili
jsme místa, kde stávaly hrady Doubravice,
Blansek, Čertův hrádek, Rychvald, hradisko
Svitávka a na posledním výletě jsme se vydali
po stopách zmizelých hradů v Rájci a prohlédli
si dvůr Svéslav v Jestřebí.
Na každé schůzce jsme si pověděli, jak se
na zříceninu dostaneme a co tam dnes najdeme. Ukázali jsme si obrázek hradu v dobách,
kdy ještě stával. Dozvěděli jsme se něco z jeho
historie a přečetli si o zřícenině pověst.
Naším úkolem bylo ke každému hradu vymyslet tajemství a namalovat obrázek. Po celý
rok jsme vyráběli z papírových krabiček hrady.

Tak jako naše Škola naruby putovala a hledala tajemství na starých zříceninách, tak
i v dalších 12 knihovnách se děti pokoušely objevit tajemství nad zemí a pod zemí. Že se jim
to povedlo, dokázala výstavka prací na setkání
čtoucích rodin regionu Blansko, které se uskutečnilo 15. května v naší městské knihovně.
Pozvání na toto setkání přijal PaedDr. Zdeněk Peša, autor knihy Pověsti a pohádky
od Svitavy, od Svratky. Přítomné děti a dospělé seznámil se vznikem knihy a poutavě jim
převyprávěl tři pověsti z Olešnicka.
Poté vedoucí regionálního oddělení Městské
knihovny v Blansku paní Helena Jalová shrnula
uplynulý ročník. Děti si zodpověděly otázky v připraveném kvízu. Do soutěže se zapojili i dospělí
a všichni byli odměněni malým dárkem.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
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Na závěr přišlo pozvání na podzimní putování tentokráte do okolí
Drnovic, které se uskuteční 7. září. Chcete-li
poznávat místa svého
okolí, neváhejte a pojďte
s námi.
Z. Miholová

POSTAVTE KNIHOVNU V INDII!
Sbírka anglických knížek pro děti
Nedávno jsme dostali do knihovny e-mail
s prosbou: postavte knihovnu v Indii. Obrací se
na nás mladá dobrovolnice Eva, která pracuje na internátu s padesáti malými dětmi „z ulice“ – některé byly zneužívané prací, jiné jsou
z chudých rozpadlých rodin a některé ani rodiny
nemají.
Celá salesiánská komunita pečuje asi
o 200 dětí. Materiálně je o ně postaráno a s pracovníky vychází skvěle, ale dětem chybí přístup
ke knížkám, i kdyby to mělo být jen obrázkové
leporelo. To knize nejpodobnější, co většina dětí

kdy držela v ruce, je učebnice.
Eva tedy prosí všechny, kteří mají doma
obrázkové knížky (bez textu) nebo dětské knížky v angličtině, zda by je mohli darovat „jejím“
indickým dětem. Třeba doma najdete v koutě
knihovny leporelo s anglickými barvami, zastrčeného Krtečka či jinou pohádku, kterou jste kdysi
koupili svým dětem, aby se mohly v angličtině
zdokonalit. Dnes už ji nepotřebují a jiným by se
ještě hodila.
Pokud takovou knihu doma najdete, přineste
ji do naší rájecké knihovny a my potom vypravíme balík pohádek do Indie.

GALERIE KRUH
DVĚ VÝSTAVY
V měsíci červnu mají návštěvníci galerie
Kruh na rájeckém zámku možnost zhlédnout
dvě autorské výstavy.
Až do 19. června 2013 pokračuje v prostorách galerie výstava obrazů brněnského výtvarníka Ivana Kulheima. Vedle typických motivů
z Vysočiny zaujmou návštěvníky i oleje zachycující nejrůznější zákoutí autorova rodného Brna
a v neposlední řadě i přírodní a městské motivy
čerpající z jeho různých zahraničních cest.

V závěru června uvítá galerie dvě výtvarnice ze střední Moravy. Obrazy a další objekty
z kůže zde představí Dana Kolářová z Řimic
a se svou originální dekorativní keramikou se
bude prezentovat Dagmar Mathonová z Uničova. Vernisáž výstavy se uskuteční v neděli
23. června 2013 v 15 hodin a výstava potrvá
do konce července.
Obě výstavy jsou přístupné denně kromě
pondělí od 10 do 16 hodin a vstup na ně je
volný.
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II. MATEŘSKÁ ŠKOLA JESTŘEBÍ
Děti z jestřebské mateřské školy navštívily
30. 4. požární zbrojnici v Jestřebí. Přivítali nás
naši průvodci – hasiči – pánové Ladislav Cihlář,
Jiří Mikulášek a Martin Musil. Ochotně dětem
předvedli požární zbrojnici, výzbroj, výstroj,
dýchací přístroj, čerpadla, hadice, a požární
auto – a jeho vybavení – hadice, čerpadla, vyprošťovací techniku, lékárničku. Děti si mohly

vše prohlédnout, osahat, a vyzkoušet si i některé
části hasičské výstroje – přilbu, vesty, opasek,
rukavice.
Na závěr si děti vyzkoušely i stříkání proudnicí. Dopoledne bylo pro děti velice zábavné,
zajímavé a poučné.
Našim průvodcům patří veliké poděkování.
Dana Šavrňáková

Fotografie z dalších akcí v MŠ:

Představení Divadélka „Úsměv“

Plavecký kurz
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Den Země – Vycházka k rybníčkům v Jestřebí

