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Záběry z koncertu dne 18. 9. 2014

ZPĚV SRDCE
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT Z DÍLA JAKUBA JANA RYBY
Sedm obrazů z vlastního životopisu J. J. Ryby přednesl Vladimír
Matějček. Varhanní skladby J. J. Ryby hrál Vladimír Roubal.
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volBy do Zastupitelstev oBcí
Dne 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Členové zastupitelstev budou
voleni na čtyřleté volební období 2014 – 2018.
Do Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí bude voleno 17 členů zastupitelstva. Více na straně 3 –4.
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Důležitá telefonní čísla při poruchách na inženýrských sítích A strážník

• Plyn – poruchy – tel. 1239
• VTS – tel. 516 432 598, 733 527 835, 734 276 470
• Elektřina – poruchy – tel. 800 225 577 Poruchy vodovod – tel. 732 281 785
• Strážník – 515 557 624, 773 976 563

Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626

Co potěší – co zamrzí... aneb jak ten čas letí
Jasné ráno prozářilo slunce a čisté nebe
hlásilo, že bude hezký den. Byl podzim a padající listí v lehkém větříku krouživě tančilo svůj
podzimní tanec.
Před půl rokem byly na větvích teprve pupeny, ze kterých mladé lístky odvážně vykukovaly
do světa a dnes barevné listy pomalu a důstojně
odcházejí k zemi.
Kde je začátek – je i konec.
A tak je to i s volebním obdobím.
V roce 2010 začalo nové volební období
a než se člověk naděje, tak se rok čtyřikrát otočí
a volební období je u konce. Snažili jsme se pro
vás a naše město udělat pořádný kus práce.
A práce se dařila především díky spolupráci
Malá rekapitulace dotací...
aneb co se podařilo navíc
Každý rok přeměnil kus našeho života na to,
co se podařilo v našem městě udělat.
Volební období 2010–2014 se hodně opravovalo: silnice, chodníky a hlavně infrastruktura
– kanalizace a vodovody. Máme nový záložní
zdroj pitné vody. Slouží dokončené protipovodňové opatření, máme městskou policii, hasiči
mají nové nebo opravené vozy, nové stříkačky
a vybavení. Hodně se investovalo do úsporných
opatření na základní škole, školkách i na radnici.
Proběhla výměna části veřejného osvětlení.
Investovalo se do nové zeleně a údržby té
stávající. Investovalo se do čistoty ve městě
nákupem nového zametacího stroje. Připravuje
se řada nových projektů na opravy ulic V Úzkých, Blanenská, Spešovská, nová parkoviště
a spolkové centrum v Karolíně. A všechny tyto
práce něco stojí, a proto jsme usilovali o dotace.
A dařilo se. Za čtyři roky město Rájec-Jestřebí
obdrželo více jak 38 miliónů Kč dotací. Pro
přehled přidáváme tabulku za jednotlivé roky:

na úřadě, v radě a v zastupitelstvu města. Děkuji
radě a zastupitelstvu za výbornou spolupráci,
že dokázalo táhnout za jeden provaz a dobře
pracovat pro město. Děkuji pracovníkům úřadu
a pracovní četě – bez jejich úsilí by se hodně
věcí v našem městě zastavilo. A děkuji také
vám. Bez vaší pomoci, podnětů i trpělivosti by
se možná řada projektů realizovala jen těžko.
Potěší kus dobře udělaného díla a zároveň
zamrzí to, že se nedá udělat všechno, co je
potřeba. Ale je dobré se dívat do budoucnosti.
Každý nový den je šance posunout věci k lepšímu a s touto nadějí mají věci smysl. Krásný
podzim vám přeje
Ing. Pavel Perout, starosta
Rok

Výše dotací

2011

19 339 169,28 Kč

2012

6 615 600,00 Kč

2013

7 726 100,00 Kč

2014

4 593 600,00 Kč

Celkem

38 274 469,28 Kč

V těchto dotacích je vše. Od dotací na volby,
provoz školy, příspěvky na pracovníky z úřadu
práce, výstroj a výzbroj pro hasiče včetně nových aut, doplatek dotací za sokolovnu, kanalizace, zametací vůz, zateplení školy a obou
školek, zahraniční spolupráce s Litvou, údržba
a obnova zeleně a obnova památek. Ještě můžete do roku 2014 připočítat cca 5 milionů Kč
za rozpracovanou cyklostezku. Tyto dotace jsou
již závazně přiděleny.
Je vidět, že kromě práce na projektech
a na jejich realizaci je důležité i shánění dotací,
aby se mohlo udělat více pro vás. A proto se
dařilo udělat maximum práce.
Ing. Pavel Perout, starosta
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Dne 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby
do zastupitelstev obcí. Členové zastupitelstev
budou voleni na čtyřleté volební období 2014
– 2018.
Do Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí
bude voleno 17 členů zastupitelstva.
V Rájci-Jestřebí podalo kandidátní listiny
pět volebních stran. Jedná se o tři politické
strany a dvě sdružení nezávislých kandidátů.
Městský úřad Rájec-Jestřebí jako registrační
úřad zaregistroval pro volby do Zastupitelstva
města Rájec-Jestřebí tyto volební strany:
- Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
- Občanská demokratická strana
- SNK – Sdružení nezávislých kandidátů
- Sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj
města“
- Komunistická strana Čech a Moravy

Rozhodnutí o registraci uvedených volebních
stran jsou vyvěšena na úřední desce před městským úřadem.
Na základě provedeného losování budou na hlasovacím lístku formátu A3 uvedeny zaregistrované volební strany v tomto pořadí:
1. Komunistická strana Čech a Moravy
2. Sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj
města“
3. Občanská demokratická strana
4. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
5. SNK – Sdružení nezávislých kandidátů

		

JUDr. Irena Třísková v. r.
tajemnice

O Z N Á M E N Í
O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ
Starosta města Rájec-Jestřebí podle § 15 písm. b) a § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u je:
1. Volby do Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí se uskuteční
v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Volby proběhnou ve volebních místnostech v 5 volebních okrscích.
Místem konání voleb
v okrsku č. 1
je místnost v budově gymnázia na Komenského
ulici č. 240
pro voliče z ulic: Fügnerova, Horní, Hradisko,
Komenského, Budovatelů, Krátká,náměstí Míru,
Na Vyhlídce, Pionýrská, Šafranice, Taufrova,
V Úzkých, V Úvoze, Hřbitovní

v okrsku č. 2
je místnost v budově základní školy Rájec
na Školní ul. č. 446
pro voliče z ulic: Nová, Erbenova, Fučíkova,
Havlíčkova, Jurkova, Lesnická, Ol. Blažka
– část Rájec, Spešovská, Sportovní, Školní,
Blanenská
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v okrsku č. 3
je místnost v budově školy v Jestřebí na ul.
9. května č. 72
pro voliče z ulic: Ol. Blažka – část Jestřebí,
9. května, Luční, Hybešova, B. Němcové,
Na Hrázi, V Humnech, V Zahradách, Lesní,
náměstí 1. máje, Vrchlického, Tichá, Jiráskova,
Na Rybníčku, Jana Stříže
v okrsku č. 4
je místnost v obecní budově č. 77 v Holešíně
pro voliče z Holešína
v okrsku č. 5
je místnost v obecní budově č. 50 v Karolíně
pro voliče z Karolína
3. Informace k volbám do Zastupitelstva města
Rájec-Jestřebí:
3.1. Voličem je občan obce, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je
v obci přihlášen k trvalému pobytu a jde
o státního občana České republiky nebo
o státního občana členského státu Evropské
unie, pokud požádal o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů.

3.2. Každému voliči bude dodán nejpozději
3 dny přede dnem voleb hlasovací lístek
pro volby do Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí, ve dnech voleb může volič obdržet
hlasovací lístek i ve volební místnosti.
3.3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky nebo státní občanství státu,
jehož příslušníci jsou oprávněni na území
České republiky volit.
3.4. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okrsková volební
komise hlasování neumožní.
3.5. Pro zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
V Rájci-Jestřebí 09.07.2014
Ing. Pavel Perout v. r..
starosta

Volby do Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí 10. a 11. října 2014
Úprava hlasovacího lístku
Volby do Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí
1. Do Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí bude
voleno 17 členů.
2. Volič obdrží 1 hlasovací lístek, na němž bude
uvedeno 5 zaregistrovaných volebních stran.
3. Každý volič má 17 hlasů.
4. Úpravu hlasovacího lístku volič provede jedním z těchto způsobů:
a) označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu – tímto způsobem hlasuje
pro 17 kandidátů v pořadí, jak je uvedeno
na hlasovacím lístku,
b) označí křížkem v rámečcích před jmény kandidátů toho kandidáta, pro kterého hlasuje,

a to z kterékoli volební strany, nejvýše však
17 kandidátů – takto lze vybrat jednotlivé
kandidáty z kterékoli volební strany,
c) oba shora uvedené způsoby lze kombinovat:
označí křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáty z ostatních volebních stran. Takto je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené
volební strany tolika kandidátům v pořadí
uvedeném na hlasovacím lístku kolik zbývá
do celkového počtu 17 kandidátů.
(Příklad: volič označí 1 volební stranu a např.
10 kandidátů z jiných volebních stran, hlas
dostane těchto 10 kandidátů a dále se do celkového počtu volených členů zastupitelstva
započte 7 kandidátů z označené volební
strany v pořadí od 1 do 7).
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5. Neplatný je hlasovací lístek:

- je-li označeno více než 17 kandidátů,

- na němž není provedena žádná úprava, např.
není označena ani volební strana ani některý
z kandidátů,

- není-li vložen do úřední obálky, přetržený
hlasovací lístek, nebo pokud je do úřední
obálky vloženo několik hlasovacích lístků.

