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Dne 26. srpna 2013 započaly
LESY ČR (správce majetku)
opravu části fasády Dolního
zámku.
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PŘI PORUCHÁCH NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH
• Plyn – poruchy – tel. 1239

• VTS – tel. 516 432 598, 733 527 835, 734 276 470
Poruchy vodovod – tel. 732 281 785
• Elektřina – poruchy – tel. 800 225 577 Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626
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CO POTĚŠÍ – CO ZAMRZÍ …

CO SE DĚJE NOVÉHO…

Škola základ života. Tak už nám to zase
začíná – další školní rok. Prvňáčci jdou s novými velkými brašnami do nového světa. Ostatní
školáci a studenti se posunou do dalšího ročníku
a učitelé a profesoři si jen mohou povzdechnout,
jak ten čas letí.
Učit se však musíme v podstatě všichni. Kdo
vychodil školu, nebo učení, tak nastoupil do školy života. Bez brašny a bez sešitů, zato s nadějí
na nové objevy a zkušenosti. Někdy dostáváme
lekce hořké a těžké, někdy povzbudivé a plné
nových věcí.
Výlet k sousedům do Rakouska nás může
naučit, že slušnost, ohleduplnost k sobě navzájem a cit pro hezké prostředí je úplně normální
a lidé zde tak žijí. Výlet na sever Moravy do hor
ukazuje, že život pod horami a v horách je
těžký. A přesto lidé mají svůj hornatý kraj rádi.
Jen zde musí vynaložit daleko víc práce a úsilí,
aby měnili věci k lepšímu. Ovšem výsledky
samy nepřijdou a bez práce to nejde. Co nám
tedy v dnešní složité době může pomoci? Je
zde recept, který znali již naši otcové, dědové
a pradědové. Poctivost a pracovitost. Možná
to zní naivně, ale jen práce a její výsledky nás
uživí a poctivý přístup k sobě i k druhým je dost
pevným základem pro důvěru a fungující vztahy.
Věci kolem sebe opravit umíme a je na čase,
abychom zlepšovali i naše mezilidské vztahy.
A tak vám přeji dobré vykročení do školy života
– třeba v tomto směru …

O létu se říká, že je to klidnější období –
spíše „okurková“ prázdninová sezóna. U nás
to však neplatí. Léto je obdobím, kdy probíhají
nebo se připravují všechny větší akce.
A tak těsně před dokončením je připojení
vrtu v Jestřebí. Je to investice do budoucnosti.
Zahájilo se zateplování mateřské školky
v Rájci. Jako obvykle máme za sebou smutnou
zkušenost, že největší zdržení byla z důvodů
složité administrativy ať už se státním fondem
nebo z důvodů složité legislativy pro výběr
dodavatele.
Je dokončen výběr dodavatele a běží lhůta
pro dodávku zametacího vozu, který bude tvořit
nová Multikára se zametací nadstavbou Trilety.
Dokončuje se výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulic
Na Hradisku a Šafranice. Pokud vše dobře
dopadne, tak se ještě letos zahájí práce.
Je zahájena další etapa oprav silnic a chodníků. Z vozovek bude opravena ulice Tichá,
komunikace kolem sportovního areálu Na Rybníčku, nejhornější část ul. Budovatelů a podmáčená část cesty do Močidel. Z chodníků bude
upravena část chodníků na ul. Komenského
kolem prodejny Enapo a chodník naproti. Dále
chodník u bývalého domu služeb a část chodníku a malé parkovací plochy na ul. 9. května
hned u nádraží.
Ing. Pavel Perout
starosta

RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV. FLORIÁNA
Cílem projektu je záchrana významné
nemovité kulturní památky – sochy Sv. Floriána (r. č 27056/7-580 Ústředního seznamu
kulturních památek ČR). Socha je dokladem
původního exteriérového vybavení prostoru
před hasičskou zbrojnicí, je zasvěcena patronu
hasičů jako doklad dobové úcty. Byla věnována bývalým majitelem panství starohrabětem
Hugem ze Salm-Reifferscheidtu a má k lokalitě
přímý vztah. Jedná se o zachování kvalitního
uměleckořemeslného díla z 80. let 19. století,
které je dokladem produkce umělecké litiny
Salmových železáren v Blansku.

Podstavec i socha sv. Floriána z šedé litiny
se nachází v narušeném, havarijním stavu
vyžadujícím nutné, neodkladné opravy. Koroze
je na několika místech podstavce a v rohových
spojích v takovém stupni degradace, že je narušena celková konstrukce a její stabilita. Výrazné
rezavé skvrny se objevují převážně ve spojích.
Nevhodné povrchové nátěry vykazují odlupy
a praskliny v různých stádiích. Na podstavci
chybí některé zdobné prvky.
A jak se práce budou provádět? Pomocí
jeřábu se nejdříve sejme socha sv. Floriána. Následně se rozeberou jednotlivé části podstavy.
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Všechny díly se odvezou do dílny restaurátora Historie a původ sochy
a vyhodnotí se stav poškození, barevných vrstev
Rájec byla svěřena pod ochranu Sv. Floriána
a případné zlacení. Rovněž se zhotoví důkladná v rámci záměru duchovního projektu tehdejšífotodokumentace. Poté se tryskáním jemného ho majitele rájeckého panství Karla Ludvíka
písku odstraní zbytky barev a koroze. Chybějící z Roggendorfu, který Rájec svěřil pod ochranu
díly se nechají odlít podle dochovaných a do- tohoto svatého patrona. Svatý Florián jako
plní se na původní místo. Díly, které vykazují patron proti ohni, povodni a bouři je v Rájci příznámky poškození, se opraví, svaří pomocí tomen rovněž ve formě zpodobnění na obraze
speciálních elektrod na litinu. Po takto prove- s nejstarší vedutou Rájce, který visí na poprsním
dené opravě se všechny části, jako ochrana kúru rájeckého kostela Všech svatých. Roggenproti korozi pozinkují (tzv.
dorfové se pravděpodobně
šopováním). Následně se
zasadili i o vytvoření sochy Sv.
všechny díly opatří speFloriána, kdy barokní kamenná
ciální dvousložkovou zápodoba této sochy byla umískladovou barvou na lehké
těna na obecní návsi v Rájkovy a vrchním barevným
ci. Pravděpodobně z důvodů
nátěrem v odstínu grafijejího nevratného poškození
tové černi. Části, které
byla tato socha nahrazena libyly dříve pozlaceny, se
tinovým provedením Sv. Flopozlatí plátkovým zlatem
riána  jako rájeckého patrona
odborným pracovníkem.
a postavena na původní místo
Po zrestaurování se celá
kamenné barokní sochy tohoto
konstrukce přepraví zpět
světce. V pozdější době byla
a pomocí jeřábu sestaví
při celkové rekonstrukci náměstí tato socha přemístěna
a osadí na místo.
Výsledkem prací buna své stávající místo vedle
de komplexní zrestauHasičské zbrojnice Rájec.
rování významné histo(Čerpáno z odborného článku
rické sochy sv. Floriána
Leoše Vaška, Duchovní proa vzhledem k tomu, že je
jekt Svaté krajiny na rájeckém
socha umístěna ve střepanství podle Karla Ludvíka
du města, bude mít také
z Roggendorfu – sborník Muvliv na zlepšení estetic- Celkový pohled na sochu sv. Floriána. zea Blansko 2012)
ké úrovně místa jejího
Bc. Romana Synakieviczová
umístění.
místostarostka
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

Detail poškození podstavce sochy sv. Floriána

Jakékoliv podněty ze strany občanů k výkonu
služby (zaměření) jsou vítány.