Čarodějové a čarodějnice v MŠ

EXKURZE DO PRAHY – 9. B
Ve dnech 15. a 16. května jsme se s paní učitelkou Kalíkovou a panem
učitelem Dvořákem vydali
na exkurzi do Prahy a okolí.
Nejprve jsme navštívili hornický skanzen Mayrau v Kladně. Tam jsme měli
zajištěnou prohlídku uhelného dolu, ze kterého
29. června 2002 vyjel poslední vozík s černým
uhlím. Zhlédli jsme krátký film a pokračovali
jsme průzkumnou procházkou po haldách. Až
na fakt, že se mi do vlasů zamotalo pár pavučin, si myslím, že obě prohlídky obohatily naše
předešlé vědomosti. Po Kladně následovalo
město, které je Praze o něco blíže, Lidice. Zde
jsme započali prohlídku krátkým filmem, který
shrnoval sběh událostí před 10. červnem 1942
i po něm. Po filmu jsme se přesunuli do výstavní

místnosti, kde se nacházelo několik expozic.
Nejvíce mne zaujala expozice věnovaná parašutistům, kteří spáchali atentát na říšského
protektora R. Heydricha. Byla tam vystavena
potrhaná a zakrvácená košile jednoho z nich.
U tohoto exponátu jsem stála docela dlouho,
nutilo mne to přemýšlet. Následovala prohlídka
lokality Starých Lidic. Viděli jsme místa, na kterých byla vybudovaná škola a kostel. Došli jsme
až k památníku 82 dětských obětí. Z nových Lidic jsme odjeli autobusem směr Praha do oblasti
Šárky, kde jsme měli být ubytováni. Navečeřeli
jsme se a pan učitel rozhodl, že se vydáme
na průzkum okolí.

Další den ráno nás čekala cesta na Bílou
horu. Už z názvu plyne, že jsme z toho, že

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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musíme podniknout další výšlap, moc nadšení nebyli, ale nakonec to stálo za to. Přes
letohrádek Hvězda jsme se vydali k Petřínské
rozhledně, kde si většina z nás odpočinula
v místním parčíku. A konečně nás čekala cesta
do centra Prahy. Tam jsem byla naposledy
před devíti lety, takže jsem se těšila. Nejdříve

jsme se prošli Malou Stranou, dále jsme přešli
Karlův most a díky plavbě po řece Vltavě jsme
viděli i památky, na které nám čas nevyzbyl.
Následoval hodinový rozchod na Václavském
náměstí a potom už cesta domů. Výlet se
velmi vydařil.
Lucie Nečasová, 9. B

Pondělní ráno, dne 13. května 2013, začalo slavnostně. Po celoroční
poctivé práci
9. ročník literární soutěže – „PÍŠI, TEDY JSEM“.
V úvodním proslovu pana starosty Ing. Pavla Perouta zazněla sice krátká a stručná věta,
která ale dokázala obsáhnout celou myšlenku
a zároveň s ní i duch této soutěže: „Jsem,
tedy píši.“
V zasedací místnosti městského úřadu jsme
se sešli my všichni, kteří píšeme a zároveň
tím tedy JSME, dovolím si napsat, výjimeční,
tvůrčí, ale co hlavně, všichni JSME vítězové. Ať
už jsme se podělili o svá díla ve formě poezie
nebo prózy, automaticky jsme si tím zajistili výhru v podobě vnitřního obohacení a s ním úzce
spojeného rozvoje a také rozhledu, což mnohdy
bývá do života víc, nežli hmotné statky.
Kromě přítomných porotců, pánů ředitelů základních škol, ředitele naší školy Ing. Stanislava
Laštůvky a již zmiňovaného pana starosty, jsme
se dočkali i inspirace pro naši budoucí tvorbu
ve formě diskuze se spisovatelkou, autorkou
prózy pro děti i dospělé, Petrou Braunovou,
jež přijala pozvání na 9. ročník této literární

soutěže, kterou vyhlašuje město Rájec-Jestřebí
ve spolupráci s Gymnáziem a Mateřskou školou
Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Cenit si umístění je sice součástí každého
klání čí soupeření, ale mnohem víc si važme
talentu a odvahy, jež nás dovedly tam, kde jsme
v pondělí všichni společně mohli být.
Sonja Špačková
Gymnázium a MŠ Rájec-Jestřebí
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FRANCOUZŠTÍ STÁŽISTÉ NA GYMNÁZIU RÁJEC-JESTŘEBÍ
Již druhým rokem probíhá eTwinningová
spolupráce mezi naší školou a střední odbornou školou MFR Les Fins ve východní Francii.
Na podzim roku 2012 jsme u nás hostili studenty
a pedagogy z této školy a letos na podzim se zase na oplátku chystáme my k nim. V návaznosti
na tuto spolupráci se letos v dubnu a na začátku
května uskutečnila stáž dvou francouzských
studentů v zařízení pro environmentální výchovu
Lipka a na Správě CHKO Moravský Kras, kterou
právě naše škola pomohla zprostředkovat. Studenti měli v rámci stáže za úkol poznat místní
chráněnou lokalitu, studovat volně žijící druhy
živočichů a rostlin a seznámit se s koncepcí
ochrany jejich přirozeného prostředí.

Přestože jejich program připravený Lipkou
a Správou CHKO byl velmi nabitý, jeden den
jsme je pozvali k nám do školy, aby poznali i jiné aspekty života v naší zemi z pohledu svých
vrstevníků. Nejprve je naše studentky provedly
po škole a pak navštívili hodinu francouzštiny

a angličtiny. Zejména v hodině francouzštiny
byla jejich návštěva velmi přínosná pro naše
studenty, kteří tak měli možnost použít v praxi
to, co se zatím ve škole naučili a dozvědět se
něco o životě ve Francii.
Stážisté v naší zemi strávili o něco více
než tři týdny a během této doby se naskytlo
ve volných dnech i několik dalších možností
pro jejich setkání se zájemci z řad našich studentů. Zejména dvě nejnadšenější studentky
francouzštiny, Kristýna Pernicová a Silva Vávrová, neváhaly obětovat část svého volného
času na to, aby francouzské hosty doprovodily
na cyklovýletě po Moravském Krasu, na procházce údolím Chlébského potoka v rezervaci
plné rozkvetlých bledulí, nebo jim ukázaly zámek
Rájec nad Svitavou a provedly je historickým
centrem Brna. Celodenní komunikace v cizím
jazyce pro ně byla bezpochyby cennou zkušeností, která se bude jednou v životě hodit. Svou
ochotou, snahou porozumět, ukázat a vysvětlit
vše zajímavé přispěly velkou měrou k tomu, aby
naše země zapůsobila na francouzské
hosty přívětivým
dojmem a aby si
odvezli pěkné vzpomínky. Za to patří
oběma studentkám
velký dík.
Mgr. Barbora
Honzátková,
vyučující Aj a Frj