- je-li křížkem ve čtverečku označena více jak
jedna strana,

JUDr. Irena Třísková v. r.
tajemnice

Z činnosti komise pro občanské záležitosti
„Není toho moc, co potřebujeme k životu,
ale ani tak málo nebývá každému dopřáno.
Život je dar a jen ho musíme umět přijmout.“
Končí čtyřleté volební období Zastupitelstva
města Rájce-Jestřebí, a proto mi dovolte, abych
v krátkosti vyhodnotila práci komise pro občanské záležitosti. Do 17členného městského zastupitelstva jsem byla zvolena za Komunistickou
stranu Čech a Moravy. Po celé čtyřleté období
jsem pracovala ve funkci předsedkyně komise
pro občanské záležitosti.
Po celý rok pracují členky komise zejména
mezi našimi staršími občany. Navštěvují jubilanty při dovršení 80 a 85 let života a následně
každý další rok. Při návštěvách v rodině předávají jubilantům blahopřání od komise a dárkový
balíček. Tato setkání s našimi spoluobčany jsou
velice milá a dojemná. Vzpomínají na svá mladá
léta, kam a s kým chodily do školy, kde pracovali,
jaké měli zájmy a koníčky. Také srovnávají, jak
se žilo dříve a nyní. I v tomto věku mají zájem
o dění ve městě, velmi často mají konstruktivní
návrhy a připomínky na zlepšení vzhledu města.
Při těchto návštěvách se často zapomíná na čas
a každodenní starosti.
Již osmým rokem pořádáme setkání 70
a 75letých občanů našeho města, pro které
bývá připraven kulturní program, občerstvení
a beseda s představiteli města.
Na konci kalendářního roku členky komise
navštěvují dříve narozené občany a předávají vánoční balíčky s blahopřáním do nového
roku. Nezapomínáme na naše spoluobčany
v sociálních zařízeních v Blansku, Letovicích,
Boskovicích a Černé Hoře.
Po celé čtyřleté volební období v komisi pro
občanské záležitosti pracovaly: Jana Skácelová,
Marie Burgetová, Marie Staňková, Mgr. Milu-

še Kalasová, Eva Vitouchová, MUDr. Ludmila
Juránková, Mgr. Monika Nováková, Věra Frantelová, Marta Michálková, Alena Kuchařová,
Bc. Jaroslava Šamalíková, Marie Hajdamachová, Věra Plhoňová, Věra Mikulášková, Eliška
Hájková, Miloslava Kejíková a matrikářka Miroslava Bezděková. Všem členkám komise pro
občanské záležitosti děkuji za to, že svůj volný
čas věnují spoluobčanům našeho města bez
ohledu na to, zda je bude někdo vidět, nebo zda
jejich práci zhodnotí.
Občané našeho města si váží práce naší
komise, svědčí o tom řada písemných poděkování za návštěvu v den jejich narozenin (několik
úryvků z dopisů).
„Děkuji Vám za dar a blahopřání k narozeninám. Jsem překvapený, že si na mě v dnešní
době někdo vzpomněl! Děkuji komisi za obětavost, ať se Vám radost, kterou rozdáváte starým
lidem, vrátí!“
„Vaše pozornost mě potěšila a utvrdila
v tom, že díky Vaší práci naše město nezapomíná na staré, opuštěné a nemocné spoluobčany. Přeji Vám do Vaší další práce pro veřejnost
hodně úspěchů.“
„Velmi mně potěšilo přání k mým narozeninám, které mi předaly členky komise pro občanské záležitosti. Srdečně Vám za ně děkuji a přeji
hodně úspěchů v práci pro občany.“
I v příštím volebním období bych chtěla
v této činnosti pokračovat.
„Jen stromům se počítají léta, moudrý člověk
nestárne.“
„Krásu hledej v květech,
moudrost v knihách,
lásku v lidech a najdeš štěstí v životě.“
Mgr. Miroslava Vašíčková – předsedkyně
komise pro občanské záležitosti
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Božena Sedláčková

P P 100% P O P P P P P P

86%

96%

80% P P P P P P P 100%

93%

80%

80%

80% P P P P P 100% P P P P P P P 100%

96%

40% N P O N P

40% P P O O O P N

48%

60% O P P N P

60% P P P O P P O

71%

78%

40% P P P P P 100% P P P P P O P

86%

74%

88% P P P P P 100% P N P P P

Stanislav Staněk

O P P P P

Mgr. Romana Synakieviczová P P 100% P P P P P P P P 100% P P P P O
Ing. Jaroslav Ševčík

P P 100% P O P N O P P O

50% P P N O O

Zdeněk Vašíček

P P 100% P P P P P P P P 100% P P P O O

Mgr. Miroslava Vašíčková

N P

50% P P P P O P O P

75% P O O P O

43%
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P - přítomen • N- nepřítomen • O - omluven
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Zprávy z radnice

Město Rájec-Jestřebí ve spolupráci s Obchodní akademií

a Střední zdravotnickou
školou
Blanskoakademií
Město Rájec-Jestřebí
ve spolupráci
s Obchodní
Město Rájec-Jestřebí ve spolupráci s Obchodní akademií
a Střední
zdravotnickou
školou Blansko
oznamuje
vyhlášení veřejné
sbírky
a Střední zdravotnickou školou Blansko
oznamuje vyhlášení
veřejné
sbírky
na
oznamuje vyhlášení veřejné sbírky
na
na

POMOC LIBORU MAŠÁTOVI
POMOC
POMOCLIBORU
LIBORUMAŠÁTOVI
MAŠÁTOVI

Náš kolega a spoluobčan Libor Mašát, 47 let, angličtinář a tělocvikář, onemocněl
Náš kolega a spoluobčan Libor Mašát, 47 let, angličtinář a tělocvikář, onemocněl
amyotrofickou
laterální sklerózou (ALS).
Náš kolega laterální
a spoluobčan
Libor
Mašát, 47 let, angličtinář a tělocvikář, onemocněl
amyotrofickou
sklerózou
(ALS).
amyotrofickou
laterální
sklerózou
(ALS).
Jedná se o poměrně vzácné, neléčitelné, progresivní a fatální onemocnění nervového
Jedná se o poměrně vzácné, neléčitelné, progresivní a fatální onemocnění nervového
systému
degeneraci
ztrátu buněk,
které ovládají
vůlí onemocnění
řízené svalovénervového
pohyby.
Jedná způsobující
se o poměrně
vzácné,aaneléčitelné,
progresivní
a fatální
systému
způsobující
degeneraci
ztrátu buněk,
které ovládají
vůlí řízené
svalové pohyby.
Psychické
a
mentální
schopnosti
však
zůstávají
plně
zachovány.
systémuazpůsobující
degeneraci
a ztrátu
buněk,
které
ovládají vůlí řízené svalové pohyby.
Psychické
mentální schopnosti
však
zůstávají
plně
zachovány.
Psychické
a
mentální
schopnosti
však
zůstávají
plně
zachovány.
Pro ALS neexistuje žádná známá léčba. Dostupné léky se zaměřují především na
Pro ALS neexistuje žádná známá léčba. Dostupné léky se zaměřují především na
zmírnění
obtíží
a prevenci
komplikací.
Pro ALS
neexistuje
žádná
známá léčba. Dostupné léky se zaměřují především na
zmírnění
obtíží
a prevenci
komplikací.
zmírnění
obtíží
a
prevenci
komplikací.
Byli
velmi rádi,
rádi, kdyby
kdyby se
se podařilo
podařiloalespoň
alespoňčástečně
částečnězpomalit
zpomalitpostup
postup
choroby,
Byli bychom
bychom velmi
choroby,
aby
měl
náš
kolega
možnost
conejdéle
nejdéle
zůstataktivním
aktivnímačástečně
aaby
abymohl
mohl
předávat
znalosti
Byli
velmi
rádi, kdyby
se podařilo
alespoň
zpomalit
postup
choroby,
aby
mělbychom
náš kolega
možnost
co
zůstat
předávat
svésvé
znalosti
aa zkušenosti
dalším
studentům.
aby měl náš
kolega
možnost co nejdéle zůstat aktivním a aby mohl předávat své znalosti
zkušenosti
dalším
studentům.
a zkušenosti dalším studentům.
Pomozteprosím
prosímLiborovi
Liborovivvboji
bojis sčasem.
časem.Děkujeme.
Děkujeme.
Pomozte
Pomozte prosím Liborovi v boji s časem. Děkujeme.
Město
se rozhodlo
rozhodlo vyhlásit
vyhlásitod
od1.1.9.9.2014
2014veřejnou
veřejnousbírku
sbírkuveveprospěch
prospěch
Město Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebí se
Mgr.
Libora
Mašáta
k
pokrytí
nákladů
na
léčbu
ALS
nehrazené
z
jiných
zdrojů
(zdravotní
Mgr.
Libora
Mašáta
k
pokrytí
nákladů
na
léčbu
ALS
nehrazené
z
jiných
zdrojů
(zdravotní
Město Rájec-Jestřebí se rozhodlo vyhlásit od 1. 9. 2014 veřejnou sbírku ve prospěch
pojištění
atd.) Mašáta
– zejména
zejména
na dostupné
dostupné
léky,
zdravotní,
rehabilitační
lázeňskou
péči,
pojištění
atd.)
–
na
zdravotní,
rehabilitační
a alázeňskou
péči,
Mgr. Libora
k pokrytí
nákladů léky,
na
léčbu
ALS nehrazené
z jiných
zdrojů
(zdravotní
masáže,
zdravotní
a
kompenzační
pomůcky
apod.
masáže,
zdravotní
kompenzační
pomůcky léky,
apod.zdravotní, rehabilitační a lázeňskou péči,
pojištění
atd.) –a zejména
na dostupné
masáže, zdravotní a kompenzační pomůcky apod.
číslotransparentního
transparentníhoúčtu
účtupro
profinanční
finančnípomoc
pomoc
číslo
číslo transparentního účtu pro finanční pomoc