INFORMAČNÍ OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Městská policie Rájec-Jestřebí se obrací na občany města s žádostí o pomoc při zjišťování
majitele nalezeného jízdního kola, které bylo nalezeno dne 15. 7. 2013 v Rájci-Jestřebí, na ulici
Komenského, u domu č. p. 92 (u malé kapličky).
Jedná se o pánské jízdní kolo výrobní značky
Favorit, modrostříbrné barvy.
Všechny poznatky je možné předat osobně
na MP, telefonicky na tel. čísle 773 976 563,
nebo  zaslat formou e-mailu straznik@rajecjestrebi. cz.
Děkuji předem všem  za zaslané informace,
které povedou k vypátrání majitele jízdního kola.
Str. Kotlán Antonín
MP Rájec-Jestřebí
Zmizely kovové díly
Kovové díly, které jsou součástí bednění
a výztuží, odcizil v průběhu tří dnů do pondělí
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29. července dosud neznámý pachatel z prostor
vodárenského objektu v Rájci-Jestřebí. Kovové
komponenty o hmotnosti jedné tuny vzal i přes
to, že pozemek, na němž byly uskladněny, byl
oplocený. Celkem způsobil škodu za 120 tisíc
korun.
Přišel o hodně
Nechat na chvilku bez dozoru neuzamčené
auto se nevyplácí. Přesvědčil se o tom 23. července v Rájci-Jestřebí muž, který tak před
čtvrtou hodinou odpolední zaparkoval nákladní
auto značky Renault. Během desíti minut přišel
o peněženku, která ležela na přístrojové desce
uvnitř auta. Bohužel v ní byla nemalá finanční
hotovost a množství osobních dokladů včetně
platebních karet. Dosud neznámý zloděj tak
způsobil škodu za téměř 48 tisíc korun.
por. Mgr. Iva Šebková
tisková mluvčí Policie ČR

KULTURNÍ DĚNÍ

12. 9. 2013 v 19:30
kostel Všech svatých
BAROKNÍ KYTARA A THEORBA
Účinkuje: Karel Fleischlinger
13. 9. 2013
výstavní síň knihovny
KREATIVNÍ BABÍ LÉTO
prodejní výstava módních doplňků
Venduly Skácelové a Ivy Pokorné.
Potrvá do 26. září.
Otevřeno: po, čt
9–18 h,
		
út, st, pá 9–15 h.

20. 9. 2013
v 18 h
sokolovna
POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU
MUZIKOU KOLIBA

27. 9. 2013
v 19:30
obřadní síň
KUBELIKOVO KVARTETO
s hostem Robertem Pacourkem (klarinet)

Pondělí 30. září 2013
v 17 h
výstavní síň knihovny
RÁJEC NAŠE MĚSTO
vzpomínkové posezení nad starými fotografiemi
našeho města. Přijďte se podívat na obrázky
z míst, kde jste strávili své dětství a mládí.

ZPRÁVY Z RADNICE
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BABÍ LÉTO NA ZÁMKU

Státní zámek
Rájec nad Svitavou
•

zazpívá Laďa Kerndl

11.– 15. 9. 2013
RÁJECKÉ JIŘINKY
Prohlídku zámku doplní květinové aranžmá
s jiřinkami a dalšími podzimními květy a plody.

14. 9. 2013 od 9 h
IV. ROČNÍK SOUTĚŽE VE VAŘENÍ
ZVĚŘINOVÉHO GULÁŠE
přihlášky týmů a bližší informace podá organizátor akce pan
Vladimír Moráň
na tel. č.:739
doprovodný
program:
069 342
• vystoupí Železný Zekon
• zazpívá Laďa Kerndl
V průběhu celého dne můžete navštívit také
Městská knihovna informuje
zámek.
Přihlášky týmů a bližší informace podá
Z NOVÝCH KNIH
organizátor akce pan Vladimír Moráň
Něco pro ženy:
na tel. č.: 739 069 342
FRENCHOVÁ, D.: Drahá Silvie
KORNEROVÁ,
H. M.: Kočár
do neznáma
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
INFORMUJE
ERSKINOVÁ, B.: Řeka osudu
Něco pro ženy:
Z NOVÝCH KNIH
FRENCHOVÁ, D.: Drahá Silvie
Z tvorby českých autorů:
KORNEROVÁ, H. M.: Kočár do neznáma
STONIŠ, M.: Vdechoval jsem vůni potoka …
ERSKINOVÁ, B.: Řeka osudu
Z tvorby
českých
autorů:
JAROŠOVÁ,
J.: Svatí
kacíři aneb Reportáž nejen z Velké Moravy
FISCHEROVÁ,
D.: Sváteční
vraždy
STONIŠ,
M.: Vdechoval
jsem
vůni potoka …
Pro přemýšlivé děti:
JAROŠOVÁ, J.: Svatí kacíři aneb Reportáž
Pro přemýšlivé děti:
LOWRYOVÁ, L.: Dárce
nejen
z
Velké
Moravy
LOWRYOVÁ, L.: Dárce
ORLEV, U.: Ostrov v Ptačí ulici
FISCHEROVÁ,
D.: Sváteční
ORLEV, U.: Ostrov
v Ptačí ulicivraždy
V průběhu celého dne můžete navštívit také zámek.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA JIŽ POTŘETÍ
LITERÁRNÍ
KAVÁRNA
S nastávajícím podzimem zveme
všechny milovníky
dobrých JIŽ
knih POTŘETÍ
a zajímavého povídání o
známých lidech, místech a věcech do naší malé literární kavárny, která se otvírá vždy první
malé
literární
kavárny, která se otvírá vždy první
S
nastávajícím
podzimem
zveme
všechny
pondělí v měsíci ve 14 hodin široké veřejnosti. Co pro další sezónu nabízíme?

milovníky dobrých knih a zajímavého povídání
o známých lidech, místech a věcech do naší

pondělí v měsíci ve 14 hodin široké veřejnosti.
Co pro další sezónu nabízíme?

Program:
7. 10. Agatha Christie
4. 11. Svatba v tradicích našich předků
2. 12. Největší milostný příběh na dvoře Habsburském
- Žofie Chotková a František Ferdinand d´Este
6. 1. Do Afriky s Emilem Holubem
3. 2. Král valčíků Johann Strauss
3. 3. Blanka Matragi
7. 4. K. J. Erben a Špalíček
5. 5. Mordy a zločiny našich předků – přednáška dr. M. Jedličky
Více na plakátech a na www.rajecjestrebi.knihovna.cz.

Těšíme se
na setkání
s vámi
v knihovně,
na penzionu
v Havlíčkově
ulici, kde je
bezbariérový
přístup
i v knihovně
v Holešíně.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
V HOLEŠÍNĚ
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VÝPRODEJ STARÝCH ČASOPISŮ

První půjčovní den po prázdninách
bude úterý 10. září 2013. Tradičně od
16 hodin.

Od září zahajujeme výprodej starších čísel časopisů
Dům a zahrada, Naše krásná zahrada, Pěkné bydlení.
Cena jednoho časopisu je 12 Kč. Jednotlivá čísla si můžete prohlédnout a zakoupit v půjčovní době knihovny.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
CO SE DĚJE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
Před třemi lety na školní zahradě rostla lebeda a pelyněk, nacházely se
zde zbytky cihel a bývalého stavebního materiálu. Kde kdysi bývaly záhonky se
zeleninou a květinami, se šířil pýr a traviny. A tak se objevila vize vybudování
školní zahrady. Po absolvování vstupního semináře v Brně byly vytvořeny anketní
lístky, které vyplňovali žáci naší školy a občané města. Vybírali, co by na zahradě
mělo být. Žáci kreslili návrhy zahrady a následovala výstava. Vše se pečlivě
dokumentovalo. A bylo rozhodnuto ze zapleveleného pozemku vytvořit školní
zahradu s přírodní učebnou.
Ve druhé etapě došlo k odplevelování pozemku, rekultivaci půdy a vytvoření základního
architektonického plánu. Největší část práce
odvedli žáci a vyučující. Ať už šlo o práci na pozemku nebo v dřevodílně, u počítačů při vytváření
anket a zpracování, při psaní článků do novin
nebo do zpravodaje. Odborné práce byly zadány
firmě, která se podílela na vybudování jezírka
a altánu. Finanční pomoc nám poskytlo vedení
školy a město. Přesto veškeré drobnější práce
vykonávají žáci a učitelé naší školy.
Třetí etapa začala již na konci školního
roku a bude nadále plynule pokračovat.
Došlo k vybudování hlavní cesty, která
vede napříč pozemkem. Bude následovat
zajištění nábytku do altánu, čištění a výsadba jezírka a hlavně vysázení jednotlivých
zón stromy a rostlinami. A to na základě
vypracovaného odborného návrhu zahradní
architektky. První zóna je již vysázena.
Realizační tým se bude i nadále snažit
o získání dalších finančních prostředků,
které jsou nezbytně nutné k dokončení
zahrady.
A jaký by měl být výsledek? Altán s nábytkem, kde se bude realizovat výuka jed-