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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NEČEKAL JSEM TO
Druhého května tohoto roku navštívila kvinta z Gymnázia v Rájci-Jestřebí Villu Tugendhat
– ojedinělé funkcionalistické dílo nacházející
se v Brně. Dům od architekta Miese van de
Rohe je opravdu ojedinělý, úžasný. Vůbec jsem
nečekal, že mě Villa natolik osloví a zaujme,
že nebudu moci najít slova, která by stavbu
dostatečně ocenila.

Obrovské prostory, všude dostatek místa.
Vybavení přesně pro tento interiér a na tu dobu,
ve které byla Villa postavena, pokroková technika. Ale nejvíce jsem byl fascinován obrovskými,
automaticky otvíratelnými okny. Pohled z těchto
oken, do zahrady a na historické centrum Brna,
je k nezaplacení.
Na konci prohlídky jsem se rozhodl, že se začnu vzdělávat naplno.
Protože hodnota, kterou tato Villa
má, je obrovská. A v takových domech bydlí jen „jedničkáři“.
Libor Jevický
Gymnázium a Mateřská škola
Rájec-Jestřebí o. p. s

Při vstupu do zahrady jsem byl ohromen nejen její rozlohou, ale i jednoduchým
designem, klidem a tichem. Jediné, co mi
tu chybělo, byl bazén. Když jsme se přesunuli na terasu Villy, zahrada působila ještě
kouzelněji. Poté, co průvodce povyprávěl
základní příběh Villy Tugendhat, zavedl
nás do vstupní haly. Už tam bylo jasné, že
nejsme jen tak v ledajaké „vile“.
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ROZUMÍTE „SKOTSKY“?
Nakolik mohou zodpovědět tuto otázku
kladně, měli možnost si vyzkoušet studenti
rájeckého gymnázia v průběhu měsíce května,
kdy na naši školu zavítal host ze Skotska.
Samozřejmě, že ve Skotsku se mluví převážně anglicky, takže, řeknete si, pro člověka,
který se už pár let učí angličtinu, by to neměl být
zásadní problém. Ale právě naopak, ten kdo se
už nějakou dobu angličtinu učí, přišel na to, že
není angličtina jako angličtina. Nejen že se značně liší ta americká od britské, ale existují i různé
varianty v rámci jedné země. Každá varianta má
svůj specifický přízvuk a částečně i odlišnou
slovní zásobu. Proto je při studiu cizího jazyka
nesmírně důležité setkávat se s jeho různými
lokálními variantami, aby byl člověk lépe připraven na reálný kontakt s rodilými i nerodilými
uživateli daného jazyka.

Tuto nutnost si uvědomují i angličtináři
na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí, a proto využili
nabídky DDM Blansko a pozvali na návštěvu

do vybraných hodin angličtiny Matthewa Cravena ze Skotska, který v současné době působí
v DDM v rámci projektu „Evropské dobrovolnické
služby“. Studenti tak měli možnost slyšet „naživo“ ukázkovou skotskou angličtinu, která se
poněkud liší od toho, co znají z učebnicových
cédéček. Postupně si ale všichni zvykli, a tak,
po překonání počátečního ostychu, se rozvinula
diskuze na velmi zajímavá témata, do níž se
zapojovali i ti, kteří jindy spíše mlčí.
Studenti se z fundovaných úst dozvěděli
mnoho zajímavých informací o životním stylu
ve Skotsku, o tamních gurmánských specialitách
nebo kulturních tradicích. Studenti měli též možnost povykládat anglicky novému a nezvyklému
posluchači o sobě a svých zkušenostech, což
byl pro mnohé mimořádný zážitek. A jelikož
nejzajímavější témata se objevila vždy na konci
hodiny, dohodli jsme se s Mattem, že se k nám
ještě někdy podívá.
Mgr. Barbora Honzátková
Gymnázium a Mateřská škola
Rájec-Jestřebí
CENTRUM MOTÝLEK

KRONIKA CENTRA MOTÝLEK – DUBEN 2013
13. 4. 2013
Den Země s Motýlkem
V sobotu 13. dubna se
vydala skupinka nadšenců,
složená ze sedmi maminek, dvou tatínků
a třinácti dětí, uklízet odpadky v okolí našeho
města. Sešli jsme se na parkovišti u zámku
a vydali se směrem k Lenčovu. Obsadili jsme
příkopy z obou stran silnice, rozdělili pytle
a pustili se do sbírání. Neodradily nás ani tři

dešťové přeháňky. Než jsme došli k Lenčovu,
bylo naplněno všech 10 připravených pytlů.
Od Lenčova jsme se vydali do Holešína,
kde na nás už čekala otevřená Hospůdka
v Betlémě, kde jsme se občerstvili a opekli
párky a jiné dobroty.
Z Holešína jsme pokračovali dolů po silnici
k Doubravici a pak kolem řeky až do Rájce.
Počasí se nakonec umoudřilo a po zbytek

CENTRUM MOTÝLEK
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cesty na nás svítilo sluníčko. Cestu si děti
zpříjemňovaly tím, že se vzájemně vozily
na vozíku. Domů jsme dorazili unavení, ale
s pocitem příjemně prožitého dne.
Velké poděkování patří provozovatelům
Hospůdky v Betlémě v Holešíně. Také děkujeme městu Rájec-Jestřebí za zajištění odvozu
pytlů s odpadky.
Jana Klimková

26. 4. 2013
Beseda – Hygienické návyky a chození
na nočník
Nivea Baby je kosmetika nejen pro nejmenší, ale i pro děti starší a jejich maminky. Stala se
vítězem kategorie
Dětská kosmetika 2012. Všechny výrobky jsou vyvinuty ve spolupráci s dermatology
a pediatry.
Maminky byly seznámeny s novinkou – multifunkčními ubrousky Toddies, které jsou 100%
přírodní, biologicky odbouratelné a lze je spláchnout do toalety! Tyto ubrousky můžeme použít
na obličej, ruce, ale
i na zadeček jako
toaletní papír.

zve rodiče s dětmi na
společné ukončení školního roku.