107-8138960297/0100
107-8138960297/0100
107-8138960297/0100

Zprávy z radnice
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Dostali jste se do nepříznivé životní situace?
Mohou Vám pomoci sociální služby
Význam sociálních služeb, jako jedné z forem
sociální pomoci, spočívá v tom, že se zabývají
především řešením sociálních situací. Tvoří určitý
systém sociální pomoci, který významnou měrou
přispívá k setrvání občanů ve vlastním přirozeném sociálním prostředí. Zde mohou uplatňovat
svá práva a spoluvytvářet i jejich podobu.
Sociální pracovníci poskytují klientům poradenství týkající se nejen nároku na sociální dávky, možnosti ubytování a dluhové problematiky,
ale také provází jedince nebo rodinu při řešení
jeho svízelné situace a učí je, jak tuto situaci
v budoucnu zvládnout samostatně.
Posláním služeb je posílit soběstačnost klientů a jejich rodinných příslušníků při zvládání

běžných životních úkonů a umožnit uživatelům důstojný a plnohodnotný způsob života.
Sociální služby jsou dostupné každému,
kdo nemůže určitou životní situaci vyřešit
vlastními silami.
Vzhledem k tomu, že orientace a informovanost o nabídce sociálních služeb je stále pro
mnohé občany náročná, může být prvním kontaktem Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí (telefon: 516 775 210, 516 775 402),
kde jsou sociální pracovníci připraveni s vámi
vaše problémy probrat, poradit vám, jak je
možné postupovat, případně vám poskytnout
kontakt na konkrétní, pro vás nejvhodnější
sociální službu.

Další možností je kontaktovat přímo sociální službu:

Co mě trápí
Nemohu se o sebe postarat
nebo je někdo nesoběstačný
v mém okolí

Mám finanční problémy, dluhy,
exekuce, nemám na úhradu
bydlení, mám problém s
hospodařením apod.

Kdo mi může pomoci?

Kontakt

Charitní pečovatelská
služba*, Odlehčovací služba*,
ošetřovatelská služba*

516 410 825
(Blansko, Sadová 2)

Pečovatelská služba*
Českého červeného kříže,
ošetřovatelská služba*

724 541 008
(Blansko, Sadová 2)

Charitní poradna

516 411 583 (Blansko,
Boskovice, Letovice)

Terénní programy*
516 417 351
(Spona – Společná cesta)
(Blansko, Komenského 19)
Krizová pomoc (Okno dokořán)

Já nebo někdo v mém okolí vede Terénní programy*
rizikový způsob života, potýká se
se závislostmi (alkohol, drogy)

516 417 351 (charita)
605 839 039 (drogová služba)

• Ztratil/a jsem střechu nad
hlavou, nemám kam jít,

Terénní programy*
(Spona – Společná cesta)

516 417 351
(Blansko, Komenského 19)

• potřebuji poradit s vyřízením
dokladů, dávek,

Nízkoprahové denní centrum

• potřebuji se někde umýt,
převléknout

516 412 137
(Blansko, Sadová 2)

Noclehárna pro muže

516 410 467
(Blansko, Luční 10)

• potřebuji pomoc při hledání
bydlení

Azylový dům pro matky s dětmi 516 411 400
(Blansko, Sladkovského 2b)

Zprávy z radnice
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Já nebo někdo v mém okolí je
napadán, týrán, cítí se ohrožen,
je obětí domácího násilí

Terénní programy* (Spona –
516 417 351
Společná cesta)
(Blansko, Komenského 19)
Krizová pomoc (Okno dokořán)
Azylový dům pro matky s dětmi 516 411 400
(Blansko, Sladkovského 2b)

Jsme rodina s dětmi a ocitli jsme
se ve špatné sociální situaci,
máme problém s hospodařením,
s vedením domácnosti,
s výchovou dětí

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi*

516 411 400
(Blansko, Sladkovského 2b)

Jsme mladí lidé od 6 do 26 let
a nevíme, jak trávit volný čas,
nemáme si s kým popovídat,
poradit, komu se svěřit

Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež

Nízkoprahový klub PVC
Blansko, Sadová 2
777 916 283

Máme problém v rodinných
vztazích, v manželství,
s výchovou dětí

Poradna pro rodinu, manželství 516 413 524
a mezilidské vztahy
(Blansko, Sladkovského 2b)

Zlatá zastávka Adamov,
Komenského 6
515 531 152

* Služba je poskytována v místě vašeho bydliště, tam kde se zdržujete, v „terénu“, pracovníci přijedou
za vámi

Informace o dalších sociálních službách
můžete získat u všech sociálních pracovníků (na kterémkoliv kontaktu uvedeném výše),
z informačních letáčků, které jsou k dispozici
na Městském úřadě v Blansku, na obecních
úřadech, u samotných poskytovatelů sociálních
služeb nebo ve zdravotnických zařízeních.

V elektronické podobě si je lze stáhnout z webových stránek projektu Komunitního plánování
www.kpss-blansko.cz. Na těchto stránkách je
k dispozici také průběžně aktualizovaný katalog
sociálních služeb.
Mgr. Ivana Kouřilová
Městský úřad Blansko
Odbor sociálních věcí
Informační okénko

Úřední hodiny městské policie
pondělí
středa

8 – 9 h, 15 – 17 hodin
8 – 9 h, 15 – 17 hodin.

Občané mohou kdykoliv kontaktovat
strážníka na telefonním čísle na mobilním
čísle: 773 976 563 nebo na e-mailové adrese:
straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty ze strany občanů k výkonu
služby (zaměření) jsou vítány.
Str. Kotlán Antonín, MP Rájec-Jestřebí

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

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

polední přestávka:
		
12:00 – 12:30

Kulturní dění
9. 10. 2014
v 17:00 h
výstavní síň knihovny
MAROKO
- cestopisná přednáška Mgr. Marty Antonínové
10. 10. 2014
v 18:00 h
výstavní síň knihovny
DOTEKY ZVĚSTOVÁNÍ
- zahájení výstavy rájeckého výtvarníka Josefa
Hejče. Výstava potrvá do 31. října 2014.
v 15:00 h
13. 10. 2014
dětské oddělení knihovny
LEGO SVĚT
- výstava modelů stavebnice LEGO z tvůrčí dílny
žáka 5. třídy Filipa Kuchaře. Potrvá do 31. října.
14. 10. 2014
v 19:30 h
obřadní síň města
KRÁLOVSKÁ HARFA
S NĚŽNÝM HOBOJEM
Účinkují: Pavla Kopecká – harfa,
		
Libor Bartoník – hoboj.
Vstupné: 100 Kč • v předprodeji, studenti,
senioři a ZTP: 80 Kč.