notlivých předmětů, vysázení 300 druhů stromů
a keřů, které budou opatřeny popiskami, aby
je mohli návštěvníci poznávat. V jezírku bude
hojnost rybek a vodních rostlin. V jednotlivých zónách bude příjemný stín a drobné rostliny, stejně
tak i lavečky na posezení. Na nově vybudovaných
záhonech budeme pěstovat bylinky, letničky,
skalničky a plodovou zeleninu. V kompostérech
vytváříme další úrodnou zeminu. Doufáme, že to
bude kouzelné místo s velkou biodiverzitou, kde
si najdou nový domov mnozí obyvatelé rostlinné
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CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

i živočišné říše. A nám se tam
bude velmi líbit.
Realizační tým:
Vedoucí:
Mgr. Jaroslava Dobešová
Členové:
Mgr. Jaroslav Brázda
Vlasta Staňková
Miloslav Staněk
Mgr. Jan Nečas
Mgr. Jana Cvetlerová
Mgr. Michal Polák
Mgr. Soňa Hlaváčková
Petr Janík

COMENIUS MULTILATERÁLNÍ DVOULETÝ
PROJEKT PARTNERSTVÍ ŠKOL
Od školního roku 2013/14 bude na rájeckém gymnáziu zahájen nový projekt s názvem Sciences and arts: improving the link. Na projektu se budou podílet školy z ČR, Francie, Finska, Itálie,
Německa a Španělska.
Projekt je zaměřen na propojení věd a umění, a to v mnohem větší míře, než se děje v současném vzdělávání v Evropě.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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Zamýšlíme:
- ukázat studentům, že vědy a umění nejsou dva odlišné světy
- rozvíjet dovednosti studentů i v oblastech, o kterých by dříve neuvažovali
- využít vědecké znalosti a dovednosti k lepšímu porozumění světu umění
- na základě konkrétních uměleckých děl pochopit užitečnost vědy
- pracovat v mezinárodních skupinách na úkolech spojujících vědy a umění
- dorozumívat se anglickým jazykem
- získat náhled do kultury jiných zemí pomocí různých činností spojených s tématem projektu
Doufáme, že projekt sblíží studenty a učitele šesti zemí a že společným zájmem o vědy a umění
dosáhnou komplexnějšího porozumění okolnímu světu.
Projekt připravuje Mgr. Kateřina Pernicová
CENTRUM MOTÝLEK
KRONIKA CENTRA MOTÝLEK – SRPEN 2013
Příměstský tábor
– I. turnus
Od 15. do 19. července se v mateřském
centru Motýlek konal příměstský tábor s Ferdou
mravencem. O tábor byl zájem, účast byla velká. Na táboře se sešlo 20 dětí z Rájce i okolí.
A program byl nabitý:
První den proběhlo seznamování, dopoledne si děti hrály v klubovně a na pirátském hřišti
na hrázi. Po obědě malovaly Ferdu mravence
na chodník před Sokolovnou. Musím říct, že
všichni Ferdové se moc povedli a bylo opravdu
těžké vybrat ty nejlepší.

Na druhý den jsme měli naplánovaný výlet
do Brna do Bonga. Kolem deváté hodiny pro
nás před Sokolovnu přijel autobus a odvezl nás

až na místo. V Bongu se líbilo nejen dětem, ale
musím říct, že i nám, starším .
Až jsme se všichni pořádně vyřádili, odjeli
jsme zase zpátky domů.

CENTRUM MOTÝLEK
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Ve středu jsme se zase všichni sešli v rájecké Sokolovně. Kolem deváté hodiny jsme
se vydali do parku, kde děti stavěly domečky
ze dřeva a listů pro Ferdu mravence. Jak byly
všechny domečky hotové, šli jsme hledat poklad,
který měl být schovaný někde v zámeckém
parku. Chvíli nám to trvalo, ale nakonec jsme
poklad přece jen našli.

Ve čtvrtek jsme jeli autobusem do Karolína,
kde jsme si opekli buřty, chvíli se zastavili u rybníka a šli pěšky domů.
V pátek jsme se vydali na blanenskou přehradu. Jeli jsme opět autobu-

sem, od zastávky jsme šli kousek pěšky směrem
k přehradě. Voda děti hodně lákala, poté, co
jsme se nasvačili, se všechny děti převlékly
do plavek a než jsme se nadáli, už byly ve vodě.
Naštěstí máme samé dobré plavce, takže se nikdo neutopil . Potom co všichni vylezli z vody,
se děti rozdělily a jedna polovina šla na hřiště
u přehrady a druhá šla na minigolf. Potom jsme
se všichni znovu sešli a společně odjeli domů.
Myslím, že se dětem tábor líbil a že si ho
užily a doufám, že se příští prázdniny sejdeme
zase v takovém počtu jako tento rok. 
Eva Mrázková, instruktorka
na příměstském táboře

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
NABÍZENÉ KROUŽKY:
1. Angličtina pro děti 4– 6 let
Lektor: Mgr. Jana Konečná
Místo konání: 1. Mateřská škola R-J (v době
provozu MŠ),
cena: 350 Kč/pololetí (délka lekce 30 minut)
2. Angličtina pro děti pokročilí 5 – 8 let
Lektor: bude upřesněn
Místo konání: Klubovna Motýlek
cena: 500,- Kč/pololetí (délka lekce 45 minut)
3. Angličtina pro děti začátečníci 5 – 8 let
Lektor: bude upřesněn
Místo konání: Klubovna Motýlek
cena: 500,- Kč/pololetí (délka lekce 45 minut)

4. Angličtina pro dospělé začátečníci
Lektor: bude upřesněn
Místo konání: Klubovna Motýlek,
cena: 1.200,- Kč/pololetí
5. Angličtina pro dospělé pokročilí
Lektor: Petra Zemánková
Místo konání: Klubovna Motýlek
cena: 1.200,- Kč/pololetí
6. Němčina pro dospělé začátečníci
Lektor: Mgr. Vlasta Plchová
Místo konání: Klubovna Motýlek
cena: 1.200,- Kč/pololetí
7. Němčina pro dospělé pokročilí
Lektor: Mgr. Vlasta Plchová
Místo konání: Klubovna Motýlek
cena: 1.200,- Kč/pololetí

CENTRUM MOTÝLEK
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8. Cvičení pro maminky s dětmi od 3 měsíců
do 1 roku + hernička
Lektor: bude upřesněn
Místo konání: Klubovna Motýlek
cena: 350,- Kč/pololetí

14. HIP HOP pro děti a mládež, holky,
kluci od 6 – 9 let
Lektor: Markéta Sáňková
Místo konání: kulturní sál K-áčko
cena: 400,- Kč/pololetí

9. Cvičení pro maminky s dětmi od 1–2 let
+ hernička
Lektor: bude upřesněn
Místo konání: Klubovna Motýlek
cena: 350,- Kč/pololetí