Děti se mohou těšit na

opékání špekáčků
sportovní stanoviště,
drobné odměny
a společnou zábavu
Termín: středa 19. 6. 2013
Čas:

od 16 hodin

Kde: hřiště za sokolovnou
S sebou si vezměte: špekáčky, chleba, dobrou náladu,
hravého ducha i své kamarády
Akce se uskuteční jen za příznivého počasí
Na všechny se těší
Romana Zimolová a Jana Konečná

Při učení na nočník
se držíme zlatých
pravidel:
CHVÁLIT!
VYTRVAT!
NESPĚCHAT!
POUŽÍVAT
MOKRÉ
UBROUSKY
TODDIES!
Jana Sedláková
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ LSPP
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin
1.6.
2.6.
8.6.
9.6.
15.6.
16.6.
22.6.
23.6.
29.6.
30.6.

MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Štrajtová
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Well

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327

516 488 451
516 416 386
516 488 454
608 220 806
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 446 398
516 488 455
516 447 605

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.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme rodičům narozených dětí:
David Kožiak, Samuel Blažek, Ladislav Cihlář, Jan Mojčák, Ema Pycunová, Jakub Šváb,
Petr Halouzka
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se narodili v měsíci červnu:
Jiří Pícha, Anna Andrlová, Antonín Cveček, Růžena Hejčová, Břetislav Tříska, Rudolf Písařík,
Josef Pavlů, Anna Skotáková, Marie Horáková, Jan Juránek, Marie Štěpánková, Bohuslava
Šamořilová, Bohumila Michalčíková, Jana Maňoušková, Jaroslav Dokoupil, Maria Burgetová,
Marie Skřípská, Leopold Koupý, Květoslava Novotná, Marie Součková, Petr Šváb, Alena Jílková,
Pavel Stoll, Petr Stoll, Marie Matušková, Anna Plhalová, Marie Mikulášková, Ladislav Pokorný,
Vilém Fránek, Věra Horáčková, Ladislav Míča, Jitka Michálková, Benedikt Andrle, Zdeněk Klein,
Jiřina Zeráková, Květuše Šimanová, Rudolf Tomášek, Augustin Pernica, Julius Kopor, Věra Staňková,
Marta Zachovalová, Josef Šamalík, Marie Pokorná, Jan Zachoval, Emilie Nedomová, Pavla Šťávova,
Josef Skoták, Milada Kalová, Marie Třísková
Karolín: Alois Kejík
Sňatky: (zveřejňujeme jen ty snoubence, kteří dali souhlas)
Státní zámek Rájec nad Svitavou
27. 4. Miroslav Dítě, Náchod – Dagmar Buršová, Brno
4. 5. Jan Sedlák, Lipovec – Eva Tihonová, Rájec-Jestřebí
18. 5. Miloslav Gulda, Doubravice nad Svitavou – Alina Kuncová, Lhota Rapotina

Odešli z našich řad:
v měsíci dubnu zemřela paní Věra Crhonková, pan Jaromír Dvořáček
v měsíci květnu zemřeli pan Karel Vrzal, pan Jaromír Pernica
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FOTOREPORTÁŽ: Rybářské závody 27. 4. 2013
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Sbor dobrovolných hasičů Rájec
pořádá
soutěž kolektivů mladých hasičů

„O pohár starosty města Rájec-Jestřebí“
v požárním útoku a štafetě dvojic starších a mladších žáků
neděle, 16. června 2013
fotbalový areál Rájec-Jestřebí, ulice Sportovní
Soutěž je zařazená v OLM 2013!
Prezence družstev od 8.30 hodin
Zahájení soutěže v 9.00 hodin

Kontaktní osoba:
Pavel Sáňka, tel.: 724 564 943
Přihlášky je možné zasílat do 9. 6. 2013
na e-mail: sankapavel@seznam.cz

Více informací, přihlášku a organizační zabezpečení naleznete od 25. 5. 2013 na
www.hasicirajec.cz

OHLASY
NEJMLADŠÍ „RELAXOVÉ DÍVENKY“ SLAVÍ ÚSPĚCHY!
Letošní soutěžní aerobikové klání začalo pro
nejmladší cvičenky z Relax klubu pod vedením
Jany Navrátilové krásným „šokem“ v podobě
prvního místa v Bystřici nad Perštejnem. Nutno
zmínit, že malé cvičenky mají téměř všechny
8 roků. Pouze nejmladší benjamínek Laurinka
má roků šest a nejstarší Jolanka devět. Děvčata tak mají závody ztížené tím, že téměř vždy
padnou do kategorie 7 –11 let. A soutěží tak
s děvčaty, které je mnohdy předčí o hlavu. O to
bylo vítězství v této kategorii na stupni nejvyšším
velkým překvapením.
A my tušíme, proč porota vybrala právě naše
„nejmladší“ za vítěze. Pódiová skladba nese
název Madagaskar. Není snad dítka, teenagera
či rodiče, který by neznal animovaný rodinný film
nesoucí právě tento název. Příběh o čtyřech
zvířecích kamarádech (lev Alex, zebra Marty,
žirafa Malman a hrošice Glorie). Jsou vtipní,