 10
19. 10. 2014
v 17:00 h
sál K-áčko
VÝCHODNÍ SLOVENSKO
POHLEDEM STUDENTA
Alžběta Faltová vás srdečně zve na besedu
o školní praxi na Slovensku.
Pozvánka Klubu seniorů
Klub seniorů v Rájci-Jestřebí zve širokou veřejnost na přednášku s názvem
Tajemství brněnského podzemí II.
Tématem přednášky bude připomínka zajímavostí, historie a probíhajících průzkumů
v tajuplných i úchvatných prostorách v podzemí
města Brna. Téma volně navazuje na přednášku z jara letošního roku, lektorem bude
i tentokrát ing. Aleš Svoboda. Přednáška se
uskuteční v měsíci říjnu. Termín přednášky
nebylo z technických důvodů možné zajistit do uzávěrky Zpravodaje, bude však včas
oznámen ve vývěskách, hlášení městského
rozhlasu a na webových stránkách města.
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Kulturní dění

Městská knihovna informuje
Z nových knih
Vybíráme několik titulů z nově zakoupených
knih v naší knihovně:
Detektivky:
SEGHERS, J.: Nevěsta ve sněhu
TREMAYNE, P.: Symbol smrti
HJORTH, M.: Učedník
Dějiny nás poučí:
ZAVADIL, B.: Nebyli jsme svatí
MěstskáZ.:
knihovna
informuje
Loupeživí
rytíři a zemští škůdci
FIŠERA,
Království českého
Romány pro ženy:
DELACOURT, G.: Na první pohled
GILLEROVÁ, K.: Konečně se rozhodni
RILEY, L.: Tajemství černé orchideje

Pondělí 6. 10.

Pondělí 6. 10.

Úterý 7. 10.

14.00 h
16.00 h

V kultuře připravujeme:
4. 11. 2014
v 19:00 h
Sokolovna
KONCERT RANGERS – PLAVCI
Plné vstupné: 300 Kč,
ZTP, studenti a senioři: 150 Kč.
Plné vstupné v předprodeji: 200 Kč. Předprodej vstupenek v Informačním centru města.
Dobrodružné příběhy pro děti:
CARLSONOVÁ, C.: Poklad čarodějky ze severu
BLYTONOVÁ, E.: Tajemný cirkus
TÁBORSKÁ, P.: Měli dinosauři blechy?
Nejen tyto knihy, ale i mnoho dalších zajímavých titulů si můžete vybrat vždy v pondělí a
ve čtvrtek v rájecké knihovně. Víc najdete i na
www.rajecjestrebi.knihovna.cz. Těšíme se na
vaši návštěvu.

literární kavárna téma Orlík, vévoda zákupský
oddělení pro děti Škola naruby

14.00h literární kavárna téma Orlík, vévoda zákupský

16.00 h

16.00h oddělení pro děti
Čtvrtek 9. 10.
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15.15 h
17.00 h

pobočka Holešín literární kavárna Orlík, vévoda zákupský

Škola naruby

oddělení pro děti Celé Česko čte dětem – čtení pro děti
výstavní síň
Maroko – cestopisná přednáška

16.00h
Holešín
literární
kavárna Orlík,
vévoda
18.00
h pobočka
výstavní
síň
Doteky zvěstování
Josefa
Hejče zákupský
		
- vernisáž výstavy rájeckého výtvarníka,
		
výstava potrvá do 31. 10.

ÚterýPátek
7. 10.
10. 10.

Čtvrtek 9. 10.

15.15h oddělení pro děti

Celé Česko čte dětem – čtení pro děti

17.00h výstavní síň
Maroko – cestopisná přednáška
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Dveře naší kavárny se zájemcům otevřou
Počátkem měsíce října, v Týdnu knihoven,
zahájí svou činnost v městské knihovně malá vždy každé první pondělí v měsíci ve 14 hodin
Pátek 10. 10.
18.00h výstavní síň
Doteky zvěstování Josefa Hejče
literární kavárna. Po celý školní rok vám nabíd- ve výstavní síni knihovny.
oddoříjna
do dubna se budeme
neme možnost potkat
známé
osobnosti
české
- vernisáž
výstavy
rájeckého
výtvarníka, Každé
výstavaúterý
potrvá
31. 10.
historie, literatury, kultury a budeme si také také scházet v knihovně v Holešíně. Ovšem
pozor! Zde v 16 hodin.
připomínat zajímavosti všedního dne.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA

Městská knihovna informuje
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A co vás tedy čeká?

Program:
6. 10. Orlík, vévoda zákupský
3. 11. Polsko – cestopisná přednáška
1.12. Automobilová závodnice Eliška Junková
5. 1. Příběhy věcí kolem nás
2. 2. Antonín Dvořák
První setkání proběhne v pondělí 6. října
2. 3. K. H. Mácha
ve 14 hodin ve výstavní síni knihovny.
13. 4. Jan Masaryk
4. 5. Překvapení na závěr – návštěva ze světa knih
LITERÁRNÍ PUTOVÁNÍ LYSICKOU OBOROU

Pozvánka do Školy naruby
V sobotu 6. září se již počtvrté sešly všechny
šikovné děti z čtoucích rodin regionu Blansko.
Během školního roku navštěvují Školu naruby
a na závěr celé akce poznávají děti své okolí,
historické památky, přírodní zajímavosti a seznamují se také s regionálními autory.

součástí Putovních sešitů. Ty vyplňují na putování každý rok.
Celé literárně-turistické putování provázeli
skřítkové z knihy Lexikon ohrožených druhů
strašidel Vítězslavy Klimtové, ze které dětem
průběžně četla kolegyně Helena Jalová.
Tento krásný výlet je prvním setkáním Školy
naruby v letošním školním roce. V Rájci se
budeme s dětmi setkávat každé první pondělí
v měsíci v 16h v dětském oddělení knihovny.
A čeká nás další putování za starými řemesly.
Povídání a promítání opět zpestří také praktické
ukázky.
Zveme tímto všechny šikovné kluky i holčičky do 10 let, které se chtějí dozvědět něco
nového o starých časech a vyrobit si krásné
drobnosti pro radost. Začínáme 6. října.
Srdečně zvou rájecké knihovnice

Letošní výlet mapoval Lysice. Počasí bylo
přímo ukázkové. Podzimní ranní mlha se rozplynula do slunečného dne. Trasa vedla od základní školy nad zámek k altánku, poté lesní pěšinou
k rybníku a do strmého kopce ke zřícenině hradu
Rychvald a poslední zastavení bylo u studánky
– s žabkou ochranitelkou a studánkovou vílou.
Velké překvapení nás čekalo u rybníka –
na břehu nás vítal zelený nefalšovaný vodník!
Kamenná cesta nás poté zavedla kolem zámku
(v cukrárně zde mají úžasnou zmrzlinu) do lysické knihovny za regionálním spisovatelem Jiřím
Šanderou a jeho příběhy. Děti v knihovně také
plnily úkoly z jednotlivých zastavení, které jsou

Co se děje ve školách
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Patronáty nad prvňáčky

V letošním školním roce máme prvňáčků skutečně hodně. Jejich třídními
učitelkami jsou zkušené kantorky Ilona Konečná (1. A) a Dáša Urbánková (1. B).
Patronáty
nad dětmi
mají opět
žáci devátých tříd. I když jich
je méně než nastupujících nováčků, zvládají svůj úkol nadmíru úspěšně. Čekají poctivě
každý den u šaten a své svěřenkyně a svěřence odvádí
do třetího patra. Pokud někdy
chybí, zastoupí je jejich spolužák. Je dobře, že se takto propojují děti z nižšího a vyššího
stupně. Každý takový kontakt
je pro naši školu prospěšný.
Věřím, že deváťákům jejich zápal vydrží
celý školní rok. Určitě
si připraví i nějaké společné akce spíše zábavného než učebního
charakteru.
Co na závěr? Popřát oběma skupinám
dětí hodně příjemných
společných chvil!
Miloslav Staněk
Foto: J. Nečas

Itálie 2014
Dne 5.9. ve 13.30 h nastoupila 25 žáků
naší školy na rekreačně-poznávací zájezd
do Itálie na poloostrov Gargáno, do městečka
Vieste.
Cesta trvala 17 hodin, a to hlavně z důvodů
uzavření přímé cesty do Vieste. Museli jsme
poloostrov objíždět z druhé strany, protože cesta byla zanesena množstvím bahna a některé
menší vesnice byly poničeny bahnotoky. Naštěstí ve Vieste již po našem příjezdu přestalo
pršet a celý týden se na nás usmívalo sluníčko.
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Ubytování je v krásných bungalovech po 4 – 6 osobách, k dispozici
jsou 2 ložnice, kuchyň, příslušenství
a venkovní terasa. Stravování zajišťují zkušené kuchařky 3x denně, které
ke každému jídlu dodávají i nápoje.
Po domluvě s majitelem pláže se
nám podařilo žákům zajistit lehátka se
slunečníky za 5 € na týden.
Moře bylo teploučké, vyskytly se i vlny, a písek na pláži je výborný stavební
materiál. Mnozí žáci byli
u moře poprvé a tak si
ho náležitě vychutnávali.
Na pláži kromě koupání měli žáci k dispozici
míč a další hry, které si
dovezli s sebou. Po vydatné večeři jsme chodili do městečka na trh,
do pizzerie a večerní
vycházku.
Celý týden se vydařil,
žáci i vedoucí byli spokojeni, a v pořádku jsme se
vrátili 15. 9. domů.
Jaroslava Dobešová

Adaptační kurz
Krásného
pondělního dne 8. září 2014 se
před budovou gymnázia v Rájci-Jestřebí začali scházet učitelé se
svými studenty z primy a tercie.
Nápadně velké tašky prozrazovaly, že to nebude jen tak nějaký
obyčejný školní den. Po příjezdu
autobusu jsme se všichni snažili
obsadit co nejlepší místa. Po delší
jízdě autobusem, která se díky
nepředpokládaným objížďkám
protáhla, jsme byli rádi, že jsme
konečně na místě, a to v rekreačním středisku Orientka umístěného ve Staré Vsi u Rýmařova
v krásném prostředí Jeseníků.

