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Město Rájec-Jestřebí vám
přeje krásné a bohaté svátky
vánoční a šťastné vykročení
do roku 2015.
Děkujeme vám za příspěvky,
které jste během roku 2014
zasílali do redakce zpravodaje
a věříme, že nám
zachováte svou přízeň
i v nadcházejícím roce.
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• 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
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Vážení spoluobčané,
ráda bych Vám poděkovala za podporu v podzimních komunálních volbách. Jejich výsledek byl
pro nás velkým, ale příjemným překvapením. Do vedení města přistupujeme s pocitem obrovské
zodpovědnosti vůči našemu městu a především k Vám, jeho občanům.
Vážíme si všech, kteří kdy spravovali naše město, protože je to někdy nevděčná a časově
i psychicky náročná práce. Všichni udělali mnoho dobrých věcí a taky se jim ne vždy vše podařilo.
Přesto a možná právě proto jim za vše patří velký dík. Nyní bychom však měli jít dál a soustředit
se na budoucnost. Čeká nás hodně práce, také nemalé legislativní změny, někdy až zbytečná
a zatěžující administrativa. Budeme se snažit naše město nadále rozvíjet a přizpůsobovat ho
Vašim potřebám.
Ani jsme se nenadáli a je tu již Advent – období čtyř neděl před Štědrým dnem, doba přípravy
na vánoční svátky. Pro mnohé je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní
přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Již jsme zapálili první svíčku na adventním
věnci, který se již stal neodmyslitelným symbolem Adventu. Přeji Vám, abyste tento čas prožili
v klidu a pohodě, v kruhu svých nejbližších, nepropadli nákupním horečkám. Vždyť přece přichází
čas zázraků, čas rodinných setkání, čas nadějí i splněných přání. Přeji Vám ze srdce krásné Vánoce, štěstí, lásku i úsměv na tváři.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

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

POMOC LIBORU MAŠÁTOVI
POMOC LIBORU MAŠÁTOVI
na

Náš kolega a spoluobčan Libor Mašát, 47 let, angličtinář a tělocvikář, onemocněl
amyotrofickou
laterální sklerózou
(ALS). 47 let, angličtinář a tělocvikář, onemocněl
Náš
kolega a spoluobčan
Libor Mašát,
amyotrofickou laterální sklerózou (ALS).
Jedná se o poměrně vzácné, neléčitelné, progresivní a fatální onemocnění nervového
systému
a ztrátu buněk,
které ovládají
řízené svalové
pohyby.
Jedná
se způsobující
o poměrně degeneraci
vzácné, neléčitelné,
progresivní
a fatálnívůlí
onemocnění
nervového
Psychické
a
mentální
schopnosti
však
zůstávají
plně
zachovány.
systému způsobující degeneraci a ztrátu buněk, které ovládají vůlí řízené svalové pohyby.
Psychické a mentální schopnosti však zůstávají plně zachovány.
Pro ALS neexistuje žádná známá léčba. Dostupné léky se zaměřují především na
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systému
způsobující degeneraci a ztrátu buněk, které ovládají vůlí řízené
svalové
pohyby.
Pro
ALS
neexistuje
žádná
známá
léčba.
Dostupné
léky
se
zaměřují
především
na
Psychické a mentální schopnosti však zůstávají plně zachovány.
zmírnění obtíží a prevenci komplikací.
Pro ALS neexistuje žádná známá léčba. Dostupné léky se zaměřují především na
Byli
bychom
velmi
rádi, kdyby
se podařilo alespoň částečně zpomalit postup choroby,
zmírnění
obtíží
a prevenci
komplikací.
aby měl náš kolega možnost co nejdéle zůstat aktivním a aby mohl předávat své znalosti
Byli bychom velmi rádi, kdyby se podařilo alespoň částečně zpomalit postup choroby,
a zkušenosti
dalším studentům.
aby měl náš kolega možnost co nejdéle zůstat aktivním a aby mohl předávat své znalosti
a zkušenosti dalším
studentům.
Pomozte
prosím Liborovi v boji s časem. Děkujeme.
Pomozte
prosímvyhlásit
Liboroviod
v boji
Děkujeme.
Město Rájec-Jestřebí
se rozhodlo
1. 9.s časem.
2014 veřejnou
sbírku ve prospěch
Mgr. Libora Mašáta k pokrytí nákladů na léčbu ALS nehrazené z jiných zdrojů (zdravotní
Město Rájec-Jestřebí
se rozhodlo
vyhlásit
1. 9. 2014
veřejnou sbírku
ve prospěch
pojištění
atd.) – zejména
na dostupné
léky,od
zdravotní,
rehabilitační
a lázeňskou
péči,
Mgr. Libora
Mašáta
k pokrytí nákladů
na léčbu
masáže,
zdravotní
a kompenzační
pomůcky
apod.ALS nehrazené z jiných zdrojů (zdravotní
pojištění atd.) – zejména na dostupné léky, zdravotní, rehabilitační a lázeňskou péči,
masáže, zdravotní a kompenzační pomůcky apod.

číslo transparentního účtu pro finanční pomoc
číslo transparentního účtu pro finanční pomoc

107-8138960297/0100
107-8138960297/0100

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

8.30 –17.30
7.30 –15.00
7:30 –15.00
12.00 –12.30

Do 19. 12. 2014
výstavní síň knihovny
OBRAZY A OBRÁZKY
VLASTY ŠVEJDOVÉ
prodejní výstava obrazů a ilustrací známé české
malířky a spisovatelky knih pro děti.
Potrvá do 19. 12. 2014.
Otevřeno: po, čt 		
9 –18 h,
		
út, st, pá
9 –15 h.