15. HIP HOP pro děti a mládež, holky,
kluci od 10 a výše
Lektor: Markéta Sáňková
Místo konání: kulturní sál K-áčko
cena: 400,- Kč/pololetí

10. Cvičení pro maminky s dětmi od 2–5 let
+ hernička
Lektor: Mgr. Pavlína Neudertová
Místo konání: Klubovna Motýlek
cena: 350,- Kč/pololetí

16. Notičky pro děti od 4 – 7 let
Lektor: Gabriela Zachovalová
Místo konání: Klubovna Motýlek
cena: 480,- Kč/pololetí

11. Cvičení pro děti 5 – 8 let
Lektor: bude upřesněn
Místo konání: tělocvična Gymnázium R-J
cena: 400,- Kč/pololetí
12. Rájíček – taneční folklórní soubor pro
děti od 4 – 7 let
Lektor: Ing. Romana Zimolová
Místo konání: Klubovna Motýlek
cena: 400,- Kč/pololetí
13. Rájíček – taneční folklórní soubor pro
děti od 8 a výše
Lektor: Ing. Romana Zimolová
Místo konání: Klubovna Motýlek
cena: 400,- Kč/pololetí

17. Zpívánky pro děti od 3–6 let
Lektor: Eva Hudcová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
1x za 14 dní, cena: 250,- Kč/pololetí
18. Rukodělný kroužek pro
děti od 8 – 14 let
Lektor: Iva Pokorná
Místo konání: Klubovna Motýlek
cena: 480,- Kč/pololetí
19. Výtvarný kroužek pro děti
od 8 – 13 let
Lektor: Jana Dovrtělová
Místo konání: Klubovna Motýlek,
1x za 14 dní, cena: 300,- Kč/pololetí

 Zápis do kroužků na školní rok 2013/2014 se bude konat v klubovně Motýlek v Sokolovně
Rájec-Jestřebí v pondělí 9. a 16. září 2013 od 16 – 18 hod
 Přihlášky do kroužků můžete od 1. 8. 2013 zasílat elektronicky na e-mail: cmotylek@seznam.cz
nebo přinést v den zápisu do klubovny Motýlek.
 Platba za kroužek probíhá na pololetí dopředu. 1. pololetí se platí do 20. 10. 2013, 2. pololetí do
20. 2. 2014.
 Platbu za kroužek je možno uhradit na účet číslo 233801079/0300, variabilní symbol bude
sdělen po odevzdání přihlášky nebo v hotovosti na probíhající hodině lektorovi kroužku nebo
v den zápisu v klubovně Motýlek
 Pravidelné kroužky budou zahájeny v týdnu od 1. 10. 2013
 Přihlášku je možno si také stáhnout na webových stránkách nebo si o ni napsat na
e-mail: cmotylek@seznam.cz

CENTRUM

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

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

matka

otec

jiná osoba

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

Platbu za kroužek je možno uhradit na účet číslo 233801079/0300, variabilní symbol
bude sdělen po vyplnění přihlášky nebo v hotovosti na pokladně Centra Motýlek
Souhlasím s tím, že mé dítě může být během kroužku fotografováno, fotografie
mohou být vyvěšeny na webových stránkách Centra motýlek, případně na nástěnkách.
Souhlasím s využitím svých osobních údajů Centrem Motýlek. Náležitá ochrana
osobních dat je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Datum:

Podpis rodiče:

CENTRUM MOTÝLEK
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Srdečně Vás zveme na besedu

NABÍDKA NA ZÁŘÍ 2013

JAK ŽENY VNÍMAJÍ KRÁSU

Bazárek dámského oblečení
• Prodej dámského oblečení
• Termín: 25. 9. 2013, 10:00 – 12:00 hod
a od 15 – 18 hod
• Kde: klubovna Motýlek
• Informace pro prodávající: Mgr. Pavlína Neu
dertová, e-mail: pavlina.stejs@seznam.cz,
tel: 605129727
Bazárek zimního a jarního oblečení a potřeb
pro děti od narození do 4 let se bude konat
23.10.2013 ve stejný čas.
Bazárek hraček se bude konat 20.11.2013 také
ve stejný čas.
Kavárnička
• Kavárnička pro maminky bude opět v provozu
od středy 18.září 2013
• Kde: klubovna Centra Motýlek
• Informace – Mgr. Pavlína Neudertová

aneb péče o tělo

Termín: úterý 24.9.2013 v 10 hod
Místo:

klubovna Motýlek v Sokolovně Rájec

Lektor:

Jana Sedláková

Přijďte se něco zajímavého dozvědět a odnést
si malý dárek – vzorky tělových mlék.

VSTUP ZDARMA
Více informací Vám poskytneme na email.
adrese: cmotylek@seznam.cz
nebo telefonicky: 728 684 044

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ LSPP
ZÁŘÍ 2013
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin		
1.9.

MUDr. Kovandová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 450

7.9.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 710 550

8.9.

MUDr. Křížová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 452 808

14.9.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

15.9.

MUDr. Kučerová M.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

21.9.

MDDr. Kučerová P.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

22.9.

MUDr. Staňková

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

28.9.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

29.9.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

Mimo uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice,
Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny
od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Blahopřejeme rodičům narozených dětí:
Lilia Lebdaoui, Matyáš Dvořák
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří
se narodili v měsíci září:
Jan Vybíral, Ivanka Vybíralová Ing., Jiří Staněk,
Marie Klimešová, Miluše Hrachovinová, Oldřiška
Krejčířová, Marie Vaňková, Marie Novotná,
Antonín Dobeš, Pavel Musil, Milan Burget, Josef
Mička, Božena Sedláčková, Marie Dubanská,
Pavel Jedlička, Marie Hejduková Ing., Hedvika
Charvátová, Ludmila Hlaváčková, Ludmila
Novotná, Václav Fránek, Anna Heppová,
Bohumil Flek JUDr., Josef Machač, Vlasta
Marečková, Marie Andrlíková, Jiřina Pešková,
Alena Svobodová, Jaroslav Čepa
Karolín: Jaromír Prokop
Holešín: Josef Hepp, Jan Vladík

Sňatky: (zveřejňujeme jen ty snoubence, kteří
dali souhlas)
Státní zámek Rájec nad Svitavou
20.7. David Pánek, Rohozec
– Romana Wojtasová, Rohozec
Lubomír Zorník, Újezd u Černé Hory
– Kristýna Neubauerová, Rájec-Jestřebí

Odešli z našich řad:
v měsíci červenci zemřela
paní Marie Hrachovinová
OHLASY

POUŤOVÝ TURNAJ V HOLEŠÍNĚ
V sobotu 17. 8. 2013 se konal v Holešíně
tradiční pouťový turnaj v malé kopané. Letošní
ročník proběhl se vzpomínkou na Marka Opatřila, který na jaře náhle zemřel. Marek Opatřil byl
dlouholetou oporou HSK Holešín a také trénoval
dorost v Rájci-Jestřebí. Jeho památku všichni
přítomní uctili minutou ticha a od této chvíle
turnaj organizátoři přejmenovali na Memoriál
Marka Opatřila.
Turnaje se zúčastnilo celkem 5 družstev:
Dorost Rájec Jestřebí, Brutal Kuničky, Eliška
Brno, Holešín1 a Holešín 2.

