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Slavnostní sál Státního zámku
Rájec nad Svitavou
Záběry z koncertů Mezinárodního
hudebního festivalu Concentus
Moraviae ve dnech 5. a 19. 6. 2014.
Dne 5. 6. 2014 vystoupily:
Clara Novakova, flétna a Dora Novakova, klavír

Dne 19. 6. 2014 se představili:
Josef Špaček, housle
a Miroslav Sekera, klavír
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Aktuality
XIX. Mezinárodní hudební festival 13měst Concentus Moraviae

Téma: České sny
Město Rájec-Jestřebí bylo poctěno návštěvou mezinárodně uznávaných umělců.
Dne 5. 6. 2014 jsme přivítali ve slavnostním sále flétnistku Claru Novákovou a klavíristku
Doru Novakovou-Wilmington. Narodily se v Brně v rodině hudebního skladatele Jana Nováka.
Clara Novakova absolvovala po delším pobytu v Dánsku a Itálii studia na Vysoké hudební škole
ve Stuttgartu u prof. Klause Schochowa a později na Conservatoire National Supérieur v Paříži u Michela Debosta, kde obdržela nejvyšší vyznamenání. Je laureátkou několika mezinárodních soutěží.
Dora Novakova-Wilmington vystudovala hru na klavír nejprve na Hochschule für Musik
ve Freiburgu u Vitalije Margulise a poté ve studiu pokračovala jako žačka Rudolfa Firkušného
na newyorské Juilliard School, kde se věnovala také komorní hudbě u Felixe Galimira. Koncertní
cesty ji zavedly do USA, Evropy a Japonska. Nahrála řadu CD pro Audite a VDE Gallo. Uskutečnila
řadu nahrávek pro Český rozhlas v Praze, v Brně, pro Bayerischer Rundfunk v Mnichově a natáčela
pro Českou televizi i japonskou televizi NHK.
Dne 19. 6. 2014 vystoupili na rájeckém zámku: houslista Josef Špaček a klavírista Miroslav
Sekera.
Josef Špaček se v roce 2012 stal laureátem světové houslové soutěže Královny Alžběty
v Bruselu, která je odborníky považována za největší a nejnáročnější soutěž na světě s nejdelší
historií. Josef je prvním českým houslistou, který se probojoval v této soutěži do finále.
Miroslav Sekera patří k výrazným osobnostem naší mladé klavírní generace. Jeho hra se
vyznačuje smyslem pro barvu a jedinečností projevu. V roce 2002 se stal vítězem mezinárodní
soutěže J. Brahmse v rakouském Portschachu. Získal ocenění v mnoha významných soutěžích
u nás i v zahraničí,
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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

Dobrovolní hasiči v Jestřebí
slaví krásných 100 let
Ten den bylo počasí všelijaké. Vítr proháněl
mraky po obloze jak stádo divokých koní, a když
na chvilku zasvítilo sluníčko, rázem se oteplilo
a bylo hezky. Ten den mohl být jako každý jiný,
ale tohle byla sobota 21. 6. 2014 a byla výjimečná
z úplně jiného důvodu, než je počasí.
Dobrovolní hasiči v Jestřebí slavili 100 let
od svého vzniku a to už je panečku pěkné výročí.
Však také měli oslavu nachystanou ve velkém
stylu.
Po poledni se začali sjíždět ze všech stran
dobrovolní hasiči z okolních měst a obcí. U nádraží se řadila dechovka a mažoretky a přesně
v 13:00 vyšel přes Jestřebí parádní průvod složený
z dobrovolných hasičů jak z místních, tak z okolních sborů. Průvod přešel k jestřebské hasičce
a vozidla všech sborů se zde seřadila. Pak byl
slavnostní nástup, přivítání a program mohl začít.

Hezké léto a příjemnou
dovolenou vám přeje starosta
Nejprve vystoupily mažoretky, pak proběhly ukázky hašení od kbelíku až po nejmodernější automobilové cisterny. Ráječtí
hasiči předvedli ukázku slaňování a na závěr byla ukázka vyprošťovací techniky
a hašení pěnou. Pak následovalo vystou-
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pení kapel a oslavy se protáhly do noci, aby
vyvrcholily ohňostrojem. Lidí se sešlo hodně
a každý rád po sousedsku popovídal.
100 let je moc pěkné výročí, ale kromě toho
se slavilo ještě něco jiného. Byla to především
oslava lidské sounáležitosti a odvahy, nesobeckosti a nasazení pro druhé. Vždyť dobrovolní

hasiči jsou zde pro nás na úkor svých zálib,
svých koníčků a dost často i na úkor svých
rodin. A to stojí za ocenění. Díky za vás, že vás
máme – hasiče ve všech třech městských sborech. Jste nám velkou oporou a pomocí a moc
si toho vážíme.
Ing. Pavel Perout, starosta

Zprávy z radnice
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,
oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické
energie:

Dne 09.07. 2014 od 07:00 do 16:30 h

	Vypnutá oblast:
Ulice Blanenská – jedna strana ulice od domů č. 2 a 446 po domy č. 392, 456, 479.
Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 840 111 333 nebo navštivte
webové stránky: www.eon.cz,
Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s. r. o.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
23. a 24. května 2014