úžasní, nikdy se neopouští a jejich přátelství
je nade vše. Snímek je podpořen dechberoucí
hudbou, kterou naprosto fantasticky trenérka
zpracovala a velmi obratně ji „napasovala“
na originální choreografii. Skladba tak „roste“
od začátku až do konce. Ti, kteří cvičení našich
„malých holek“ shlédli tvrdí, že jim při sledování
nabíhá husí kůže. Jako náčiní zvolila trenérka
trubky-vuvuzely, které byly hlavním fandícím
náčiním na MS ve fotbale v Jihoafrické republice. A to vše podtrhují nápadné kostýmy, které
vychází z jednoho z hrdinů, a to zebry Martyho.
Holky prý v nich vypadají trošku starší, ale to byl
záměr. Pokud se mají rovnat s jedenáctiletými
soupeřkami, musí podle toho taky vypadat.
Druhá soutěž čekala naše závodnice v Blansku, kde holky soutěžily v kategorii 1. a 2. třídy.
Tam opravdu zazářily. A jako jeden kompaktní
celek odcvičily na velkou jedničku a odvezly
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si tak zlatý pohár
za první místo.
Po vyhlášení svítily jako lampióny
štěstí a trenérka
stejně tak.
A protože
jsme společně
s trenérkou a holkami přesvědčeni, že „naše pódiovka“, jak se
v kuloárech aerobických říká, patří mezi povedené, vydali jsme se s ní i dál. V Pardubickém
kraji tak děvčátka „vycvičila“ medaili bronzovou.
Sezóna „pódiovek“ ještě nekončí. Relaxové
nejmladší dívenky sestavu dál pilují. Ale i kdyby
už žádná medaile nebyla, letošní aerobické jaro
je pro ně už nyní úspěšné.
A za těmito úspěchy se skrývá mnoho věcí: veliká dřina, trpělivost, ochota,
talent, kreativita, vstřícnost, správná
dávka přísnosti, korektnost a především láska k dětem a ke sportu. A tohle
všechno naše cvičitelka Jana má. A my,
rodiče, bychom ji chtěli touto cestou
poděkovat, že ty naše ratolesti vede
nejen ke sportu a zdravé soutěživosti,
ale že jim jde příkladem jako člověk takový. Holky ji neberou jen jako trenérku,
ale je pro ně zároveň taková dospělá
kamarádka. Je to prostě jejich Janička.
Jani, děkujeme, jen tak dál!
Rodiče „zeber z Madagaskaru“

Blansko – 1. místo

Bystřice nad Pernštejnem – 1. místo

Pardubický kraj – Heřmanův Městec – 3. místo

OHLASY

 20


21

OHLASY
SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

V pátek 26. dubna se uskutečnilo
v klubu důchodců v Blansku okresní
shromáždění Svazu tělesně postižených
(STP). Přítomných 35 delegátů, zvolených na výročních členských schůzích
STP, zastupovalo 22 organizací z našeho
regionu (více než 2500 členů).
Předseda okresního výboru STP
vyhodnotil práci devítičlenného výboru
za pětileté funkční období. Následovala
zpráva o hospodaření a zpráva revizní
komise. Součástí okresního shromáždění byla volba nového výboru a revizní
komise na dalších pět let. Členka naší
organizace paní Božena Menclerová byla opět zvolena předsedkyní okresní revizní
komise. Přítomní členové zvolili tři delegáty
na krajské shromáždění do Brna a tři delegáty
na sjezd STP, který se uskuteční 20. 9. – 21. 9.
2013 v Praze.
Našeho shromáždění se zúčastnila předsedkyně STP paní Klasnová z Prahy, která nás
v krátkosti seznámila s připravovanými změnami
v sociální oblasti, týkající se zejména zdravotně
postižených. Přítomným poděkovala za dosavadní práci, popřála hlavně zdraví a hodně
dobrých nápadů pro zdravotní a kulturní vyžití
našich členů. Na závěr svého vystoupení předala naší organizaci ocenění za dlouholetou práci
pro zdravotně postižené.

Předsedkyně místní organizace v Rájci-Jestřebí paní Mgr. Miroslava Vašíčková poděkovala za ocenění s poukázáním na to, že
je to zásluha dobré práce celého výboru a také
díky našim sponzorům, kteří fi nančně nebo
věcnými dary přispívají na akce, které výbor
organizuje. Složení nového výboru: předseda
Mgr. Miroslava Vašíčková, místopředseda
Mgr. Jana Schuchová, hospodaří Lýdie Pokorná, matrikářka Marie Hajdamachová, členové
– Jarmila Bartíková, Božena Němečková,
Libuše Vachová, Božena Menclerová, Josef
Meluzín, Antonín Hříbal, Marta Michálková,
Jarmila Pražáková.
Výboru místní organizace
Svazu tělesně postižených
v Rájci-Jestřebí ocenění z Prahy právem náleží! Obzvláště
předsedkyni p. Vašíčkové, která
svými výbornými organizačními
schopnostmi dovede perfektně
vést 320 členů organizace STP
k různým zajímavým aktivitám,
např. organizuje besedy na různá témata, soutěže vědomostní,
sportovní, gastronomické, zábavné a jiné.
Výbor MO STP Rájec-Jestřebí
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KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY
Již se stalo tradicí, že první květnová sobota
patří pohybu. Letošní rok nebyl výjimkou. Občanské sdružení „Za rozvoj města“ pořádalo na
ulici Havlíčkova Koloběžkové závody. Na startu
se sešlo téměř 80 závodníků a radost z pohybu
byla znát na tvářích všech. Připravit se, pozor,
start! Zaznělo mnohokrát a pokaždé ve víru
soutěživosti vyrazili závodníci na trasu pod dohledem pořadatelů a zdravotnice slečny Elišky
Klimešové. Vítězem byl ten, kdo cílem projel bez
nehody – tedy všichni. Odměnou byla medaile
a drobný dárek. Sportovní dopoledne doplnil
místní Sbor dobrovolných hasičů, předvedli dětem nový hasičský vůz CAS TATRA. Příjemnou
atmosféru připomeneme malou fotoreportáží.