Hned po příjezdu následovalo rozdělení do pokojů, oběd
a seznámení s našimi instruktory
aktivit – Adélou pro třídu prima
a Ondřejem pro tercii.
Během třídenního pobytu
jsme se nejen seznámili, ale
i zkusili aktivity, jež někteří z nás
vůbec neznali. Stříleli jsme z luku, hráli seznamovací hry a taktéž odvážní z nás zdolali obtížné lanové centrum. Vyzkoušeli
jsme bungee trampolínu nebo
i army game. Řada se dostala
i na běh „proti větru“, či skok
„do prázdna“. Po prožitém dni
plném neobvyklých zážitků jsme

Co se děje ve školách
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využili nabídky relaxace večerního koupání
ve vnitřním bazénu.
Tímto bychom chtěli poděkovat nejen našim
pedagogům, ale i celému týmu rekreačního
střediska Orientka, včetně Nely a Dereka (dva
pejsci), bez kterých by to prostě nebylo ono.
Magda Šmerdová a Jana Zachovalová
studentky primy Gymnázia Rájec-Jestřebí

Byli jsme smutní,
že se blíží odjezd
Po prvním týdnu stráveném v nové škole
na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí jsme odjeli s naší
primou a nováčky z tercie na adaptační kurz
do Jeseníků. Na horské chatě Orientka jsme
pobyli tři dny a dvě noci.
První den nás hned po příjezdu posílili obědem, abychom se příjemně naladili na seznamovací hry s instruktorkou Adélou. Po běhu
proti větru neboli bungee runningu jsme se
s chutí nasvačili, abychom udrželi v rukou luk při
odpolední lukostřelbě. Někteří z nás sice občas
trefili terč, ale většina šípů zamířila do lesa mezi

stromy nebo do potoka. Vrcholem prvního dne
výletu byla koupel v bazénu se slanou vodou.
Někteří odvážlivci strávili následující úterní
dopoledne téměř s hlavou v oblacích ve vysokolanovém centru a na bungee trampolíně.
Po návratu zpátky na zem konečně přišel čas
na dlouho očekávanou army game. Vyzkoušeli
jsme si, jak se pohybovat v lese a promýšlet
taktiku „boje“. Byl to pro většinu z nás největší
zážitek z celého kurzu. Po dvou hodinách bojů
jsme se „udobřili“, společně vylezli na horolezeckou stěnu a po náročném dni jsme se jen taktak
doplížili do svých postelí.
Poslední den byl „nejhorší“ ze všech. Byli
jsme totiž smutní, že se blíží odjezd. Ale ještě
jsme se těšili na třešničku na dortu v našem
programu – skok do prázdna. Určitě si říkáte,
co to je? Jde o takovou akrobatickou atrakci.
Vylezete v horolezeckém postroji, jištěni ze
země instruktorem, na věž horolezecké stěny,
a jakmile se uklidníte, skočíte dolů a přitom
doufáte, že vás nezapomněli instruktoři jistit.

Co se děje ve školách
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Po megadávce adrenalinu vás ještě na závěr
nakrmí lahodným obědem, nasednete do autobusu a než se nadějete, jste zase doma.
Výlet se nám moc líbil, děkujeme našim
učitelům za vedení a organizaci a těšíme se
na další výlety s naší prima primou!
Julie Šulcová, prima

Litevské srpnové dobrodružství
Na konci srpna roku 2014 se naše gymnázium vypravilo na návštěvu k severským přátelům z Litvy do města
Biržai. Z Rájce-Jestřebí jsme vyrazili v nočních hodinách
naším milovaným autobusem – KOVAR-BUS. Před
sebou jsme měli asi 1243 km. Cesta neutíkala zrovna
rychle, ale díky plnohodnotně vybavenému prostornému
autobusu byla atmosféra i samotná cesta velmi příjemná.
Pan řidič Milan Kovář jel jako drak, a tak jsme v předstihu
dorazili do Šiauliai, kde jsme navštívili Horu křížů. Toto
pietní místo znamená z hlediska národní hrdosti pro
litevský národ mnohé.
Po příjezdu do partnerské školy nás velmi mile
pohostili, a tak už nám nic nebránilo vyrazit do našich
nových domovů. První dva dny jsme strávili v další
litevské škole. Zde pro nás měli připravený velice pestrý
sportovní program. Seznámili nás s novými hrami, jako
jsou „Plachtovaná“, Brambora, Litevská štafeta a další.
Naši studenti však hráli i jim dobře známé hry, například

Co se děje ve školách
vybíjenou, avšak litevští studenti hrají podle svých pravidel, tak jsme to neměli
dvakrát lehké. K největším zážitkům patřila
jízda na kajacích, monteball a návštěva
vysokolanového centra v Anykščiai. Také
jsme viděli různá krasová propadání.
V dalších dnech jsme navštívili poloostrov Kurskou kosu, kde nás uchvátila
krásná příroda a lázeňské město Nida.
Na této kose jsme mohli sledovat velké,
krásné a státem chráněné písečné duny.
I přes škaredé počasí se studenti nenechali odradit od Baltského moře, a tak se
většina z nich i smočila, někteří však nedobrovolně.
Během namáhavých dnů jsme nejednou měli tu čest ochutnat litevské jídlo –
některé jejich pokrmy jsou našim dokonce
podobné, některé jsou specifické – třeba
boršč nebo cepelíny. Poslední den s Litevci
jsme se vydali nordic walkingem na 6 km
dlouhou trasu, a poté studenti i učitelé
obdrželi zasloužený diplom za účast. Další
ráno jsme se rozloučili s rodinami, u kterých jsme bydleli, někteří si i pobrečeli.
Všichni jsme obdrželi trička s logem projektu Comenius Regio.
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Na zpáteční cestě byla první zastávku v Trakaji, kde jsme si prohlédli stejnojmenný nejzachovalejší litevský hrad obklopený jezerem.
Další noc jsme strávili v arcibiskupské ubytovně
ve městě Kaunas. Město má mnoho historických
památek, které jsme si prošli. S Litvou jsme se
rozloučili a vyrazili do Polska.
Do země našich sousedů jsme dorazili
ve večerních hodinách a hned jsme se ubytovali
v jednom z hotelů na Viselské kose. Poté jsme
šli načerpat energii procházkou a někteří i koupáním v moři. Náš poslední den patřil největšímu
polskému cihlovému hradu Malborku – sídlu
řádu německých rytířů. Zde jsme měli skvělou
prohlídku s průvodcem, který mluvil krásně
a plynule anglicky. Bylo to nádherné zakončení
naší zahraniční cesty, uskutečněné v projektu
Comenius Regio. Tento projekt je zaměřený
na spolupráci měst Rájec-Jestřebí a Biržai v oblasti netradičních sportů.
Děkujeme městu Rájec-Jestřebí i vedení našeho gymnázia za realizaci tohoto výjimečného
projektu a jsme rády, že se ho můžeme spolu
s dalšími studenty účastnit.
Sabina Švábová, Barbora Maňoušková,
Adriana Smetanová,
studentky tercie Gymnázia Rájec-Jestřebí
Centrum motýlek
Kronika centra motýlek – srpen
Příměstský tábor „Pirátská dobrodružství“ 18.8.– 22.8.2014
Ve dnech 18. až 22. srpna se pod záštitou mateřského centra
Motýlek konal letní příměstský tábor na téma Pirátská dobrodružství.
Tábora se účastnilo 18 dětí a 4 vedoucí.
První den byl seznamovací. Dopoledne jsme se rozdělili do 2 týmů: červení a zelení a vysvětlili jsme si pravidla celotáborové hry.
Poté jsme hráli seznamovací hry. Po vynikajícím obědě, bavorských
vdolečkách, jsme vyráběli pirátský klobouk. Dětem se klobouky moc
povedly. Následovala stopovaná za pokladem. Po cestě nás vedly šipky, děti průběžně plnily úkoly, v cíli cesty nás čekala sladká odměna.
Druhý den jsme se vydali na cestu do Druhohor do Dinoparku
a Zooparku ve Vyškově, přestože nám počasí nepřálo, v autobuse
panovala skvělá nálada a po cestě jsme trénovali pirátskou hymnu.
Třetí den jsme vyrazili na výlet do Karolína. Zajezdili jsme si
na poníku, nakrmili ovečky a hráli hry v lese.