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
KULTURNÍ DĚNÍ
1. 12. 2014
14:00
výstavní síň knihovny
PŘÍBĚH PANÍ ELIŠKY
literární kavárna nás provede životem české
závodnice Elišky Junkové
2. 12. 2014
16:00
knihovna Holešín
MŮJ ŽIVOT S BUGATTI
literární kavárna nám představí závodnici Elišku
Junkovou
8. 12. 2014
16:00
dětské oddělení knihovny
ŠKOLA NARUBY
další setkání se starými řemesly nám představí
ševcovství

KULTURNÍ DĚNÍ
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15. 12. 2014
15:00
dětské oddělení knihovny
GUMIČKOVÁNÍ
výstava drobností z gumiček žákyní 5. třídy
Elišky Jirůškové a Moniky Manové. Hudební doprovod Hynek Klimek. Výstava potrvá
do 30. ledna 2015.
18. 12. 2014
v 19:30
kostel Všech svatých
ADVENTNÍ KONCERT
SÓLOVÝ VARHANNÍ KONCERT
Účinkuje: Martin Jakubíček
Vstupné dobrovolné
25. 12. 2014
vedle kostela Všech svatých
„ŽIVÝ BETLÉM“

v 15:00

PŘIPRAVUJEME:
Nechte se zlákat nádhernými melodiemi a přijďte 4. ledna na novoroční koncert s přípitkem.
Vystoupí renomované Moravské klavírní trio
s vynikajícími operními sólisty. Jako operní hosté
vystoupí sólistka tokijské opery mezzosopranistka Miki Isochi a barytonista Pavel Katsiushyn
z Běloruska.
4. 1. 2015
obřadní síň

19:30

NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM
TO NEJLEPŠÍ Z OPERY A OPERETY
Účinkují: Moravského klavírního trio
Jiří Jahoda – housle a průvodní slovo, Jana
Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha – violoncello
Operní sólisté:
Miki Isochi – mezzosoprán (Japonsko)
Pavel Katsiushyn – baryton (Bělorusko)
Program: W. A. Mozart, G. Bizet, F. Lehár
a další
Předprodej vstupenek od 1. 12. 2014
v Informačním centru. Tel. č.: 516 432 191
e-mail: informace@rajecjestrebi. cz
Více informací o jednotlivých účinkujících
najdete na www. novorocnikoncert. cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Z NOVÝCH KNIH
Přečtěte si za dlouhých zimních večerů:
Česká literatura:
HOLCOVÁ, M.: Láska v moll
VOLF, J … tobě se něco musí stát
HORŇANOVÁ, M. M.: Osud rodu Erdošů
Cestopisy
JEHLÍKOVÁ, B.: Z Laosu do Kambodže
VACKOVÁ, M.: Ostrovy našich snů
DANĚK, M.: Ti, kteří utíkají pěšky
Ze světové literatury:
WINTERBERG, Y.: Malé ruce ve velké válce
COELHO, P.: Nevěra
ZUSAK, M.: Roky pod psa

Pro děti:
SOUKUPOVÁ, P.: Bertík a čmuchadlo
LEBEDA, J.: Medovníček a řeka Modrávka
BÁRTA, J.: Ostrov trosečníků
Další novinky a zajímavé tituly najdete na
http: //katalog. rajecjestrebi.cz
a půjčit si je můžete vždy v pondělí a ve čtvrtek.

O vánočních prázdninách si přečtěte
nejméně 2 pěkné knihy

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
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LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Literární kavárna otvírá ve 14.00 hod každé první pondělí v měsíci, ve výstavní síni městské
knihovny. Jak z názvu vyplývá, nejde jen o popíjení kávy, ale především o obohacování poznatků
z literní tvorby, z oblasti zeměpisu a dějepisu.
Organizaci a přednáškovou činnost zajišťují paní knihovnice.
Už čtvrtým rokem, vždy v říjnu, začíná
cyklus deseti přednášek.
Letošní první přednášku, velmi zajímavou a pečlivě zpracovanou, připravila paní
Pavla Šamonilová s názvem Orlík, vévoda
Zákupský. Málo kdo z nás posluchačů znal,
ne příliš šťastný osud, syna císaře Napoleona
Bonaparte.
Při druhém setkání se s námi podělila
o své poznatky z cestování po severním
Polsku paní Zdeňka Miholová. Seznámila nás s oblastí
Pomořanska – s městy a stavebními památkami, které
zanechal Řád německých
rytířů.
Je na místě oběma knihovnicím poděkovat za dobrý
nápad s otevřením kavárny,
s vytvářením příjemného prostředí a s odbornou přípravou
přednášek.
Kavárna je vždycky plně
obsazená, což svědčí o její
oblíbenosti.
Dokladem
jsou fotografie pana
Václava
Fránka,
za které mu
děkujeme.

Milé paní knihovnice, ještě jednou vřelé díky.
Těšíme se na další setkávání.
Návštěvníci kavárny

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
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PŮJČOVNÍ DOBA O VÁNOCÍCH
Upozorňujeme všechny čtenáře knihovny, že v době od 24.12. do 2.1. 2015 bude knihovna
uzavřena. První půjčovní den v lednu v Rájci: 5. 1. 2015; v Holešíně 6. 1. 2015.

Pokojné vánoční svátky a mnoho štěstí v novém roce
přeje všem městská knihovna.
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych za městskou knihovnu poděkovala v závěru roku všem ochotným
pomocníků, kteří nám pomáhali při našich akcích. Zvláště děkujeme čtoucím babičkám a dědečkům, kteří obětovali svůj čas a přišli dětem číst; velký dík patří také flétnistkám Veronice
Sychrové a Magdě Šmerdové, které nám pomáhali při Večerníčcích na zahrádce; ochotným
divadelníkům, kteří nám půjčovali kostýmy, a některým hercům (Božence Procházkové
a Zeno Musilovi), jež ztvárňovali role historických osobností v literární kavárně; fotografovi
panu Václavu Fránkovi a paní učitelce Marii Konečné, která nejen čte dětem, ale pomáhá
nám poznávat historické zajímavosti z našeho města, abychom je mohli dál předávat mladší
generaci. Cenné informace o Jestřebí nám rád poskytuje pan B. Tříska.
Děkuji též žákům a učitelům naší ZUŠ, jež obstarávali hudební doprovod k výstavám,
a všem, kteří nám v knihovně přinášíte radost – čtenářům i nečtenářům.
P. Šamonilová