Vítězný tým Holešína1 si z turnaje odnesl
putovní pohár. Na druhém místě se umístil tým
Eliška Brno, na třetím místě dorost Rájec-Jestřebí, na čtvrtém místě Brutal Kuničky a na pátém
místě Holešín 2. Nejvíce gólů střelil do sítě soupeřů Jan Hájek a nejlepším brankářem tohoto
turnaje se stal L. Prokop.
Na fotografiích jsou zachycena všechna
družstva, jak se postupně umístila. Organizátorům patří velký dík za tuto velmi zdařilou akci.
Za osadní výbor Holešín Zdenka Vladíková

OHLASY
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POUŤOVÝ VÍKEND
Od pátku do neděle 26. – 28. 7. 2013
uspořádal Sportovní klub v Rájci Jestřebí
v areálu na Rybníčku tradiční pouťový
společensko-sportovní víkend.
V pátek od 19:00 byl otevřen výčep
a od 20:00 začala hrát pro všechny přítomné k tanci i poslechu skupina Modex.
Za ideálního letního počasí a účasti asi 120
spoluobčanů byla v areálu výborná nálada.
Počasí, repertoár a velmi kvalitní reprodukce skupiny Modex, široký a pestrý
sortiment občerstvení, cigára z udírny, postavený prostorný parket, jeho hojné využití a pobyt
pod širým nebem přispělo k dobré náladě a odreagování všech přítomných.
V sobotu odpoledne měl být odehrán turnaj
čtyřher v tenise, ale pro velké horko byl turnaj
zrušen. Přesto byl v 17:00 odehrán přátelský
zápas v malé kopané svobodní – ženatí. Účast
hráčů byla velká, byl dostatek fotbalistů na stří-

dání a tak i přes horko byl zápas dohrán. Zvítězili
ženatí poměrem 4 : 3. Po zápase pak pokračovala zábava a posezení hráčů i příchozích
do večerních hodin.
V neděli byl také již tradičně sehrán přátelský zápas ve volejbalu. V zápase mladí – starší
byly podávány vynikající výkony s maximálním
nasazením. O hráče a fandy bylo opět postaráno
a podáváno občerstvení.

OHLASY
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Jak již bylo zmíněno, tyto pouťové akce
se již stávají tradicí a jsou hojně navštěvovány
jak aktivními sportovci, tak spoluobčany, kteří
se přijdou pobavit, sousedsky posedět a prožít příjemné chvíle. Pobýt pod širým nebem
v prostředí sportovního areálu na Rybníčku,
příjemně se odreagovat a v dnešní uspěchané
době zapomenout na všední starosti.

Dík výboru sportovního klubu a všem, kteří
se organizaci spolupodíleli.
Za výbor Miroslav Zachoval, předseda klubu
DOVOLENÁ V KRKONOŠÍCH
Společně s manželem jsem se zúčastnila
ve dnech 16. až 23. července 2013 rekondičního pobytu, který organizovala rájecká pobočka
Svazu tělesně postižených. Bydleli jsme v nově
zrekonstruované chatě Horský dvůr v Jánských
Lázních.
Celý týden se o nás vzorně staraly paní Mirka Vašíčková a Marie Hajdamachová. Na každý
den byl vyhlášen program s trasou výletu, který
odpovídal našim možnostem.

Každý den ráno byla dobrovolná rozcvička,
které se prý letos účastnil rekordní počet cvičících. Díky péči a obětavosti našich vedoucích
jsme mohli vidět a navštívit krásná místa našich
nejvyšších hor. Všechno probíhalo v klidu, a naprosté pohodě.

Díky tornu, že už po osmé jsou ráječtí v Horském dvoře, i osazenstvo chaty s námi jednalo
jako se starými známými, k naší naprosté spokojenosti. To jsme ocenili hlavně u léčebných

OHLASY
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procedur, které byly jako součást pobytu v ceně.
Po týdenním pobytu jsme odjížděli nadšení.
Krásné prostředí, obloha bez mráčku a hlavně
obětavá péče našich vedoucích na nás udělali
hluboký dojem.
Moc děkujeme a příští rok: jedeme s Vámi.
Jana Čermáková
REHABILITACE V JANSKÝCH LÁZNÍCH
V úterý 23. července ráno odjížděl autobus
s účastníky rehabilitačního pobytu, který se
měl konat ve Wellness penzionu Horský dvůr
v Janských Lázních ve dnech 23. až 30. července. Pobyt organizovala místní organizace
Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí pro
občany Rájce-Jestřebí a okolních obcí, kteří
jsou převážně členy tohoto sdružení. Penzion
Horský dvůr není neznámý mezi zdravotně
postiženými občany, rájecká organizace rehabilitační pobyty ve dvou týdenních turnusech
v letním období zde zajišťuje již několik roků.
Oproti dřívějším rokům, kdy v penzionu bylo
poskytováno pouze ubytování a strava a „lázeňské“ služby byly k dispozici buď přímo
v lázeňských domech státních lázních nebo
v prostorách odborného učiliště zbudovaného
k získání výučního listu ve speciálních oborech
pro zdravotně postižené mladé občany. Učiliště
mělo ve svých prostorách vybavení pro rekondiční a rehabilitační služby.
V současné době jsou některé masérské,
rekondiční a rehabilitační služby prováděny přímo v penzionu Horský dvůr. Jejich sortiment je
poměrně široký: od relaxačních masáží celého
těla nebo pouze jednotlivých částí těla přes ther-

moterapii tzn. obklady parafinem, slatinou nebo
rašelinou zad, kolen, rukou, krční páteře a také
zábaly dolních končetin z různých materiálů, dále
se provádí pedikúra a vířivá masáž nohou, zklidňující wellness masáže, celotělová vířivá koupel
nebo také nevířivé koupele v různých přísadách.
V provozu je i solná jeskyně a sauna.
Každý účastník týdenního pobytu dostává
v ceně čtyři procedury. Většinou masáž, vířivku,
parafinový nebo rašelinový obklad a solnou
jeskyni. Procedury lze vyměnit nebo upřesnit
po dohodě s vedoucím penzionu paní Kornfeldovou dle aktuálního zdravotního stavu účastníka.
Výhodou penzionu Horský dvůr je také skutečnost, že studená voda v jeho kohoutcích je
stejná jako ta, která teče z pramene umístěného
u lázeňské kolonády a tak mohou ubytovaní
využívat pro podporu nebo zlepšení svého zdravotního stavu léčivé účinky pramene v pohodlí
penzionu.
Ke zdárnému průběhu rehabilitace v penzionu přispívá i dobrá strava podávaná v rámci plné
celodenní penze a také viditelná péče vedení
penzionu o zlepšování komfortu v jednotlivých
pokojích. Sociální vybavení je nyní instalováno
již téměř ve všech pokojích.
Nyní jistě neuškodí přejít od penzionu Horský dvůr ke krátké informaci o historii a rozvoji
Janských Lázní: Vlčické panství, do něhož
patřila i Černé Hora, vystřídalo několik majitelů,
a v roce 1675 je koupil Jan Adolf ze Schwarzenbergu. V následujícím století spravovalo panství
pět generací Schwarzenbergů a výrazně se
zapsalo do historie této části Krkonoš: Zavedli
plátenictví, spojené s pěstováním a zpracová-
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ním lnu, povedla se výroba papíru v Mladých
Bukách, financovali přestavbu kostela ve Svobodě nad Úpou, ale největší a trvalou zásluhou
Schwarzenbergů je velký podíl na rozkvětu
Janských Lázní. Výstavbou nových zařízení
a poskytování různých služeb vtiskli nevýznamné samotě s léčivými prameny, kaplí
a provizorní krčmou lázeňský charakter. Již
první majitel Jan Adolf dal vystavět šest nových
budov a opravit starý mlýn v místě vyhořelého
hamru. Nechal zpracovat chemický rozbor
léčiv vody a tento zveřejnil v historicky prvním
odborném spisku o Janských Lázních z roku
1680, kde byly uvedeny i případy jednotlivých
uzdravených pacientů. Léčebné lázně, založené jako instituce Schwarzenbergy před tři sta
třiceti lety, se postupně dále rozvíjely a nyní
je může najednou využít až 450 dospělých
a 272 dětských pacientů. V roce 2009 se tu
léčilo téměř 7000 lázeňský hostů především
s nemocemi nervů a pohybového aparátu,
v dětské léčebně navíc léčí onkologické nálezy
a nemoci dýchacího ústrojí. Všichni pacienti
využívají při léčeni vodu z tehdy podchycených
termálních pramenů. Po schválení likvidačního
procesu ve státních lázních v letech 2010 až
2012 vinou Nečasovy vlády, kdy byla zkrácena
doba placených „křížkových“ lázní a také vyřazení některých nemocí ze seznamu nároků
na poskytnutí lázeňské péče, došlo k tomu, že
lázeňské domy státních lázní jsou prakticky
bez léčených pacientů. V Janských Lázních
tato situace bila přímo do očí a lázně se jevily,
jakoby všichni odjeli z města na dovolenou.
Značně lepší situace je v současné době
v soukromých penzionech, které využívají zdraví turisté k turistickým cestám po Krkonoších
a také občané se zdravotními problémy, kteří