Centrum motýlek
Čtvrtý den jsme vyráběli pirátské
zbraně a poté jsme šli na výlet do zámeckého parku a do státního zámku v Rájci-Jestřebí, kde se dětem nejvíce líbila
výstava loutek. Odpoledne jsme hráli hry.
Poslední den jsme vyráběli pirátské
vlaštovky, zazpívali jsme si naposledy
pirátskou hymnu a dopoledne završila pirátská olympiáda. Po obědě jsme hráli hry
na hřišti a malovali na chodník. Na závěr
tábora proběhlo vyhodnocení všech her.
Děti dostaly odměny a jako sladkou tečku
na závěr zmrzlinu.
Dětem i vedoucím se na táboře moc
líbilo.
Tereza Navrátilová
vedoucí příměstského tábora
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Nabídka na říjen 2014
Pojďte, dědečku, babičko, zacvičíme si a zazpíváme maličko
• Srdečně zveme všechny babičky a dědečky na netradiční setkání
s vnoučaty či pravnoučaty
• Termín: čtvrtek 2.10.2014 od 9:15 – 11:30 hod
• Kde: klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí
• Setkáním provází Jana Sedláková, informace mob: 728 684 044
• Vstupné dobrovolné
• Setkání se koná v rámci projektu „Křídla a kořeny naší rodiny“

sobota 4.10.2014
od 15 hod
za příznivého počasí

Informace
605 129 727

Centrum motýlek
Beseda – RÝMA – prevence a léčba
u nejmenších dětí
• Termín: středa 8.10.2014 v 9:45 hod
• Kde: klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí
• Lektor: Jana Sedláková,
informace mob: 728 684 044
• Přijďte se dozvědět něco zajímavého a odnést
si malý dárek

•
•
•
•
•
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Mít zdravé zuby je důležité
• Určeno pro děti do 10 let a jejich rodiče
• Termín: pondělí 27.10. 2014 od 10 –11 hod
(podzimní prázdniny v ZŠ)
• Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
• Lektor: Jana Sedláková + medik
• Cena: 40,- Kč (každé dítě dostane 2 speciální
kartáčky na zuby v hodnotě 160,- Kč)
• Akce se koná v rámci projektu „Křídla a kořeny
naší rodiny“

Kdy: pondělí 27.10.2014
17:00 od
– úterý
28.10.2014
10:00 h
 Kdy: pondělíod
27.10.2014
17:00 – úterý
28.10.2014 v
v 10:00
 Kdy:
pondělí
27.10.2014
17:00
– úterý
28.10.2014 v 10:00

Kde:
klubovna
Motýlek,od
Sokolovna
Rájec-Jestřebí
Kde: klubovna
Motýlek,
Sokolovna
Rájec-Jestřebí
 Kde:
Motýlek,
Rájec-Jestřebí
 Cena:
od 6 Kč;
let –Sokolovna
120,-Kč;
sourozenci
200,-Kč
Kč
Cena: pro děti
od
6klubovna
letpro
– děti
120,–
sourozenci
200,–
pondělí
Cena:
pro27.10.2014
děti
od 6 spacák,
let –od
120,-Kč;
sourozenci
200,-přezůvky,
Kč všátek,
 Sebou:
karimatka,
pyžamo,
hygienické
baterku

Kdy:
17:00
–
úterýpotřeby,
28.10.2014
10:00
S sebou: karimatka,
spacák,
pyžamo,
hygienické
potřeby,
přezůvky,
šátek, baterku
 Kontat:
Tereza Navrátilová
728204573,
email: Terrana@email.cz
klubovna
Sebou:
karimatka,
spacák, pyžamo,
hygienické
potřeby, přezůvky, šátek, baterku

Kde:
Motýlek,
Sokolovna
Rájec-Jestřebí
Děti
se
můžou
těšit
na
hry,
vyrábění,
zábavu
a
spoustu
nových
zážitků
Kontat: Tereza
Navrátilová
728204573,
email:
Terrana@email.cz
 Kontat:
Tereza Navrátilová
728204573,
email: Terrana@email.cz
Cena:Děti
pro
děti
6 hry,
let
– 120,-Kč;
200,- nových
Kč
se můžou
těšit
na
vyrábění,
zábavu
asourozenci
spoustu a
nových
zážitků
Děti semůžou
těšit
na od
hry,
vyrábění,
zábavu
spoustu
zážitků
 Sebou: karimatka, spacák, pyžamo, hygienické potřeby, přezůvky, šátek, baterku
 Kontat: Tereza Navrátilová 728204573, email: Terrana@email.cz
Děti se můžou těšit na hry, vyrábění, zábavu a spoustu nových zážitků

Stomatologická LSPP
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Rozpis stomatologické LSPP
ŘÍJEN 2014
Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin		
4.10. MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

5.10. MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

11.10. MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

12.10. MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

18.10. MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2

607 812 963

19.10. MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

25.10. MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

26.10. MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. Středisko

725 415 615

28.10. MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

Mimo uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice,
Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny
od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
Společenská kronika
Blahopřejeme rodičům narozených dětí
Daniel Zdrubecký, Nela Břoušková, Vítězslav Mazanec, Sofie Staňková, Eliška Jakubcová
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se narodili v měsíci říjnu:
Marie Šebelová, Zuzana Hangyová, Emil Plhal, Alois Perout, Libuše Jevická, Rudolf Crhonek,
Ivo Hrazdira, MUDr., DrSc., Jana Čepová, Jiří Mokrý,Stanislav Němec, Eliška Stupková,
Marie Dvořáčková, Emil Novotný, Pavel Vyskočil, Karel Krejčí, Libuše Musilová, Emilie Zimolová,
Jarmila Pijáčková, Květoslava Maršálková, Karel Souček, Marie Bosáková, Vlasta Koupá,
Marie Skotáková, František Staněk, Květoslava Musilová, Miroslav Krška, Bernarda Vojtěchová,
Jarmila Čepová, Ludmila Trtílková, Františka
Doležalová, Anna Kleinová,
Sňatky: (zveřejňujeme jen ty snoubence,
Marie Tomášková, Josef Nečas,
kteří dali souhlas)
Anna Mokrá, Marie Koupá, Oldřich Klíma,
6.9. Petr Šudák, Tišnov – Eva Pavlovská, Brno
Svatoslava Adámková, Helena Kučerová,
Pavla Blažková, Marta Čuprová, Jitka Havlíková,
V ý z v a
Jiřina Alexová, Ludmila Skalová
Žádáme rodiče narozených dětí, aby se
Karolín: Anna Ševčíková
po převzetí rodného listu dítěte dostavili
Holešín: Marcela Šindelková
na MěÚ Rájec-Jestřebí (evidence obyvatel)
k porovnání dat narození.
Dále žádáme novomanžele, kteří uzavřeli
Odešli z našich řad:
sňatek, mimo matriční obvod, aby se rovněž
v měsíci srpnu paní Jaroslava Vyskočilová,
dostavili s oddacím listem na MěÚ Rájecpaní Zdeňka Vrzalová
-Jestřebí (evidence obyvatel).

Ohlasy
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Děti se loučily s létem

V pátek 29. srpna uspořádal sportovní klub
v Rájci Jestřebí v areálu na Rybníčku tradiční
akci loučení s létem a prázdninami. Děti, rodiče
i ostatní spoluobčané společně strávili za hezkého počasí příjemné odpoledně plné zábavy,
her, hudby a sportovního vyžití. Byla přichystána
celá řada soutěží, zkoušek dovednosti, střelba
ze vzduchovky apod.
Po celé dopoledne vyhrávala živá hudba,
bylo přichystáno občerstvení a pro soutěžící
děti plno cukrovinek.
Věříme, že všichni odcházeli spokojeni a budou se těšit na příští rok.
Miroslav Zachoval
předseda klubu

soutěž / ZprávY odjinud
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SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů v Rájci oznamuje občanům,
že v sobotu 18. října 2014 provede od 8:00 hodin
sběr železného šrotu v části města Rájec
Tímto žádáme občany, aby nachystali železný šrot před své domy,
nejlépe v sobotu ráno (z důvodu zvýšeného počtu krádeží šrotu
přes noc). Těžké kusy vyneseme sami.
Upozorňujeme, že ledničky a mrazničky neodebíráme, patří do
nebezpečného odpadu.
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Rájci zve členy SDH na sběr železného
šrotu v sobotu 18. října 2014. Sraz členů je v 7:45 h v hasičské zbrojnici.

soutěž

PRO VÁS

Správné odpovědi zE ZÁŘIJového čísla:
Foto č. 31: Letopočet na zámecké zdi nad zahradním domkem
Foto č. 32: Kříž u dvou lip mezi Rájcí a Doubravicí