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

Město Rájec-Jestřebí děkuje žákům základní školy, panu řediteli Mgr. Jaroslavu
Brázdovi, pedagogickému sboru, dále studentům rájeckého gymnázia, řediteli
školy Ing. Stanislavu Laštůvkovi a pedagogům za přípravu programu a vystoupení žáků na Slavnostním rozsvícení vánočního stromu dne 30.11.2014, dále
za přípravu projektů a reprezentaci města u nás i v zahraničí během roku 2014.
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CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
Dne 24. 10. jsme se zúčastnili okresního přeboru základních škol ve stolním
tenisu. Naši školu reprezentovali Radim Cerhák, Jan Tomášek a Tomáš Sekanina.
Po rozehrání nás čekal zápas proti Svitávce, který jsme vyhráli v poměru 4:1. Druhý
zápas byl odehraný ve stejném skóre proti Jedovnicím. Vyrovnaný, nejdelší a pro
diváky nejzajímavější zápas jsme odehráli proti družstvu Žďárné. Utkání rozhodl
až sedmý zápas. Zvítězili jsme 4:3. Prohráli jsme pouze s okresním přeborníkem
z Ostrova u Macochy. Následovalo vyhlášení, na kterém jsme celkově skončili
na 2. místě. Z umístění jsme se upřímně radovali. Těšíme se na další zápasy.

Zveme všechny rodiče, prarodiče, přátele školy
i veřejnost na

tradiční vánoční jarmark,
který se uskuteční
ve čtvrtek 4. prosince 2014
v budově školy.

Od 15:30 hodin bude na chodbách školy probíhat
prodej výrobků vašich dětí.
V 16:00 nebo v 17:00 hodin můžete v tělocvičně
zhlédnout vystoupení žáků.
Výtěžek z jarmarku bude věnován na podporu
adoptované Doreen Viazi.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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‚ZVĚSTOVÁNÍ‘ JOSEFA HEJČE VE STUDENTSKÝCH RECENZÍCH
V pátek 31. 10. 2014 studenti
4. ročníku rájeckého gymnázia navštívili výstavu
z děl Josefa Hejče instalovanou ve výstavní
síni Městské knihovny Rájec-Jestřebí. Cílem
návštěvy nazvané Doteky zvěstování však
neměl být jen chvilkový požitek z umění rájeckého výtvarníka či z toho, že na malou úlevnou
chvíli opustili školní lavice. Úkolem studentů bylo
napsat recenzi na danou výstavu. Maturita se
kvapem blíží a recenze je jedním z žánrů, které
mohou být k výběru při písemné části zkoušky.
A jak se studenti s nelehkou tématikou výstavy
poprali? Z níže uvedených úryvků si můžete
udělat obrázek sami.
„…ve výběru barvy a techniky kresby jsou
patrné nálady autora (…) autor si je vědom,
že kombinací černé barvy a abstraktní kresby
vznikne něco tajemného (…) hlavním tématem
je dle mého názoru komunikace mezi dílem
a divákem, kdy autor chce navázat kontakt
a přimět lidi k přemýšlení nad smyslem díla.“
(Jan Kotas) „Ve svých obrazech ztvárnil střet
dvou světů a jejich následné vzájemné propojení. Už při prvním pohledu si těchto dvou energií všimneme a vycítíme z obrazů plných čar
a linií obrovské vypětí.“ (Michaela Medunová)
„Autor ztvárnil rozhovor (…) v nekonečném
vesmíru. Už to, že obrazy jsou bez rámů, je
zvětšuje a potvrzuje jejich nekonečno.“ (Jakub
Černošek) „Výstava je věnována rozhovoru,
dialogu až meditativnímu zvnitřnění. (…) Téma
Zvěstování je rozšířeno na základní princip komunikace, setkání, předání i splynutí energií,

proudění sil. (…) Kresba působí chaotickým
dojmem, ve kterém se vše ztrácí. Je to něco,
co vás jednou provždy pohltí, a už navždy
zůstanete ve spárech síly pavučin…“ (Anna
Nečasová) „Dílo jako celek nevyzařuje žádné
negativní energie, spíš v tom vidím mysterió
znost a něco záhadného a tajemného. (…)
To, že obraz nemá zarámování, nám dává
možnost představit si, jak by obraz asi dál pokračoval (…) Možná si taky zkusím namalovat
nějaké abstraktní dílo.“ (Karel Kocůrek)
Děkujeme organizátorům výstavy, zejména
pak všem představitelům knihovny, za nápadité
výstavy, programy a pořady – určené nejen
žáčkům či studentům – a za vždy příjemné
a vstřícné prostředí.
Petr Jančík, Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s.

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

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

CENTRUM MOTÝLEK
KRONIKA CENTRA MOTÝLEK – ŘÍJEN 2014

Pojďte, babičko, dědečku, zacvičíme si a zazpíváme maličko – 2.10.2014
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů
přijali do Centra Motýlek pozvání prarodiče,
kteří si s námi zacvičili, zazpívali a pobesedovali
u kafíčka a zákusku. Jsou jim dveře MC Motýlek
kdykoliv otevřeny a mohou se samozřejmě zúčastnit jakéhokoliv programu s námi. Bude nás
to všechny těšit!

CENTRUM MOTÝLEK
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Drakiáda – 4.10.2014
Centrum Motýlek uspořádalo v sobotu 4. října 2014 Drakiádu. První draci se začali scházet
kolem třetí hodiny odpoledne u dětského hřiště
„Na Vyhlídce“. Nejdříve to vypadalo na déšť, pak
na bezvětří, ale nakonec se počasí alespoň trochu umoudřilo a nad polem mohlo více či méně
úspěšněji vzlétnout na třicet draků. Všichni byli
odměněni drobnou sladkostí, ti nejlépe létající
také diplomem. Děti si společně s rodiči a prarodiči po létání opekli buřty na ohni, pohráli si
na dětském hřišti a strávili pěkné chvíle se svými
kamarády. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na příští, třeba větrnější, ročník.