Hurááá, první závodník na startu!

Za o. s. „Za rozvoj města“
Romana Synakieviczová

Závodníci se řadí na startu

Velká radost z pohybu

Hlavně opatrně, vyhrává ten,
kdo dojede bez nehody

Závod v plném proudu
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Trošku se stydím, ale závody
jsem dojela na výbornou

Nejstarší závodníci na trati

Chvilka odpočinku po závodu

Po odevzdání čísla byl závodník
odměněn medailí

Po závodu si každý účastník vybral
malou odměnu

Děti nejvíce zajímala kabina vozu

SDH Rájec představila dětem novou CAS

ZPRÁVY ODJINUD
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NADAČNÍ FOND MĚNÍ POSTAVENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH NA TRHU PRÁCE
V České republice dnes žije přibližně
jeden milion osob se zdravotním postižením,
tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom
většina shání marně. Firmy, organizace,
státní správa a samospráva jsou i v roce
2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit
jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná
povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se
zdravotním postižení u subjektů, které mají
více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012
velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá.

Firmy a organizace raději odvedou do státní
pokladny statisíce na pokutách, než aby daly
například kratším úvazkem šanci pracovat
ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou či Crohnovou nemocí.
Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem „postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou
skupinou zdravotně postižených osob. Firmy
se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním
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omezením by je stál finance navíc už tím, že by
mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde
opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni
OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti.
Nadační fond pro podporu osob se
zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho
čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: „Potřebujeme vzdělané personalisty, podnikatele
a manažery, kteří budou dobře znát základy
legislativy. A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech
příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří
pracují na manažerských pozicích. Lépe tak
pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním
postižením je.“ Nadační fond má za sebou řadu
úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No
a co?!“, která jako první upozorňovala veřejnost
na kvalitní práci osob se zdravotním postižením
a s tím související ochrannou známku „Práce
postižených. Na stránkách www.pracepostizenych.cz lze nalézt řadu výrobků označených touto známkou, které vyrobily osoby se
zdravotním postižením a jejich zakoupením
jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním
z velmi důležitých projektů nadačního fondu
je sekce Práce OZP a poradny na portálu
Prace.cz, které odborně zaštiťuje. V současné

ZPRÁVY ODJINUD
době nadační fond spustil projekt „Start bez
překážek“, který se snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli
svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi,
a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou
absolventům placené půlroční stáže, aby mohli
potřebnou praxi získat.
Proč zaměstnat osobu se zdravotním
postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď platit stotisícové
odvody do státního rozpočtu za to, že postižené
osoby nezaměstnávají, nebo mohou využít tzv.
náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy s více
než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním
postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním
postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit
i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma
získá pracovitého a kvalifikovaného člověka
a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada
daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až 270 000 korun.
Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet pro firmy pozitivní motivační nástroje např.
v podobě vyšších příspěvků na vznik místa,
na mzdu, na pracovní pomůcky apod.
O činnosti a projektech nadačního fondu,
ale také současné legislativě se více dozvíte
na www.nfozp.cz

NOVÁ SOUTĚŽ PRO VÁS – SOUTĚŽ PRO VOLNÉ CHVÍLE

soutěÁžS
PRO V

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, na e-mailovou
adresu: foto-rajec@seznam.cz. 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
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USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 08. 04. 2013
Usnesení č. 1a
Rada města bere na vědomí informace o podlahových plochách a výši nájemného v bytech
ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí.
Situace se musí řešit projekčně.
Usnesení č. 1b
Rada města bere na vědomí informace ředitele
Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí,
okres Blansko k projektu „Modernizace odborných učeben v Základní škole Rájec-Jestřebí“.
Usnesení č. 2
Rada města rozhodla pronajmout Dr. Krahulcovi část pozemku parc. č. 14/1 ostatní
plocha o výměře cca 1 m2 (z celkové výměry
6146 m2) v k. ú. Rájec nad Svitavou pro umístění informačního panelu s označením interní
ambulance.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné
500,-Kč/ rok plus DPH.
Usnesení č. 3
Rada města rozhodla pronajmout panu
Šmerdovi část zdi domu Komenského čp. 46
v Rájci-Jestřebí o výměře cca 2 m2 k umístění
reklamního panelu na rohu ulic Komenského
a Havlíčkova. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
za nájemné 500,- Kč/rok plus DPH.
Usnesení č. 4
Rada města rozhodla poskytnout Divadelnímu
spolku v Rájci-Jestřebí formou výpůjčky nebytový prostor v 1. patře domu na ul. Jurkova 643
v Rájci-Jestřebí, a to místnost č. 228 o výměře
17,23 m2 pro zřízení skladu kostýmů. Smlouva
o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 2 měsíce a Divadelní spolek
se bude podílet na úhradě nákladů na energie
ve výši 50,-Kč/měsíc plus DPH.
Usnesení č. 5
Rada města projednala nabídky 2 firem
na opravu povrchu komunikace před Městským
úřadem v Rájci-Jestřebí a komunikace na výjezdu na ul. Blanenská a z důvodů nejnižší nabídkové ceny vybrala k realizaci firmu Swietelsky.