ANALÝZA ŽIVÉ KAPKY KRVE V DARKFIELD MIKROSKOPU
Od července nabízí boskovické Studio prevence, novou službu – analýzu živé kapky krve.
Jedná se o vysoce nadstandardní mikroskopickou metodu, která spolehlivě ukáže množství
toxických látek v krvi.
Dají se tak zjistit nebezpečné jevy v raném stádiu, dříve než se objeví symptomy. Součástí
analýzy je i poradenství a následné doporučení přesné detoxikace a alkalizace, dle aktuálního
zdravotního stavu. Detoxikací a změnou vnitřního prostředí dochází přirozeně i k úpravě váhy.
Jevy, které lze v kapce sledovat:
-

STAV HYDRATACE A DEHYDRATACE ORGANISMU
STAV VISKOZITY KRVE
ZDA JE STRAVA V SOULADU S POTŘEBAMI ORGANISMU
POTŘEBA VÍCE ŽIVÉ STRAVY
TOXICKÉ LÁTKY AKUTNĚ PŘÍTOMNÉ V KRVI
ORIENTAČNÍ STAV ACIDOBAZICKÉ NEROVNOVÁHY V TĚLE
ORIENTAČNÍ STAV ZPRACOVÁNÍ TUKŮ A JEDNODUCHÝCH SACHARIDŮ ZE STRAVY
STAV OXIDATIVNÍHO STRESU
ORIENTAČNÍ STAV MNOŽSTVÍ Fe, B12, a kyseliny listové
POTŘEBA ORGANISMU ZLEPŠIT MIKROFLÓRU
POTŘEBA ORGANISMU JÍST VÍCE PREBIOTICKÝCH POTRAVIN
POTŘEBA ORGANISMU ZLEPŠIT TOK ŽLUČI
POTŘEBA ORGANISMU UDĚLAT ANTIPARAZITÁRNÍ PROGRAM
NĚKTERÉ PATOGENNÍ ORGANISMY (např. chlamydie pneumonie)

V měsíci říjnu mohou zájemci absolvovat zdarma vstupní poradenskou hodinu.
Kontaktujte nás na telefonu 603 470 934, nebo 774 666 493.
Studio prevence, Boskovice, ulice U Templu, Salon u Templu.

Usnesení
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U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 18.08.2014

Usnesení č.1a
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
prodat firmě BOVINEX, s. r. o., Petrovice pozemek parc. č. 1210 ostatní plocha o výměře
366 m2 v k. ú. Holešín za cenu 80 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem a za podmínky zřízení věcného břemene přístupu pro údržbu
a další případné využití na sousední pozemky
p. č.1209 a p. č.1211 oba v k. ú. Holešín, které
jsou v majetku města.
Usnesení č.1b
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
směnit část pozemku města parc. č. 14/1 ostatní
plocha o výměře cca 5 m2 (z celkové výměry
6146 m2) za část pozemku parc. č. 13 zahrada
o výměře cca 5 m2 (z celkové výměry 1071 m2)
ve vlastnictví fyzických osob, oba směňované
pozemky v k. ú. Rájec nad Svitavou. O náklady spojené se směnou částí pozemků se obě
smluvní strany podělí rovným dílem. Výmaz
zástavního práva z LV 1063 uhradí žadatelé.
Usnesení č.1c
Rada města rozhodla projednat na příštím
jednání rady smlouvu o dílo s JEZAT, s. r. o.
Rájec-Jestřebí na rekonstrukci elektrotechniky
v prodejně ENAPO v budově Komenského 621,
Rájec-Jestřebí až po zapracovaní připomínek
rady (příloha č. 1).
Usnesení č 2
Rada města projednala žádost firmy SWIETELSKY stavební s. r. o. o prodloužení termínu
dokončení akce v Holešíně – smlouvy o dílo
č. S14-045-0057 ze 17.04.2014 a č. S14045-0058 ze dne 10.04.2014. Rada města
souhlasí s prodloužením termínu dokončení
akce do 15.09.2014.
Usnesení č.3
Rada města projednala návrh Smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby protipovodňového opatření se s. p. Povodí
Moravy. Rada města nesouhlasí s uzavřením
smlouvy dle návrhu (příloha č. 2), protože se
město Rájec-Jestřebí nezavázalo k provádění
údržby a technickobezpečnostních prohlídek

v trojstranné smlouvě s Ministerstvem zemědělstvím a Povodím Moravy s. p.
Usnesení č.4
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku města parc.
č. 382 v k. ú. Rájec nad Svitavou pro RWE
GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, zastoupenou
RWE Distribuční služby, s. r. o. Brno, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč + DPH pro
stavbu „Rájec – přeložka NTL, plynovodní přípojky ul. Taufrova“ po zapracování připomínky
rady (příloha č. 3).
Usnesení č.5
Rada města projednala žádost Klubu Matýsek,
z. s., Klemov 433, Doubravice nad Svitavou
o vyjádření k záměru zřídit nestátní základní
školu v prostorách bývalé školy v Jestřebí. Rada
města rozhodla nepodpořit tento záměr, neboť
Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí,
okres Blansko, příspěvková organizace města,
má dostatečnou kapacitu, která není v  současné době plně využita a dále z důvodu, že budova
bývalé školy v Jestřebí – na ul. 9. května 72
v (uvažované sídlo nové školy) je pronajata
Gymnáziu Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Usnesení č.6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na městský byt na ul. Komenského 505,
Rájec-Jestřebí paní Sedláčkové do 30.11.2014.
Usnesení č.7
Rada města souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy na prostory v obecním domě v Karolíně
s paní Bučkovou ke 30.09.2014. Rada města
bere na vědomí sdělení, že prodejnu smíšeného zboží má zájem od 01.10.2014 provozovat
paní Hebelková. Rada města rozhodla zveřejnit
záměr pronajmout prostory v obecním domě
v Karolíně – v budově čp. 55, a to prodejnu
o výměře 35 m2, sklad o výměře 15,3 m2 a ostatní prostory o výměře 11,5 m2 pro provozování
prodejny smíšeného zboží.
Usnesení č.8
Rada města provedla rozpočtové opatření
č. 8/2014.

usnesení
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Usnesení č. 9a
Rada města projednala žádost pana Hrušky
o souhlas s užitím pozemků města v Karolíně
pro akci COUNTRY CROSS dne 6.9.2014.
Rada města na základě kladného stanoviska
Osadního výboru Karolín souhlasí s konáním
akce a využitím pozemků města parc. č. 211/10
– hráz, 212/2 – rybník, 259 – cesta a les v Karolíně v době od 4.9. do 7.9.2014 při dodržení
podmínek uvedených v příloze č. 4.
Usnesení č.9b
Rada města bere na vědomí Výroční zprávu
Diakonie Broumov, sociální družstvo. Rada
města nadále počítá se spoluprací s Diakonií

Broumov zejména pořádáním charitativních
sbírek ošacení.
Usnesení č. 9c
Rada města bere na vědomí informace z jednání se společností Pikhart Sportservis, Mečířova
45, 612 00 BRNO a konstatuje, že prodloužení
termínu realizace díla do 25.8.2014 z důvodů
víceprací na narušeném podkladu a změně
technologie pokládky sportovní podlahy v tělocvičně gymnázia je odpovídající rozsahu neočekávaných víceprací.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r. Miloslav Navrátil v. r.
místostarostka
člen rady

U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 01.09.2014
Usnesení č.1a
Rada města rozhodla pronajmout panu Dittry- Usnesení č.2
chovi pozemek parc. č. 209/4 zahrada o výměře Rada města bere na vědomí Přehled o pohle162 m2 v k. ú. Karolín k využití v souvislosti dávkách na nájemném a službách souvisejících
s užíváním blízkého objektu č. p. 26 a jako za- s užíváním bytů k 31.08.2014. Rada města pohrádku pro pěstování plodin za cenu 1 Kč/m2/rok žaduje informace o stavu pohledávek řešených
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. právní cestou u jednotlivých dlužníků.
Usnesení č.1b
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E, ON Distribuce, a. s., České Budějovice pro
zřízení služebnosti (umístění distribuční soustavy – kabelu NN) na pozemku parc. č. 18/1
v k. ú. Jestřebí – stavba „Jestřebí – DP Dítě“.
Rada města nesouhlasí s jednorázovou úplatou
580 Kč + DPH a navrhuje 1.000 Kč + DPH.

Usnesení č.3
Rada města nesouhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice
– „Jestřebí – úprava DS, Maňoušková“ pro
zřízení služebnosti (umístění distribuční soustavy – kabelu NN) na části pozemku parc.
č. 18/1 v k. ú. Jestřebí tak, jak je vymezeno
v předložené koordinační situaci stavby.

Usnesení č.1c
Rada města rozhodla po zapracování připomínek uzavřít smlouvu o dílo s JEZAT, s. r. o.,
Rájec-Jestřebí na rekonstrukci elektrotechniky
v prodejně ENAPO v budově Komenského 621,
Rájec-Jestřebí dle přílohy.