RÝMA – prevence a léčba u nejmenších dětí - 8.10.2014
Aktuální téma nyní na podzim - Rýma u nejmenších dětí - přilákalo mnoho maminek na říjnovou besedu v Motýlku. Dozvěděli jsme se, že
rýma u malých dětí se liší od rýmy u dospělých
jinou stavbou horních cest dýchacích a ne celkem vyvinutou imunitou. Pravidelná hygiena
nosu Stérimarem - mořskou vodou je důležitá
jako prevence, protože nos je vstupní branou
dýchacího systému. Dva kroky při léčbě rýmy:
vyčistit nos, podat léčivo. Na bakteriální rýmu
můžeme použít Stérimar s mědí, který má antibakteriální účinky. Maminky dostaly pro své děti
plastový hrníček a vylosovaná maminka Katka
vyhrála celé balení Stérimar s mořskou vodou.
Těšíme se na další zajímavou akci.
Ochutnávka pudingu – 16.10.2014
Děti i jejich maminky ochutnávaly v MC
Motýlek první a jedinou výživu „na lžičku“ Nutricia připravenou dle potřeb dětí v nemoci a při
nechutenství Fortini Creamy Fruit Multi Fibre

– nové příchutě – červené a letní ovoce. Vysokoenergická nutričně kompletní výživa je určena
pro děti od 1 roku. Obsahuje opravdové ovoce.
Předepíše ji váš pediatr (doplatek cca 44,90 Kč
za balení 4x 100 g) nebo můžete zakoupit volně
v lékárně (cca 170 Kč za balení 4x 100 g). Má
srovnatelné vlastnosti jako Fortini Multi Fibre.
Většině dětí svačinka moc chutnala.

CENTRUM MOTÝLEK
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Mít zdravé zuby je důležité – 27.10.2014
V MC Motýlek Rájec-Jestřebí byli v rámci
projektu certifikace proškoleni nejen děti, ale
i jejich rodiče. Medik si zábavnou formou povídal
s dětmi o všem, co má vliv na zdravé zoubky,
o používání kvalitních zubních kartáčků a o jejich správném čištění. Děti si odnesly s sebou
nejen zubní kartáčky od Gfk, AquaFresh Mini,
vzorky zubních past, ale i snahu čistit si aspoň
2x denně zoubky a nic po nich nejíst, ani nepít
(pouze vodu). MC Motýlek získal tak od České
stomatologické společnosti Certifikát boje proti
zubnímu kazu.
Zpívánky Zdravé 5 – 27.10.2014
Výukový program Zdravá Pětka připravil pro
děti MC Motýlek Rájec-Jestřebí bohatý program
o zásadách zdravé výživy a jejich důležitosti pro
zdravý životní styl.
Formou písniček, povídání o zdravé výživě
a plnění praktických úkolů, si i ti nejmenší otestovali a obohatili své znalosti, jak správně jíst.
Dozvěděli jsme se, proč jíst ovoce a zeleninu,
co dělat u prostřeného stolu, ale také i proč
sport je náš dobrý „přítel“. Děti si mohly i samy
připravit z ovoce a zeleniny zajímavé tvary na talířku (domečky, sluníčka, panáčky,...), a pak se
i do svého díla s chutí pustit.
Na konci programu jsme dostali pro MC i své
vlastní CD a Zpěvník s texty písniček a s omalovánkami. Každý dostal také letáček s nabídkou
soutěží a s recepty na přípravu zdravé svačinky.
Od společnosti HIPP jsme si odnášeli zdravé
bio „dárky“.
za kolektiv Centra Motýlek
Alena Hrbková

NABÍDKA CENTRA MOTÝLEK NA PROSINEC 2014
Vánoční krémové pečení s Herou
Přijďte se zúčastnit netradiční besedy (workshopu),
přineste výrobek z Hery + recept a můžete vyhrát
(účast v soutěži není podmínkou)
Termín: středa 10.12.2014 od 9:45 hod
Kde: klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí
Lektor: Jana Sedláková, informace mob: 728 684 044

CENTRUM MOTÝLEK
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Vánoční besídka
Pro rodiče s dětmi jsme opět připravili Vánoční besídku
Kdy: středa 17.12.2014 od 9 do 11 hod
Kde: klubovna Centra Motýlek
Čeká Vás vánoční atmosféra, koledy, cukroví a nadílka (s sebou
dárek v hodnotě do 100 Kč)
Akce se koná v rámci kampaně Sítě MC – Křídla a kořeny
naší rodiny
Vánoční tvořivé dílny
pro děti i dospělé
Vyrobíme si vánoční dekorace, ozdoby na
stromeček a na dveře…
Kdy: sobota 20.12.2014 od 14 hod
Kde: klubovny Centra Motýlek

Vstupné 50 Kč
Přihlášky zasílejte na níže uvedený e-mail do
19.12.2014
Kontakt Jana Sedláková – mob: 728 684 044,
e-mail: sedlakova.jana@seznam.cz

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ LSPP
PROSINEC 2014
Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin		
6.12. MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 451

7.12. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

13.12. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

14.12. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

20.12. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429

516 472 227

21.12. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

24.12. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

25.12. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327

516 446 398

26.12. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4

516 446 428

27.12. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 605

28.12. MUDr. Žilka Benešov, 19

516 467 313

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
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Blahopřejeme rodičům narozených dětí
Emil Kocman, Matyáš Portl, Radim Páral, Helena Vodáková, Valerie Zouharová
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se narodili v měsíci říjnu:
Jan Vystrčil, Jitka Skotáková, Jitka Škorpíková, Anna Tihonová, Rudolf Novotný, Jiří Čepa,
Marie Křapová, Hana Šnajdrová, Jiřina Kučerová, Josef Čupr, Antonín Zouhar, Ludmila Skotáková,
Rudolf Hlavica, Věra Vašková, Marie Kučerová, Vlasta Janků, Marta Kalvodová, Ilonka Máchová,
Jiří Krejčíř, Zdeněk Švec Ing., Věra Kučerová, Olga Opatřilová, Božena Ševčíková, Marie Novotná,
Josef Valíček, Arnošt Stloukal, Hedvika Kudová, Josef Vojtěch, Marie Jirušová, František Konečný,
Maria Bělehrádková, Helena Urbánková
Karolín: Růžena Zukalová