Usnesení č. 6
Rada města bere na vědomí ústní vyjádření
paní Šebánkové a paní Menclerové ve věci
žádosti o ukončení nájemní smlouvy na obecní byt dohodou a žádosti o uzavření nájemní
smlouvy na takto uvolněný byt. Rada města nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt
č. 39 na Komenského ul. 506 v Rájci-Jestřebí
dohodou.
Usnesení č.7
Rada města bere na vědomí upozornění 3 věřitelů firmy EXAM CZ a. s. na porušení právních
předpisů a požadavek na jejich projednání a řešení radou města Rájec-Jestřebí. Rada města
konstatuje, že věc je zařazena na program
jednání rady města ve věcech obce jako jediného společníka společnosti Voda-Teplo-Světlo,
s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady dne
15. 04. 2013.
Usnesení č.8
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice na obecním pozemku parc. č. 170/5
v k. ú. Jestřebí pro stavbu „Jestřebí – DP Kula“.
Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu ve výši
500 Kč + DPH.
Usnesení č.9a
Rada města souhlasí s výměnou podlahové
krytiny v prostorách dětského zdravotního střediska, Havlíčkova 624, Rájec-Jestřebí nájemkyní MUDr. Hájkovou. Rada města souhlasí
s umořením nákladů z pravidelných splátek
nájemného počínaje IV. čtvrtletím roku 2013
pouze do výše nákladů za PVC STANDARD
(maximálně 65 tisíc Kč včetně DPH). Případné
náklady nad rámec této částky (např. položení
dražší krytiny) půjdou na náklady nájemkyně.
Usnesení č. 9b
Rada města projednala žádost pana Švestky
o povolení zrekonstruovat parkovací místo před
rodinným domem. Rada města souhlasí s užíváním části obecního pozemku parc. č. 1101/1
ostatní plocha o výměře cca 23 m2 v k. ú. Rájec
nad Svitavou před rodinným domem čp. 187.
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Žadatel zbuduje na vlastní náklady zpevněnou
plochu v šířce 5 m ze zatravňovacích tvárnic pro
kolmé parkování 2 osobních automobilů.
Usnesení č. 9c
Rada města bere na vědomí Zápis ze schůze
komise pro občanské záležitosti z 27. 03. 2013.
Usnesení č.9d
Rada města se seznámila se zápisem z kontroly vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých městem Rájec-Jestřebí v roce 2012
provedené finančním výborem dne 18. 3., 19. 3.
a 28. 3.2013. Rada města bere na vědomí

závěr, že zjištěné nedostatky je nutné odstranit před poskytnutím schválených příspěvků
na rok 2013 a ukládá hospodářsko-správnímu odboru, aby postupoval ve smyslu tohoto
závěru.
Usnesení č. 9e
Rada města se seznámila s navrženým programem valné hromady Voda-Teplo-Světlo, s. r. o.
dne 15.04.2013.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 22. 04. 2013
Usnesení č. 1a
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy s realizací tohoto projektu týkajícího se interiéo budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídají- rové a exteriérové úpravy budovy bývalé školy
cího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a. s., v Jestřebí na ul. 9. května č. 72 v rozsahu daném
České Budějovice na pozemku města parc. č. předloženou dokumentací na náklady nájemce.
625/2 v k. ú. Holešín pro stavbu „Holešín – DP
Vaněk“ a s umístěním kabelu NN pro domovní Usnesení č. 3
přípojku k chatě. Budoucí věcné břemeno bude Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 1.320 Kč o zřízení práva odpovídajícího věcnému břeme+ DPH. Po dokončení stavebních prací bude nu s E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice
pozemek uveden do původního stavu.
na pozemcích města parc. č. 472/1, 473, 481/1
a 482/1 v k. ú. Jestřebí pro stavbu „Jestřebí, přeUsnesení č. 1b
ložka VN Císař“. Věcné břemeno bude zřízeno
Rada města rozhodla pronajmout paní Slámo- za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč + DPH.
vé pozemky parc. č.794 o výměře 643 m2, 795
o výměře 336 m2, 796 o výměře 329 m2 a 797 Usnesení č. 4
o výměře 343 m2 všechny charakteru zahrada Rada města bere na vědomí Plnění příjmů
v k.ú.. Jestřebí. Nájemná smlouva bude uzavře- a čerpání výdajů města k 31.03.2013.
na na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou .
za nájemné 1 Kč/m2 ročně. Pro případ stížností Usnesení č. 5
v souvislosti s užíváním pozemků (část s ohra- Rada města projednala Zprávu o výsledku
dou pro koně a vypásání trávy) se v případě ne- přezkoumání hospodaření města za rok 2012
odstranění důvodu stížností sjednává výpovědní provedeného Krajským úřadem Jihomoravského
lhůta 2 měsíce počínající prvním dnem měsíce kraje, odborem kontrolním a právním. Při přezkoumání hospodaření města Rájec-Jestřebí
následujícího po doručení výpovědi.
za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
Usnesení č. 2
kromě chyb a nedostatků zjištěných pří dílčích
Rada města projednala žádost Gymnázia a Ma- přezkoumáních, které byly již napraveny.
teřské školy Rájec-Jestřebí, o. p. s., nájemce
budovy čp. 72 na ulici 9. května v Rájci-Jestřebí Usnesení č. 6
o vydání souhlasu s realizací projektu „Kom- Rada města schválila účetní závěrku Základní
plexní stavební úprava mateřské školy a revi- školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres
talizace školní zahrady“. Rada města souhlasí Blansko za rok 2012 s rozdělením zlepšeného
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USNESENÍ RADY
hospodářského výsledku ve výši 267.882 Kč
do rezervního fondu a fondu odměn takto:
Rezervní fond – 147.000 Kč, Fond odměn –
120.882 Kč, celkem 267.882 Kč.
Usnesení č.7
Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 1 písm.
m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění rozhodla svěřit působnost „rozhodovat o uzavírání nájemních smluv
na hrobová místa na pohřebišti v Rájci-Jestřebí“
Hospodářsko-správnímu odboru Městského
úřadu Rájec-Jestřebí.
Usnesení č.8
Rada města konstatuje, že úmrtím nájemce
došlo k zániku nájemného vztahu na nebytový
prostor v domě na Komenského ul. 504, Rájec-Jestřebí dle nájemní smlouvy z 24.03.1992.
Rada města projednala žádost paní Machanové a souhlasí s vyklizením sklepního prostoru
do 30.06.2013.
Usnesení č 9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt na ul. Komenského 505, Rájec-Jestřebí s paní Bušovou o 6 měsíců, tj. do 31.10.2013.
Usnesení č 10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt na ul. Ol. Blažka 181, Rájec-Jestřebí
s paní Kopeckou o 6 měsíců, tj. do 31.10.2013.
Usnesení č 11
Rada města projednala žádost paní Fránkové
o povolení oprav a úprav v bytě města. Rada
města souhlasí s provedením oprav dle přílohy
za předpokladu, že budou provedeny odbornými
firmami na náklad nájemce. Při skončení nájmu
bytu nemá nájemce nárok na náhradu prostředků vložených do oprav v bytě.
Usnesení č. 12a
Rada města souhlasí s využitím místní komunikace na ul. Havlíčkova (před prodejnou ELKOV)
za účelem pořádání koloběžkových závodů pro
děti dne 04.05.2013 dle žádosti občanského
sdružení „Za rozvoj města“.