Usnesení č.4
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
č. 026266/14/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na věcné vybavení
neinvestiční povahy JSDH dle přílohy.

Usnesení č.1d
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.
r. o. – stavba „Rájec-přeložka NTL, plynovodní
přípojky ul. Taufrova“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 5
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o příspěvku na financování sítě služeb sociální
prevence v roce 2015 s městem Blansko dle
přílohy.

Usnesení / Inzerce
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Usnesení č. 6
Rada města projednala Zadávací dokumentaci
na akci „Zateplení objektu MŠ II Rájec-Jestřebí“,
ke které vyslovila souhlas. Rada města ukládá
starostovi města dopracovat přílohu č. 4 k této
Zadávací dokumentaci.

Usnesení č. 9a
Rada města se seznámila s opatřením obecné povahy Krajského úřadu Jihomoravského
kraje – stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny vodního toku Svitava v ř. km
11,000 – 68,369.

Usnesení č. 7
Rada města souhlasí s oplocením části pozemku parc. č. 515 ostatní plocha v k. ú. Rájec nad
Svitavou (v části od chodníku po školní kuchyni
na roh zahrady u školy – pozemek parc. č. 514
– plocha cca 180 m²) dle žádosti Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko.

Usnesení č. 9b
Rada města projednala žádost Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. o zakoupení vrtulového míchadla
na ČOV. Rada města souhlasí s pořízením tohoto zařízení v hodnotě cca 130 tisíc Kč bez DPH.

Usnesení č. 8
Rada města projednala žádost paní Cihlářové
o prodej pozemku parc. č. 1004 trvalý travní
porost o výměře 218 m2 v k. ú. Holešín a nesouhlasné stanovisko Osadního výboru Holešín
k prodeji z důvodu zamezení přístupu vlastníků
na pozemek parc. č. 1003. Rada města doporučuje zastupitelstvu města pozemek neprodat.

Usnesení č. 9c
Rada města projednala žádost paní Šebkové
(spoluautorky výstavy) o užití znaku města
Rájec-Jestřebí na propagačních materiálech
k výstavě „Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku“. Rada města souhlasí s užitím znaku
města Rájec-Jestřebí, a to výhradně na propagačních materiálech výstavy „Italští uprchlíci
na Blanensku a Boskovicku“.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r. Miloslav Navrátil v. r.
místostarostka
člen rady

inzerce
Ceny inzercE VE ZPRAVODAJI:
Plošná inzerce:
celá strana
1/2 strany
1/4 strany
Řádková inzerce:
Jeden řádek

1 162,- Kč
580,- Kč
363,- Kč
42,- Kč

Uzávěrka: vždy do 15. dne v měsíci
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce
Ceny jsou uvedeny bez DPH,
k ceně bude připočtena platná sazba DPH
Řádková inzerce:
• Instalatér FALTA
topení – plyn – voda – odpady
Jiří Falta, Šafranice 379, Rájec-Jestřebí,
tel.: 736 444 202, www.instalater-falta.cz
e-mailová adresa: falta-jiri@seznam.cz

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

NABÍZÍME K PRODEJI
v rájci-Jestřebí nabízíme k prodeji rozestavěný rodinný dům 4 +1 s dvorkem a zahrádkou
Hrubá stavba domu stojí v klidném místě bez provozu. Dům má kompletní novou střechu, osazeny klempířské
prvky, nové rozvody vody, nové rozvody odpadů napojeny na kanalizaci, přivedena elektřina, plyn. Dům částečně
podsklepen, v přízemí prostor pro 2 pokoje, kuchyň a koupelnu s WC. Podkroví připraveno pro 2 až 3 pokoje a další
koupelnu, WC. Prakticky řešený dům má celkovou obytnou plochu 120 m2. V domě připravena k montáži nová
plastová okna, střešní okna a další materiál na dostavbu. K domu patří pozemek o velikosti 277 m2. Za domem
na uzavřený dvůr navazuje zahrada, část svažitá, část rovinatá, s nádherným výhledem na protilehlé kopce. Pro další
informace a sjednání prohlídky volejte na níže uvedené tel. číslo. V případě zájmu pro Vás zajistíme financování.
cena domu, včetně materiálu k dostavbě, provize za zprostředkování a právní servis, je 1.250.000,- kč

pro naše klienty hledáme další nemovitosti k prodeji
nabízím vám bezplatnou konzultaci, poradenství, ocenění
vaší nemovitosti, bezplatné zastupování při jejím prodeji

Stanislav Šamšula

776 855 855
stanislav.samsula@era-reality.cz
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

Nejkvalitnější česká pálená
krytina se zárukou 33 let!
Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 16,99 Kč/ks

(vč.DPH)

Nakupte u Colemanu a zapojte se do
soutěže Smršť výher.. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč.. Jen v Colemanu
vyhrává každý zákazník.
Za své nákupy získáváte body
- COLY a za ty můžete u nás
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

STŘECHA LAST MINUTE

ZIMA SE BLÍŽÍ

Potřebujete zakrýt před
zimou dřevo?

Připravte na ni svou
střechu
SNÍH NA STŘECHÁCH
NEMUSÍ BÝT STRAŠÁKEM

Zakrývací plachty,
trapézové plechy,
bitumenová krytina
Onduline za výhodné ceny

V nabídce protisněhové zábrany
pro všechny typy krytin

Váš poradce: Martin Bábor, mobil: 725 675 633
OBCHODNÍ CETRUM SVITAVY,
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel: 461 324 740
www.coleman.cz

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

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

BRNO
NEJŠIRŠÍ V ÝBĚR ZA NEJLEP ŠÍ CENY !
Elektrický vysavač listí

Benzinový vysavač listí

HLSI 260, výkon 2600 W, rychlost vzduchového
proudu 275 km/ hod., objem záchytného koše
35 l, hmotnost 3 kg

GBLE 650, výkon 0,9 PS/ 650 W, rychlost
vzduchového proudu 210 km/ hod., objem
záchytného koše 55 l, hmotnost 7 kg

849,- !

Elektrický drtič
zahradního odpadu
LH 260 A, výkon 2600 W,
max. ∅ větví 4 cm, systém
drcení frézovacím válcem,
hlučnost 86 dB (A), hmotnost 28 kg

2.990,- ! 3.990,- !
37 cm

Elektrohydraulický
štípač dřeva
4T, 230 V/ 1500 W, 50 Hz,
2950 ot./ min., pro výrobu
polen bez fyzické námahy,
ochrana IP 54, max.
∅ kmenů 5 – 25 cm, max.
délka kmenů 37 cm, hmotnost 42 kg

3.590,- !
ELEKTROSTART

Zametací stroj
HBKT Perfekt 60, motor benzinový, 4-taktní, výkon
3,5 kW/ 5 PS, rychlosti 1 vpřed a 1 vzad, šířka záběru
62 cm, ∅ kartáče 35 cm, kartáč je možno nastavit do
3 různých směrů, hmotnost 64 kg

17.990,- !
Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100
Tato nabídka platí do 31. 10. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. • www.bauhaus.cz

14-04 RajecJestrebi 130x180 BW.indd 1

16.09.14 13:06

Srdečně
Srdečně zveme
zveme všechny
všechny babičky
babičky ii dědečky
dědečky na
na netradiční
netradiční setkání
setkání ss vnoučaty
vnoučaty či
či
Srdečně
zveme
všechny
babičky
i
dědečky
na
netradiční
setkání
s
vnoučaty
či
pravnoučaty ++ besedování
besedování u
u kafíčka
kafíčka (věnováno
(věnováno Mezinárodnímu
Mezinárodnímu dni
dni seniorů).
seniorů).
pravnoučaty
pravnoučaty + besedování u kafíčka (věnováno Mezinárodnímu dni seniorů).

Termín přednášky
přednášky ss besedou:
besedou: čtvrtek
čtvrtek 2.10.2014
2.10.2014 od
od 9:15–11.30
9:15–11.30 hod
hod
Termín
Termín přednášky s besedou: čtvrtek 2.10.2014 od 9:15–11.30 hod
Místo:
Místo: klubovna
klubovna Motýlek
Motýlek vv Sokolovně
Sokolovně Rájec
Rájec
Místo: klubovna Motýlek v Sokolovně Rájec
Setkáním
Setkáním provází
provází Jana
Jana Sedláková
Sedláková
Setkáním provází Jana Sedláková
Vstupné
Vstupné dobrovolné
dobrovolné
Vstupné dobrovolné

Více informací
informací Vám
Vám poskytneme
poskytneme na
na adrese
adrese e-mail:
e-mail:
Více
Více informací Vám poskytneme na adrese e-mail:
cmotylek@seznam.cz
cmotylek@seznam.cz nebo
nebo telefonicky:
telefonicky: 728
728 684
684 044
044
cmotylek@seznam.cz nebo telefonicky: 728 684 044

Připojujeme se ke kampani Sítě mateřských center

Křídla a kořeny

k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.
FOTO
č.
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ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz

FOTO
č.
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