Odešli z našich řad:
v měsíci listopadu pan Jiří Vymazal

Holešín: Jan Souček

Sňatky: (zveřejňujeme jen ty snoubence, kteří dali souhlas)
obřadní síň MěÚ
25.10.
Pavel Jabůrek, Dolní Lhota – Olga Večeřová, Kuřim
Petr Slavotínek, Opava – Michaela Pospíšilová, Blansko
Státní zámek Rájec nad Svitavou
25.10.

Tomáš Lajšner, Úsobrno – Radka Haderová, Jaroměřice
VÝZVA

Žádáme rodiče narozených dětí, aby se po převzetí rodného listu dítěte dostavili
na MěÚ Rájec-Jestřebí (evidence obyvatel) k porovnání dat narození.
Dále žádáme novomanžele, kteří uzavřeli sňatek, mimo matriční obvod, aby
se rovněž dostavili s oddacím listem na MěÚ Rájec-Jestřebí (evidence obyvatel).

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Stalo se již tradicí, že se v podzimních
měsících koná setkání sedmdesátníků a pětasedmdesátníků. Jubilanti se sešli ve čtvrtek
30. října 2014 k přátelskému posezení. Již
osmým rokem toto setkání zajišťuje Komise
pro občanské záležitosti.
Členky komise přivítaly jubilanty blahopřáním, ženám předaly také květinu. Všechny přítomné přivítala předsedkyně komise
a v krátkosti je seznámila s činností komise
a také s programem slavnostního odpoledne.
Přípitkem všem popřála pevné zdraví a pohodu
zejména v rodinném kruhu. Promítání nového
filmu o městě Rájec-Jestřebí získalo mezi
přítomnými velmi kladný ohlas. O příjemnou

pohodu slavnostního odpoledne se postaral
pan Loub z Jestřebí, Který známými písničkami
rozezpíval celý sál K-áčko. Také připravené
malé pohoštění přispělo k dobré náladě. Vrstevníci si zavzpomínali na mladá léta ve škole
i v práci, někteří se zaposlouchali do pěkných
melodií a také se často připojili ke zpěvákovi.
Odpoledne rychle uteklo a tak mnozí litovali,
že je konec setkání.
Ještě doušek vína, rozloučení s přáteli,
poděkování členkám komise za příjemné odpoledne a potom návrat do svých domovů.
A jak říkal Karel Čapek: „Nejkrásnější na světě
nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny…“
Mgr. Miroslava Vašíčková

OHLASY
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ČINNOST MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

V pátek 14. listopadu se uskutečnila podzimní členská schůze našeho svazu, které se zúčastnilo více než 200 členů organizace. Nejdříve
předsedkyně v krátkosti vyhodnotila aktivity
v r. 2014 a seznámila přítomné s informacemi
z okresního výboru Svazu tělesně postižených.
Všichni se zájmem vyslechli nabídku rehabilitačních pobytů na r. 2015, které pro ně výbor místní
organizace zajistil a na které se také v průběhu
členské schůze mohli přihlásit.

Po krátké přestávce, při které bylo podáno malé občerstvení, následovalo tříhodinové
přátelské posezení.
Příjemnou náladu navodila studentka rájeckého gymnázia Kateřina Roupová studentka
6. ročníku Soukromé základní umělecké školy
manželů Jeřábkových v Blansku, která předvedla ukázku z klasického tance na hudbu Oskara
Nedbala z baletu Šípková Růženka a taneční
ukázku na téma moderní tanec. Při obou ukáz-

kách jsme obdivovali ladnost pohybu a soulad
s hudbou tanečnice.
K tanci a poslechu hrál pan Kunc z Lažánek
známé melodie z našeho mládí. Nálada byla
výborná. Do programu se také zapojily členky
našeho svazu. Rytmická hudba Michala Davida
– skladba Poupata – od prvních taktů roztleskala celý sál. Většina přítomných se zvedla ze
židlí a po celou dobu vystoupení deseti žen se
„pohupovala“ v rytmu této melodie. Cvičenky
spolu s vedoucí nácviku – místopředsedkyně
Mgr. Jana Schuchová – sklidily za svoje působivé vystoupení dlouhotrvající potlesk a obdiv.
Byla připravena bohatá tombola, mohli jste
vyhrát potravinové balíčky, sladkosti, vitamíny,
hygienické potřeby, dárkové certifikáty, dárkové
pivo a mnoho dalších překvapení. Výbor organizace děkuje všem sponzorům, kteří přispěli
dárky do tomboly. Poděkování patří zejména
Pivovaru Černá Hora, který nejvíce
„obohatil“ naši tombolu.
Mezi přáteli a v příjemném prostředí Kulturního centra sokolovny
čas rychle utíká. Členové naší organizace se rozcházeli do svých
domovů s dobrou náladou.
Poděkování za organizaci celého setkání patří zejména výboru
místní organizace místní organizace Svazu tělesně postižených.
Několik fotografií na připomenutí
setkání přikládáme.
Mgr. Miroslava Vašíčková
– předsedkyně

OHLASY
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Přinášíme vám záběry z koncertu komorní hudby
s názvem