OHLASY
v maximální míře využívají penziony, vybavené
alespoň částečně masérskými, rekondičními
a rehabilitačními službami.
V Krkonoších se velice angažují soukromé
firmy a podnikatelé, kteří svými aktivitami umožňují poznání krásy Krkonoš i lidem s větším
nebo menším zdravotním handicapem. Skupina
rájeckých tělesně postižených občanů si mohla
vybírat v poměrně široké nabídce. V rámci svých
zdravotních možností a také dIe finanční situace
mohli poznat krásy východních Krkonoš:

Velice výhodná je nová služba pojmenovaná Resort Tour PAS Černá hora – Sněžka, kdy
při zakoupení speciální jízdenky s desetidenní
platností se získá výrazná sleva na obousměrné
jízdné na třech lanovkách (kabinové z Janských
Lázní na Černou Horu, sedačkové z Pece pod
Sněžkou na Hnědý vrch a sedačkové z Velké
Úpy na Portášky). Speciální jízdenka obsahuje
i dvě jízdy autobusem TourBUS, který propojuje
všechny tři lanovky a také jednu ukázkovou jízdu
na oblíbené bobové dráze v Peci pod Sněžkou.
Cena speciální jízdenky je 260 Kč, pro seniory
pouze 220 Kč. Od horních stanic lanovek je možno absolvovat delší i kratší pěší túry, je možno
po prohlídce vrátit se zpět dolů lanovkou. U horní
stanice lanovky Hnědý Vrch je nejvyšší bezplatně
přístupná krkonošská rozhledna
Další možnost pro méně mobilní turisty
představuje vyhlídkový vláček Janské Lázně,
který jezdí trasu na Modrokamennou boudu
a na rozhlednu Zlatá vyhlídka. Trasa trvá 1 hod.
a 40 minut, jsou tam 2 časy pro prohlídku obou
míst, cena je 200 Kč pro jednotlivce.
Vláček pořádá i výlety do Malé Úpy a Pece
pod Sněžkou v trvání 4 hodin včetně 3 přestávek
a odborného výkladu v ceně 300 Kč za osobu.

OHLASY / SOUTĚŽ
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Další možnost představuje 7 – 8místné
taxi, které za jednotnou cenu 2000 Kč absolvuje 3 hodinovou cestu ve 2 alternativách:
buď na Luční boudu a do Obřího dolu, anebo
do polského horského střediska Karpacz, kde
je možnost prohlídky kostelíku Wang, westernového městečka a muzeí sportu a turistiky
a hraček a panenek.
Z těchto nabídek byly připravovány cesty
a trasy na jednotlivé dny pobytu, které byly
ovlivňovány jednak
velikým celotýdenním teplem a také
aktivitou jednotlivých
účastníků. Hlavní
zásluhu na úspěšném průběhu rehabilitačního pobytu
měla vedoucí paní
Miroslava Vašíčková,
které pomáhala paní
Hajdamachová. Obě paní vzorně spolupracovaly
s vedoucí penzionu paní Kornfeldovou, která
předávala svoje bohaté zkušenosti a také drobné
informace o počasí získané z internetu.
Příjemným překvapením byl celodenní autobusový zájezd na Horní Mísečky, odtud na Zlaté
návrší a Vrbatovu boudu. Všichni došli na Hančovu mohylu, dále se šlo podle sil účastníků
na Labskou boudu, k Pramenům Labe nebo také

soutěÁžS
PRO V

jen na Harrachovy kameny s původním cílem Růženčina zahrádka.
Cestou autobusem se projíždělo
bydlištěm Šárky Záhrobské a také
pod nejdelší nákladní lanovou dráhou dlouhou 11 km,která přepravovala vytěžené vápencové kameny
v Černém dole do výrobny vápna
ve Vítkovicích.
Celý pobyt byl zakončen večerním posezením u vínečka, kde se promítalo video o červnové
potopě v Krkonoších a také další video o krásách
Krkonoš.
Většině účastníků se ani nechtělo jet domů
a většina si slibovala, že se do Janských Lázní
zase někdy vrátí.
Zpracoval: Jan Richter
řadový oberlený účastník rehabilitace

SOUTĚŽ PRO VÁS – SOUTĚŽ PRO VOLNÉ CHVÍLE

Ve svých volných chvílích jistě rádi podnikáte vycházky a výlety do blízkého či vzdáleného
okolí našeho města. V naší soutěži vám nabízíme možnost ověřit si své znalosti a všímavost.
Na zadní straně zpravodaje vám pravidelně přinášíme vždy dvě fotografie z našeho města
a okolí. Vaším úkolem bude napsat nám název objektu či lokality na fotografiích, případně
rozpoznat místo, odkud byly snímky pořízeny.
Své odpovědi zasílejte vždy do 25. dne v měsíci, kdy byly snímky zveřejněny, buď na
e-mailovou adresu: foto-rajec@seznam.cz, nebo písemně na radnici. Na konci roku budou
správné odpovědi slosovány a vítěz obdrží pěknou odměnu.
V následujícím vydání zpravodaje vždy najdete správné odpovědi z předchozího čísla.
Kateřina Faltová
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI ZE SRPNOVÉHO ZPRAVODAJE:
Foto č. 5: Dětské hřiště v Karolíně

Foto č. 6: Kaplička v Holešíně

ZPRÁVY ODJINUD
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ZÁŘÍ 2 0 1 3
5. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

KRÁLOVSKÝ VÍKEND
Prezident, první dáma, král, královna a …milenka. Každý občas potřebuje rozptýlení od
každodenních starostí. I prezident.
Píše se rok 1939. K americkému prezidentovi
Franklinu D. Rooseveltovi (Bill Murray) přijíždí
na státní návštěvu do jeho soukromé rezidence
král a královna Anglie. Setkání je o to významnější, že se jedná o historicky první návštěvu
anglického královského páru v USA. Poprvé
se tak střetávají upjaté společenské konvence
Angličanů s uvolněnou americkou morálkou na
té nejvyšší společenské úrovni. Pro konzervativní britské panovníky je připraven piknik s hot
dogy jako hlavním chodem, či koupání v plavkách za účasti novinářů. Nezvyklá je pro tak
významnou návštěvu i přítomnost Daisy (Laura
Linney), další ženy po boku prezidenta, vedle
jeho manželky.
Komedie Velké Británie
Premiéra 21. 2. 2013
Vstupné 50. – Kč 94
minut
12. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE
Nikdo není, kým se zdá být…
Film začíná kdesi na severočeské silnici. Dora po
hádce vyskakuje z Richardova auta a stopne si
náhodně projíždějící vůz, ve kterém sedí Adam.
Ten si myslí, že Dora je prostitutka a nabídne jí
kšeft. Má zahrát při rodinné oslavě roli přítelkyně
jeho mladšího bratra Martina. Dora nabídku přijme hlavně proto, aby unikla Richardovi. Ten se
ale rozhodne ji najít. Film je vyprávěním o vášni
měnící se v neovladatelnou posedlost, o lásce,
která nebere ohledy, o smrti, citech, které se dají
koupit a pastech, z nichž není úniku.
Hrají: Robert Jaškow, Tatiana Medvecká, Kryštof
Rímský a další.
Thriller ČR. Premiéra
Vstupné 50. – Kč