Usnesení č. 12b
Rada města souhlasí s ukázkou hasičského
vozu CAS TATRA a s prohlídkou jeho vybavení
v rámci sportovního dopoledne pro děti dne
04.05.2013 dle žádosti občanského sdružení
„Za rozvoj města“.
Usnesení č. 12c
Rada města projednala podnět pana Zdeňka
Vašíčka, člena zastupitelstva města, k využívání
vysavače psích exkrementů. Rada města bere
na vědomí informaci, že využívání vysavače
bude probíhat pravidelně každý týden. Upozorňuje však, že dodržování čistoty a pořádku
na veřejných prostranstvích v souvislosti s chovem psů je povinností jejich vlastníků.
Usnesení č 12d
Rada města bere na vědomí informace o Programu rozvoje venkova ČR – IV.1.2. Realizace
místní rozvojové strategie – Příležitost pro dědictví, s tím, že za město Rájec-Jestřebí bude
podána žádost o dotaci na opravu drobných
kulturních památek.
Usnesení č. 12e
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu
části zdi domu č. 46 na ul. Komenského k záměru umístění reklamního panelu o výměře cca
1 m2 na stěně domu z ulice Havlíčkova.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka
USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí
dne 06. 05. 2013
Usnesení č. 1
Rada města projednala cenové nabídky na
zpracování zadávacích podmínek a provedení
výběrového řízení (až po návrh a podpis smlouvy o dílo) na akci „Rájec-Jestřebí, ul. Šafranice,
Hradisko rekonstrukce vodovodu a kanalizace“
a pro realizaci výběrového řízení vybrala paní
Štěpánku Stráskou, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka
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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.

• 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.

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

• Opravuji staré nástěnné a starožitné
hodiny a budíky. Nabízím také stavební
práce. Tel.: 604 985 420

• SDP Švéda s.r.o. provádí práce:
klempířské, pokrývačské, tesařské,
zednické, natěračské. Střechy, výstavby,
vestavby, bytová jádra. Tel.: 602 766 714.





• Koupím zahradu v Rájci-Jestřebí.
Kontakt: 604 204 520
• BROUŠENÍ ŘETĚZŮ
- motorové a elektrické pily
25,– /ks
- nůžky zahradnické
35,– /ks
- lišty do sekaček na trávu
45,– /ks.
Tel.: 728 402 652, Doubravice n/Sv.
• Hledám ke koupi RD v Rájci.
Může být i k opravám, nabídněte prosím.
Tel.: 773 962 105
• Koupím RD v Rájci-Jestřebí
do 2 000 000,- Kč. Tel. č.: 604 522 898
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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

603 565 146
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INZERCE

BRNO
NEJŠIRŠÍ V ÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
Značkové suché maltové směsi 25 kg

Stavební míchačka
objem bubnu 125 l, motor 230 V,
550 W, hmotnost 47 kg

zdící malta, univerzální omítka a zdící malta,
jednovrstvá omítka, jádrová omítka, vápenný štuk,
betonový potěr, zdící malta na pórobeton

125 l
25 kg od

3.990,Tvárnice ztraceného
bednění šedá barva
T 10

50 x 25 x 10 cm

T 15

50 x 25 x 15 cm

T 20

50 x 25 x 20 cm

T 30

50 x 25 x 30 cm

T 40

50 x 25 x 40 cm

50,Přesné příčkovky

Kč/ ks

hladké

26,28,35,37,44,-

21,32,625 x 250 x 100 mm 42,625 x 250 x 115 mm 48,625 x 250 x 150 mm 59,625 x 250 x 50 mm
625 x 250 x 75 mm

od

VÝŠKA 25 cm

od

26,-

21,-

TLOUŠŤKA 8 cm

ks

od

39,Vegetační dlažba
šedá barva 450 x 300 x 80 mm
600 x 400 x 80 mm

39,45,-

od

od

12,-

24,-

Přídlažba trávníková

Zahradní obrubník

220 x 120 x 45 mm,
variabilita prvku

systém pero-drážka
šedá
usnadňující zabudování barva

šedá

12,-

červená 14,-

500 x 50 x 200 mm
1000 x 50 x 200 mm

červená
barva

24,- 36,39,- 65,-

2,,98
Zámková dlažba Parketa
20 x 10 x 6 cm, vibrolisovaná,
dvouvrstvá, vysoká pevnost a
otěruvzdornost, mrazuvzdorná,
odolná proti rozmrazovacím
látkám, dobrý protiskluz, kusový
prodej nebo na m2, 50 ks/ m2

149,-/ m2

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 7 00 – 21 00 , So – Ne 8 00 – 21 00 hod.
Nabídka platí do 30.6. 2013 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

13-04 RajecJestrebi 130x180 BW.indd 1
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Dne 20. 4. 2013
pořádal Moravský
rybářský svaz
Rájec-Jestřebí
tradiční výlov
rybníka.
Přinášíme vám
několik snímků.

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje
na str. 25
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ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz

FOTO
č.

2
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