„Souboj klavírních improvizátorů“

účinkovali klavíristé:
Kostiantin Tyshko (Ukrajina) a Zdeněk Král

P R O G R A M K I N A D O U B R AV I C E N A D S V I TAV O U
– PROSINEC
4. 12. čtvrtek v 18 hod
BIOSCOP
RUKOJMÍ
Policista Jeff Talley (Bruce Willis) pracoval jako
policejní vyjednavač. Náročná profese donutí
policistu přijmout místo policejního šéfa v Bristo
Camino. Sen o klidné policejní práci se rychle
změní, když jsou brutální zločinci přistiženi při
pokusu o krádež a vezmou si rukojmí. Policista
musí využít všechny zkušenosti ze své bývalé
praxe a znovu bojovat o ohrožené životy.
Akční krimi film USA
Vstupné 50.- Kč
113 minut

2 0 1 4 –

11. 12. čtvrtek v 18 hod
BIOSCOP
STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
Miroslav Zikmund – fenomenální cestovatel,
fotograf, spisovatel, publicista. Tento bezmála
stoletý muž již sedmdesát let denně píše deník.
Životopisný film přináší osobitý pohled na bouřlivé
dějiny dvacátého století očima muže, který poznal
celý svět. Vydejte se spolu s námi napříč dějinami a nechte si vyprávět příběh minulého století
prostřednictvím muže, který jej zažil…
Film ČR
Premiéra 4. 9. 2014
Vstupné 50.- Kč
97 minut

TŘI

BRATŘI

Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty
 16 a
rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování
vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah,
hledal
vhodný
pohádkový námět, na kterém by
18. 12. čtvrtek v 18 hod
BIOSCOP
nečekaných
příhod
a snad
také láska…
mohl
spolupracovat
se již
svým
otcem.
T Ř I B R A T Ř IRežie filmu se ujal
Jan
Svěrák, který
dlouho
hledal vhodný
pohádkovýaby
námět,
na Tomáš
kterémKlus,
by mohl
se svým
Hrají:
Vojtěchspolupracovat
Dyk, Zdeněk Piškula,
Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou,
Ve filmu hrají Tomáš Klus, Vojtěch Dyk, Zdeněk Piškula,
Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Ivana Chýlková, Bolek
si našli nevěsty a rodiče jim mohliotcem.
předat hospoOldřich Kaiser, Jiří Lábus, Ivana Chýlková, Bolek Polívka a mnoho
Polívka a mnoho dalších skvělých herců.
dářství. Sourozenci při svém putování
dalšíchvstupují
skvělých herců.

ZPRÁVY ODJINUD

do slavných pohádek, ve kterých Pohádka
je čeká ČR/Dánsko
mnoho
Pohádka ČR/Dánsko
Vstupné 50.- Kč
nástrah, nečekaných příhod a snad
také láska…
Vstupné 50.- Kč
Režie filmu se ujal Jan Svěrák, který dlouho

Premiéra 14. 8. 2014

Premiéra 14. 8. 90
2014
minut
90 minut

Zaměstnanci kina přejí všem klidné a pohodové svátky a šťastný vstup
Zaměstnanci kina přejí všem
do roku 2015. I v příštím roce se těšíme na vaši návštěvu.
klidné
a kdy
pohodové
Provoz kina v následujícím roce začne ve čtvrtek
22. ledna,
uvedeme český
fim ZEJTRA NAPOŘÁD.

vánoční svátky
a šťastný vstup do roku 2015.

STROM POZNÁNÍ vědomostní portál pro česko-slovenskou mládež
Strom poznání je projekt zaměřený proti kulturní a jazykové bariéře mezi současnou českou
slovenskou mládeží.
Česká
a Slovenská
republika
si vždy byly
I vapříštím
roce se
těšíme
se Vaši
návštěvu.
velmi blízké. V současnosti však již nastupuje generace, která stále méně rozumí jazyku toho druhého.
V rámci projektu vznikla webová dvojjazyčná vědomostní hra, která má za úkol hravou a interProvoz
kina
v následujícím
roce
začne
aktivní formou učit Slováky česky a Čechy
slovensky.
Vědomostní
hru naleznete
na www.wata.cz.
Můžete si vyzkoušet rychlou hru,
po registraci
sbírat body.
hrát proti počítači,
nebo
ve nebo
čtvrtek
22. ledna,
kdyLze
uvedeme
český film
změřit síly s dalšími dvěma hráči najednou. Hra s intuitivním
ovládáním
a je tedy určena pro všechny
ZEJTRA
NAPOŘÁD.
věkové kategorie od 6 let do 100 let. Neváhejte a pojďte si zahrát!

soutěžS
PRO VÁ

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z LISTOPADOVÉHO ČÍSLA:
Foto č. 35: Silnice z Karolína, foceno od zastávky
Foto č. 36: Kříž v poli na cestě mezi Jestřebím a Spešovem

Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
Vůně Vánoc
Vůně cukroví, vánočky, čerstvého jehličí,
svíček, smaženého kapra, tajných dárků, to vše
neodmyslitelně patří k Vánocům. Ale vánoční atmosféru tvoří ještě něco jiného. Něco krásného
a tajemného, jemně vonícího láskou a něhou.
Něco, co přesahuje hranice našeho myšlení,
našeho bytí. Na Vánoce můžeme spatřit lásku,
která k nám přichází odjinud. Nejedná se o lásku
lidskou, která nevydrží a může snadno zklamat.
Ta pravá láska vydrží, ať se děje cokoliv. Věří,
má naději, nikdy nezanikne, je věrná. Přesahuje poznání, které je jen částečné, těší se,
až přijde plnost, kdy bude to částečné překonáno, kdy přijde plné poznání. Nenechme
kolem sebe projít tuto jedinečnou chvíli bez doteku. Otevřme jí celé své srdce, nechme
se prostoupit tou něžnou láskou, která nás osvobodí, nadnese a vlije do našeho nitra
klid a pokoj nejen pro dny vánoční, ale na celý čas, který nás zde ještě čeká.
Je vzácná, nad všechny dary nejcennější.
Marie Horáčková
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Milí přátelé,
nyní vstupujeme do předvánoční doby, kterou my křesťané nazýváme dobou adventní.
Slovo „advent“ vychází z latinského adventus,
tzn. příchod a odkazuje na blížící se narození
Spasitele Ježíše Krista. Doba adventní se proto
chápe jako čas přípravy na Kristův příchod mezi
nás. Narození Ježíše Krista pak slavíme 25.
prosince. Jelikož se však Ježíš narodil v noci,
začíná oslava jeho narozenin již po setmění
24.12. V tuto dobu tedy končí doba adventní
a začínají Vánoce.
Jak bychom mohli touto adventní dobou
přípravy co nejlépe projít? Možná nám pomůže
nalézt odpověď i naše vlastní zkušenost či
představa, tedy jak si my sami představujeme
správné chystání se na návštěvu velmi milé
a našemu srdci drahé osoby. Kdybych měl
vyjádřit svoji představu, řekl bych, že čas před
příchodem někoho, kdo je mi vzácný, je především naplněný těšením se. Od toho se pak
vše další odvíjí; možná si člověk začne i zpívat,
neboť těšení se dělá mnoho věcí hezčích. Samozřejmě přichází i námaha, protože chci, aby
bylo mé návštěvě u mě hezky. Je tedy třeba
uklidit, případně navařit, ale zdá se, že tato ne
vždy sympatická práce mi jde tentokrát nějak
lehčeji, dokonce i radostně. To působí láska,
která dovede proměnit v radost i to, co je běžně
nepříjemné. Advent tedy pro mne není dobou
odříkání (odříkání je snad jen v tom, mohu-li
to tak vůbec nazvat, že dobru druhého dávám
v tuto chvíli přednost před dobrem svým), ale
dobou radostné přípravy.
Tato radost však není umělá, nedá se nuceně vyvolat ani kvalitou výzdoby, ani množstvím
vzácných darů, ani skvělostí kuchyně. Ta radost
totiž vychází ze skutečnosti, že za mnou přichází někdo, koho miluji – důvodem mé radosti
je tedy primárně ten, kdo přichází, nikoli má
zdařilá příprava. Kdyby totiž kvalita přípravy
byla pro mne rozhodující a já se tedy rozhodl
jí věnovat všechnu svou pozornost, mohl bych
přeslechnout kroky mé milované osoby, a pak by
i samotná moje příprava přišla vniveč. Proto přes
všechnu svoji snahu, nesmím zapomenout na to
podstatné, na blížící se příchod mého Spasitele.
Takto nějak si Advent představuji.

Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
U nás v rájecké farnosti jsme vstoupili
do doby adventní již v pátek malým adventním
koncertem a sobotním ztišením se, kterým nás
provedl spisovatel a člověk hlubokých myšlenek, kněz Petr Vrbacký. Požehnali jsme také
adventní věnce, symbol Adventu (stále zvyšující
se intenzita světla odkazuje na blížící se příchod Ježíše Krista, který je světlem pro tento
svět). Tento věnec se během Adventu postupně
rozsvěcuje a slouží k modlitbě či pokojnému
setkávání všech v domě (pro ty, kteří by též měli
rádi doma požehnaný adventní věnec a nestihli
nedělní žehnání, budeme opakovat žehnání
ještě ve středu 3. 12. 2014 při mši sv. v 17:00).
Po celou dobu adventní, pak kromě obvyklých bohoslužeb, se budeme scházet v našem
kostele také k ranním rorátním mším, a to vždy
ve čtvrtek v 5:45 a v sobotu v 6:30. V neděli
7. 12. 2014 přijede k nám do Rájce novokněz
Michal Seknička, aby spolu s námi slavil mši
svatou, po které bude udělovat novokněžské
požehnání. Též počítáme s tím, že se na konci
této mše objeví i svatý Mikuláš.
Betlémské světlo, které k nám dopraví
skauti až z města Betléma bude k dispozici
v neděli 21. 12. 2014 v kostele v Rájci po mši
svaté v 9:00. A potom na Štědrý den 24. 12.
2014 v kapličce v Jestřebí od 9:00 do 10:00.
a v kostele v Rájci od 14:00 do 15:00.
Pokud byste rádi věděli více, nebojte se
oslovit někoho z vašeho okolí, který patří do našeho farního společenství a on vám zajisté rád
odpoví nebo vás nasměruje tam, kde je případně
možné odpovědi nalézt.
O Vánocích plánujeme:
- „Půlnoční mše svatá“ bude ve středu 24.12.
2014 v našem rájeckém kostele v 20:30.
- „Živý betlém“ bude ve čtvrtek 25.12. 2014
vedle kostela v 15:00.
- V neděli 28.12. 2014 na „Svátek Svaté
Rodiny“ požehnáme při mši svaté v 8:00
všem našim manželům a rodinám.
- Při bohoslužbě ve středu 31. 12. 2014
v 17:30. poděkujeme za uplynulý rok.
Za celou naši farnost vám všem přeji radostné prožití doby adventní i vánoční a vůbec
hojnost všeho dobra a pokoje,
David Ambrož, farář

USNESENÍ
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USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 03.11.2014

Usnesení č. 1
Rada města bere na vědomí výši nákladů na
Kulturní centrum – sokolovnu v roce 2013 vč.
odpisů.

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů.

Usnesení č. 2
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt č. 5 v bytovém domě na ul. Ol. Blažka
č. 181, Rájec-Jestřebí v tomto pořadí:
p. Skoták a pí Křenová, pí Cerháková.

Usnesení č. 6b
Rada města projednala návrh kupní smlouvy
Ing. Karla Tlamky na odkup původního starého
rideru v majetku města. Rada města souhlasí
s prodejem starého rideru Husqvarna R15V2AWD včetně sečení COMBI 112 cm Ing. Karlu
Tlamkovi, Boskovice za cenu 16 tis. Kč, dle
přílohy č. 2.