8. 11. 2012
92 minut

19. 9. čtvrtek v 18 hod

BIOSCOP

PŘÍBĚH MÉHO SYNA
Láska, válka a odhalená tajemství…
Svobodná matka Gemma (Penélope Cruz) přijíždí se svým dospívajícím synem do Sarajeva,
aby poznal zemi, ve které se narodil. Před lety ji
museli kvůli bosensko-srbské válce opustit. Gemma se tak vrací do míst, která v ní probouzejí
dávné vzpomínky. Před lety se tu zamilovala do
Diega, Pietrova otce. Když prchala z obléhaného města, Diego se rozhodl zůstat… Nyní na ni
čeká minulost, která ji postaví tváří v tvář ztrátě
milovaného manžela, ale také poznání lásky.
Drama Itálie/Španělsko
Vstupné 50. – Kč

Premiéra 11. 4. 2013
127 minut

26. 9. čtvrtek v 18hod

BIOSCOP

MARTIN A VENUŠE
… když hlídá táta.
Příběh začíná před 10 lety na vernisáži obrazů,
kde se seznámili. Založili rodinu, mají dvojčata
– holčičky – a jednoho kluka, batole. Martin
buduje kariéru, Vendula se stará o domácnost
a nemá žádný prostor pro sebe. Oba dva se
cítí nedoceněni tím druhým. Události naberou
rychlý spád uzavřenou sázkou, kdy Martin slíbí, že se postará o děti a domácnost během
jednoho měsíce. Nastane kolotoč humorných
a nečekaných událostí, které dvojici Martina a
Vendulu pomyslně vrátí zase na začátek jejich
vztahu. Znovu si začnou vážit jeden druhého a
navzájem se respektovat.
Hrají: Marek Taclík, Kristýna Boková, Zuzana
Stivínová, Jan Budař, Tomáš Matonoha, Tomáš
Hanák, David Kraus a další.
Komedie ČR.
Vstupné 50. – Kč

Premiéra 7. 3. 2013
102 minut

USNESENÍ
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USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 22.07.2013

Usnesení č. 1a
Rada města bere na vědomí doplněný návrh
smlouvy se společností ALEF.

Usnesení č. 1b
Rada města projednala přípis Ministerstva
financí k dotazu města ohledně počtu výherně
hracích terminálů a ohledně metodiky přerozdělování výnosu z těchto terminálů a konstatuje,
že na území města je umístěno 17 zařízení
povolených Ministerstvem financí.
Usnesení č. 1c
Rada města rozhodla nepronajmout část pozemku parc. č. 1101/1 v k. ú. Rájec nad Svitavou,
na němž se nachází chodník před pozemkem
parc. č. 1089 v k. ú. Rájec nad Svitavou, ale
poskytnout tento pozemek pouze na dobu nezbytně nutnou pro provádění stavebních prací
(pro které je použití plochy chodníku nezbytné)
s tím, že stavebník zajistí označení omezení
průchodnosti či zahrazení chodníku a vytvoří
podmínky pro bezpečný průchod na uvedeném chodníku. Žadatel MUDr. Trávníček může
v souladu s vydaným souhlasem s provedením
ohlášené stavby a smlouvy o právu provést
stavbu využít při výstavbě rodinného domu s ordinací část požadovaného pozemku, na němž
se nachází veřejná zeleň (budoucí zpevněná
parkovací plocha).
Usnesení č. 2
Rada města projednala nabídky 7 firem na realizaci akce „Výměna oken v BD Komenského
504-506“ a pro realizaci vybrala firmy v tomto
pořadí :
1. Sulkom s.r.o. Boskovice s variantním řešení č.1 s naklapávací lištou
2. Profiplast spol. s r. o. Brno
3. PKS okna a. s.
SOD bude uzavřena za předpokladu, že nabídková cena je cena konečná včetně vnějšího
zednického zapravení.
Usnesení č. 3
Rada města bere na vědomí přehled o pohledávkách na nájemném a zálohách na služby

v bytech ve vlastnictví města k 30.06.2013.
Usnesení č. 4
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt č. 25 na Komenského ul. 505, Rájec-Jestřebí s manželi Mazánkovými.
Usnesení č. 5
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na by č. 7 na ul. Havlíčkova 678, Rájec-Jestřebí
s paní Mičkovou v souladu s nařízením vlády č.
146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu
rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených
s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby.
Usnesení č. 6
Rada města bere na vědomí přehled plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města
k 30.6.2013.
Usnesení č. 7
Rada města projednala tři nabídky na dodávku
projekčních prací „Rekonstrukci sítí a komunikací ulic V Úzkých, Blanenská, Spešovská
a dešťové kanalizace v Karolíně“ a pro realizaci
vybrala nabídku pana Lazárka.
Usnesení č. 8
Rada města schvaluje Směrnici města Rájec-Jestřebí č. 1/2013 o veřejných zakázkách.
Usnesení č. 9
Rada města bere na vědomí posouzení Pořizovatele územního plánu a zastupitelstvu
města schválení změny Územního plánu města
Rájec-Jestřebí týkající se prověření záměru
navrhovatele Mgr. Julínka doporučuje.
Usnesení č. 10a
Rada města souhlasí s provedením stavebních
úprav (izolace svislého zdiva) na obecním pozemku p.č. 1147 v k.ú. Rájec nad Svitavou u RD
č.233 manželů Malysákových s tím, že žadatelé
zabezpečí výkop během realizace akce, zajistí
volný průchod po chodníku a po dokončení
stavebních prací uvedou chodník do původního
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stavu na vlastní náklady.
Usnesení č. 10b
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
udělit ocenění „Cena města Rájec-Jestřebí“ paní
Mgr. Miroslavě Vašíčkové za dlouholetou aktivní
práci ve funkci předsedkyně Místní organizace
Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí
a za aktivní zapojení do dění ve městě zejména
v oblasti sportu a občanských záležitostí a panu
Rudolfu Písaříkovi za dlouholetou práci ve vedení SDH Rájec.
Usnesení č. 10c
Rada města projednala přípis pana Vašíčka
k umístění plotu na dětském hřišti a konstatuje,

že se v lokalitě dětského hřiště nejedná o kanalizační vpusti, ale byla provedena rekonstrukce
čerpací stanice, včetně vstupní části. Vzhledem
k časté frekvenci čištění technologie a nebezpečí kontaminace, společnost Voda- Teplo-Světlo
s.r.o. přijala nezbytná opatření k ochraně zdraví
dětí a rodičů užívajících dětské hřiště.
Usnesení č. 10d
Rada města projednala návrh scénáře filmu
o městě Rájec-Jestřebí pana Břetislava Petra
a požaduje předložit první zkušební verzi filmu
k posouzení.
Ing. Pavel Perout v. r. MVDr. Hana Kuběnová v. r.
starosta
členka rady

USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 05.08.2013
Usnesení č. 1
Rada města bere na vědomí informace o pl- Usnesení č. 5
nění úkolů uložených jednateli Voda-Teplo- Rada města projednala žádost pana Prokse
-Světlo, s. r. o.
o umožnění zřízení zpevněného parkovacího
stání před rodinným domem žadatele. Rada
města souhlasí s užíváním části pozemku
Usnesení č. 2
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o zří- města parc. č. 321 o výměře cca 10 m2 v k. ú.
zení věcného břemene s JMP Net, s. r. o., Brno, Jestřebí před rodinným domem čp. 151 s tím,
a to na pozemku města parc. č. 470/1 v k. ú. že žadatel zřídí odstavnou zpevněnou plochu
Jestřebí pro plynovodní přípojku č. 21011216 na vlastní náklady formou zámkové dlažby
(1. smlouva) na pozemcích města parc. č. a bude respektováno stávající dopravní značení
368/2 a 1841/1 v k. ú. Rájec nad Svitavou pro umístěné na tomto pozemku.
plynovodní přípojky č. 21040018 a č. 2103175
(2. smlouva). Věcná břemena budou zřízena Usnesení č. 6a
za úplatu ve výši á 500 Kč plus příslušná saz- Rada města bere na vědomí Dodatek č. 1
ba DPH.
ke Školnímu vzdělávacímu programu „Daltonská
škola pro život“ Základní školy a mateřské školy
Usnesení č. 3
Rájec-Jestřebí, okres Blansko. K dodatku se vyRada města bere na vědomí výpověď paní jádří členky rady města na jednání Školské rady.
Šmerdové z nájmu nebytového prostoru na ul.
Ol. Blažka 71, Rájec-Jestřebí.
Usnesení č. 6b
Rada města o žádosti Českého svazu ochránců
přírody, Záchranné stanice volně žijících zvířat,
Usnesení č. 4
Rada města se seznámila se dvěma předlože- Vendolí o poskytnutí finanční podpory na činnost
nými cenovými nabídkami na provedení technic- záchranné stanice rozhodne až v rámci projedkého dozoru veřejné zakázky „Rájec-Jestřebí, nání rozpočtového opatření.
ul. Šafranice, Hradisko rekonstrukce vodovodu
a kanalizace“ a pověřuje místostarostku, aby Bc. Romana Synakieviczová v.r. Miloslav Navrátil
místostarostka
člen rady
vyžádala další nové cenové nabídky.
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USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 19.08.2013

Usnesení č. 1aa)
Rada města v souladu s návrhem hodnocení
komise rozhodla vyřadit ze zadávacího řízení
na realizaci veřejné zakázky „Rájec-Jestřebí,
ul. Šafranice, Hradisko rekonstrukce vodovodu
a kanalizace“ nabídku č. 6 – H3 Inženýrské
stavby, spol. s r. o., Blansko a nabídku č. 7 –
VAPIS BOSKOVICE, spol. s r. o. Důvodem je,
že tito uchazeči neprokázali splnění kvalifikace.
Usnesení č. 1ab)
Rada města projednala Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek v rámci výběru dodavatele realizace veřejné zakázky „Rájec-Jestřebí,
ul. Šafranice, Hradisko rekonstrukce vodovodu a kanalizace“, souhlasí s pořadím nabídek v souladu s výsledkem hodnocení komise
a vybrala nabídku firmy STRABAG a. s., odštěpný závod Brno, Tovární 3, 620 00 Brno
jako ekonomicky nejvýhodnější. Rada města
pověřuje starostu města podpisem smlouvy
s vybraným uchazečem a to po uplynutí zákonné
lhůty pro podání námitek.
Usnesení č. 1b)
Rada města projednala informace o postupu
prací při realizaci projektu MATEŘSKÁ ŠKOLA
RÁJEC-JESTŘEBÍ, ZATEPLENÍ OBJEKTU.
Rada města bere na vědomí informace ohledně
víceprací a souhlasí s provedením zjištěných
víceprací (statického zajištění části budovy,
úprava konstrukce střechy) dle doporučení
autorského dozoru.
Usnesení č. 1c)
Rada města bere na vědomí informace o postupu prací na projektu „Rájec-Jestřebí – Napojení
vodního zdroje HV-501“.
Usnesení č. 1d)
Rada města projednala předložené cenové
nabídky na provedení autorského a technického
dozoru na realizaci veřejné zakázky „Rájec-

-Jestřebí, ul. Šafranice, Hradisko – rekonstrukce
vodovodu a kanalizace“ a vybrala nabídku
Ing. Bartečka na provedení autorského dozoru
a nabídku Ing. Leoše Kratochvíla na provedení
technického dozoru.
Usnesení č. 2
Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje mezi Jihomoravským krajem a městem
Rájec-Jestřebí o poskytnutí dotace pro SDH
Rájec a Holešín ve výši 245 tis. Kč a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 3
Rada města schválila uzavření Grantové
smlouvy pro Partnerství Comenius Regio mezi
Domem zahraničních služeb, Národní agenturou
pro evropské vzdělávací programy a městem
Rájec-Jestřebí (ve výši 35.250 EUR) a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 4
Rada města rozhodla pronajmout paní Navrátilové část pozemku města parc. č. 2012/3 ostatní
plocha o výměře cca 500 m2 (z celkové výměry
9.906 m2) v k. ú. Rájec nad Svitavou k zemědělským účelům (sečení trávy a sušení sena).
Nájem bude sjednán na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou za cenu 0,50 Kč/m2/ rok.
Usnesení č. 5
Rada města projednala žádost paní Machanové o odprodej nebo pronájem části obecního
pozemku. Rada města rozhodla zveřejnit záměr
prodeje, případně pronájmu části obecního pozemku parc. č.1397/1 ostatní plocha o výměře
cca 75 m2 (z celkové výměry 3.617 m2) v k. ú.
Rájec nad Svitavou (pod stavbou prodejny).
Usnesení č. 6
Rada města projednala žádost pana Kováře
o povolení k umístění 3 ks informačních směro-
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vek Ranč Kameňák na plot na pozemku parc.
č. 467 a samostatně na pozemku parc. č. 482/1
ostatní plocha, oba v k. ú. Jestřebí.
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmu plochy plotu na pozemku parc. č. 467 (cca
0,125 m 2) a pozemku parc. č. 482/1 ostatní
plocha, o celkové výměře do 2 m2 (z celkové
výměry 5.282 m2) oba v k. ú. Jestřebí.

Usnesení č. 7a)
Rada města bere na vědomí aktualizovaný
a doplněný komentář pana Břetislava Petra
k filmu Rájec-Jestřebí 2013
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

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

• 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.

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
• Studio Věra – O. Blažka 71, Rájec-Jestřebí
nabízí pedikúru, manikúru a solárium
Tel. č.: 602 966 509

• Hledám ke koupi rodinný dům v Rájci nebo
okolí. Tel.: 773 568 099

• WELDING STARS s. r. o. – kovovýroba,
zpracování nerezi, topenářské práce, vodoinstalatérské práce, solární systémy pro ohřev
TUV a přitápění. Provozovna: Blanenská 86,
areál ZERA.
Kontakt: Petr Malík, tel.č.: 725 339 361

IZOLATÉRSTVÍ BECHA
-

rovných střech
balkónů
garáží
teras

Provádíme izolace:
- zemní izolace
- bazény

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

INZERCE
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA VYSTOUPENÍ
NASTÁVAJÍCÍ
SEZONY KOMORNÍCH
KONCERTŮ

12. září 2013 v kostele
Všech svatých v 19.30 h
Karel Fleischlinger,
barokní a renesanční
kytara, theorba

27. září 2013
v obřadní síni v 19.30 h
Kubelíkovo kvarteto
s hostem Robertem
Pacourkem
Kubelíkovo kvarteto:
Jan Marek – housle
Dana Truplová – housle
Karolína Strašilová
– viola
Tomáš Strašil
– violoncello
Robert Pacourek
– klarinet

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.

FOTO
č.

7

ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz

FOTO
č.

8

Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně č. j. P/4 – 3601/93 ze dne 21.10.1993
Zpravodaj města Rájce-Jestřebí č. 8/ 2013 – vydáno v září 2013, vydal Městský úřad v Rájci-Jestřebí.
Reg. MK ČR E 11367 – šéfredaktor: Marie Horáčková, fotografie: Václav Fránek, Kateřina a Alžběta Faltovy.
Adresa redakce: MěÚ Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, 679 02, tel. 516  833 602, majka.horackova@seznam.cz,
uzávěrka příspěvků do 15. dne v měsíci. Za obsahovou a stylistickou stránku textů, vydaných ve zpravodaji, odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit i upravovat a neodpovídá za obsah uvedených inzerátů.
Sazba a tisk: GRAN spol. s r. o. Blansko