Usnesení č. 3
Rada města rozhodla prodloužit nájem bytu
č. 26 na ul. Komenského 505, Rájec-Jestřebí
nájemkyni paní Sedláčkové do 30.4.2015.
Usnesení č. 4
Rada města projednala rozpočet víceprací
na akci Rekonstrukce deseti balkonů – bytové
domy Erbenova 399, 400, Rájec-Jestřebí“ a
rozhodla pozvat zástupce firmy MK izolstav,
s. r. o., Crhov na další jednání rady k podrobnějšímu komentáři nezbytných víceprací.
Usnesení č.5
Rada města se seznámila s Vyhodnocením
výsledků projednání návrhů změn RJ13 až
RJ17 Územního plánu města Rájec-Jestřebí.
Rada města nemá k předloženým podkladům
připomínky.
Usnesení č. 6a
Rada města stanovila s účinností od 01.11.
2014 plat řediteli Základní školy a mateřské
školy Rájec-Jestřebí, okr. Blansko (dle přílohy)
v souladu s nařízením vlády č. 224/2014 Sb.,

Usnesení č. 6c
Rada města souhlasí s nákupem nové benzínové sekačky pro činnost správy a údržby města
dle přílohy č. .3.
Usnesení č. 6d
Rada města souhlasí s úhradou 1.500 Kč na
balíčky pro děti v Holešíně (dle seznamu – příloha č. 4) při Mikulášské nadílce v roce 2014.
Usnesení č. 6e
Rada města rozhodla prodloužit nájem bytu
č. 12 na ul. Komenského 504, Rájec-Jestřebí nájemcům manželům Vondroušovým do
30.4.2015.
Usnesení č. 6f
Rada města projednala e-mailové sdělení paní
Vymazalové a pověřuje starostu města odesláním odpovědi dle přílohy č. 5.
Ing. Pavel Perout v. r. Mgr. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí 06.11.2014
Usnesení č 1.
Zastupitelstvo města potvrzuje, že slib člena
Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí právoplatně
složilo 16 přítomných členů zastupitelstva města
(příloha č. 1 – 16 listů).

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města schválilo Volební řád pro
volbu starosty, místostarosty a dalších členů
rady města (příloha č. 2).

USNESENÍ
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Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města zvolilo
a) uvolněné členy zastupitelstva města:
starostka Mgr. Romana Synakieviczová
místostarosta Zdeněk Vašíček
b) neuvolněné členy zastupitelstva města:
další členové rady města:
MVDr. Hana Kuběnová,
Mgr. Monika Nováková,
Jaroslav Málek
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města schválilo Jednací řád zastupitelstva města Rájec-Jestřebí (příloha č. 3).
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytovat neuvolněným členům zastupitelstva města odměnu
(tj. odměnu a příplatek podle počtu obyvatel)
v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády

č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění. Při
souběhu funkci se poskytne jedna, a to nejvyšší odměna. Odměna bude poskytována ode
dne složení slibu členem zastupitelstva města
(příloha č. 4).
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová
opatření č. 10/2014 a 11/2014 (přílohy č. 5, 6).
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
o průběhu realizace akce „Cyklistická stezka
Bořitov – Jestřebí“ a souhlasí s provedením
víceprací spojených s nezbytnou sanací pláně v částce maximálně 920.000 Kč bez DPH
(příloha č. 7), které budou upraveny dodatkem
č. 2 ke Smlouvě o dílo s COLAS CZ, a. s. ze
dne 11.08.2014.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r. Zdeněk Vašíček v. r.
starostka
místostarosta

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:
• 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

• Hledám ke koupi rodinný dům v Rájci
nebo okolí. Dům může být i k opravám.
Tel.: 773 962 105
• Studio Věra
nabízí pedikúru a manikúru v nových
prostorách u nádraží na ul. 9. května 295,
tel. 602 966 509
• 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
• 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.

INZERCE
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nabízí spoustu tipů na dárky
pod vánoční stromeček:
Profi akuvrtačka
– sada mobilní dílna

Kufr
s nářadím
Basic

14,4 V/ 2 Ah, 2 rychlosti
0 – 450/ 1600 ot./ min.,
kroutící moment
až 40 Nm

91 dílů, ideální
skladba pro první
vybavení každé
dílny

4.990,-

2.990,2 SILNÉ
AKUMULÁTORY
2 Ah

Vánoční
hvězda
různé barvy
a velikosti

ŠIROKÝ VÝBĚR VÁNOČNÍCH
HVĚZD, VČETNĚ DALŠÍCH
BAREV A VELIKOSTÍ

Elektrické oscilační multifunkční nářadí
PMF 190E Toolbox, 230 V, 190 W, 15000 až 21000 kmitů/min.,
6 stupňů nastavení hloubky řezu, plynulý rozběh

CENOVÁ VÝHODA VÍCE NEŽ 3000,- K
Kč
oproti koupi základní verze tohoto stroje
a samostatnému dokoupení obsaženého
příslušenství a toolboxu

3.990,Široký výběr baněk a ozdob různá balení, barvy a provedení
od

32,-

od

119,Stojan na vánoční stromek
TOP KVALITA

pro výšku stromku
do 250 cm
a ∅ kmene
až 11 cm

NEPORAZITELNÉ CENY

489,-

od

298,-

od

199,-

U nás najdete také široký výběr řezaných dánských jedlí NORDMANN!
Vánoční stromky v kontejneru

Umělé vánoční stromky

široký výběr

velmi věrný vzhled, snadná montáž a demontáž, do vyprodání zásob

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3 • Brno, Strážní 7 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 31. 12. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

14-11 RajecJestrebi 130x180 BW.indd 1

DÁRKOVÉ POUKAZY
Platné ve všech specializovaných centrech
Různé typy pro různé příležitosti
Volitelná hodnota poukazů

14.11.14 11:43

- prodejní výstava obrazů
brněnské ilustrátorky
a spisovatelky knih pro děti

Potrvá do 19. prosince 2014.
Otevřeno: po, čt 9-18h, út, st, pá 9-15h.

soutěÁžS
PRO V

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

foto-rajec@
seznam.cz

FOTO
č.

38

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. 12/ 2014 – vydáno v prosinci 2014, 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  432 014, 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