Účast ve volbách v Rájci-Jestřebí
Obálky

Okrsek

Voliči zapsaní ve výpisu
ze seznamu voličů

vydané

odevzdané

Platné hlasy

Účast
v%

1

1036

197

197

195

19,01

2

984

3

721

163

163

162

16,56

170

170

169

23,57

4
5

145

19

19

19

13,10

75

13

13

13

17,33

Celkem

2961

562

562

558

18,98

Okrsek: č. 1 - Gymnázium Rájec
č. 4 - Holešín		

č. 2 - Základní škola Rájec
č. 5 - Karolín

č. 3 - Škola Jestřebí

Výsledky voleb v Rájci-Jestřebí
Číslo

Strana

Okrsek
1

2

3

4

5

Součet
hlasů

Pořadí

1

SNK Evropští demokraté

0

0

0

0

0

0

-

2

Strana práce a Nespokojení
občané!

0

0

0

0

0

0

-

3

Klub angažovaných nestraníků

0

0

0

0

0

0

-

4

NE Bruselu – Národní
demokracie

2

1

2

0

0

5

13.

5

KDU-ČSL

40

26

34

5

2

107

1.

6

Strana zdravého rozumuNECHCEME EURO – za Evropu
svobodných států

0

7

4

0

0

11

11-12.

7

TOP 09 a Starostové

17

11

11

0

0

39

6.
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Číslo

Strana

1

2

Okrsek
3

4

5

Součet
hlasů

Pořadí

8

Liberálně ekologická strana

0

0

2

0

0

2

16.

9

LEV 21 – Národní socialisté

1

0

0

0

0

1

17.-23.

10

KSČM

30

14

27

3

2

76

3.

11

evropani.cz

0

0

0

0

0

0

-

12

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA
ČECH, MORAVY A SLEZSKA

0

0

0

0

0

0

-

13

Fair play – HNPD

0

0

0

0

0

0

-

14

ČSSD

40

31

22

4

2

99

2.

16

ANO 2011

28

26

17

2

2

75

4.

17

„Strana rovných příležitostí“

0

1

0

0

0

1

17.-23.

18

Moravané

2

3

6

0

0

11

11.-12.

19

Česká strana regionů

0

0

0

0

0

0

-

20

ODS

14

18

14

4

1

51

5.

21

VIZE 2014

0

0

0

0

0

0

-

22

Úsvit přímé demokracie
Tomia Okamury

3

4

8

0

1

16

8.

23

Strana zelených

5

1

6

0

0

12

10.

24

Strana svobodných občanů

6

9

9

0

2

26

7.

25

Romská demokratická strana

0

0

0

0

0

0

-

26

Komunistická strana
Československa

1

1

0

1

0

3

14.-15.

Volte Pravý Blok

0

1

0

0

0

1

17.-23.

0

0

0

0

0

0

-

0

0

1

0

0

1

17.-23.

27
28
29

ANTIBURSÍK
– STOP EKOTERORU!
Dělnická strana sociální
spravedlnosti

30

HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH

0

0

0

0

0

0

-

31

REPUBLIKA

0

1

0

0

0

1

17.-23.

32

Česká pirátská strana

4

6

5

0

0

15

9.

33

Česká Suverenita

0

0

0

0

1

1

17.-23.

34

Koruna česká

0

0

0

0

0

0

-

35

Aktiv nezávislých občanů

0

0

0

0

0

0

-

36

Česká strana národně sociální

0

0

0

0

0

0

-

37

Občanská konzervativní strana

0

1

0

0

0

1

17.-23.

38

Věci veřejné

2

0

1

0

0

3

14.-15.

39

OBČANÉ 2011

0

0

0

0

0

0

-

Okrsek: č. 1 - Gymnázium Rájec
č. 4 - Holešín		

č. 2 - Základní škola Rájec
č. 5 - Karolín

č. 3 - Škola Jestřebí
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Naše město recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo
k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 171 televizí, 70 monitorů a 2 496,84 kg drobného elektra
Občané našeho města již několik let
zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí.
Víme také, o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro
nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také
o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného
odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší,
vody a produkce odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad

na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace
např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná
lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky
recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení
spotřeby ropy, na kterou osobní automobil
ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je
například spotřebováno při 30 cyklech myčky
nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 171 televizí, 70 monitorů a 2 496,84 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 97,07 MWh
elektřiny, 5 009,01 litrů ropy, 419,99 m3 vody
a 3,53 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 20,92 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 83,68 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si
všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají
tak k ochraně životního prostředí, zaslouží
obrovský dík.
Mgr. Romana Synakieviczová
místostarostka

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
pevné linky:
516 833 604,
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.
Neobvyklý zásah
Dne 21. 5. 2014 v odpoledních hodinách
obdržela MP Rájec-Jestřebí oznámení, že na
ulici Oldřicha Blažka v místech u firmy Via Rek,

Informační okénko mP / kultura
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se na stromě nachází velký roj včel. Po příjezdu
MP bylo místo zajištěno
a byla přivolána jednotka HZS, která provedla
„odchyt“. Během tohoto
neobvyklého zásahu nedošlo ke zranění osob ani
ke škodám na majetku.
Str. Kotlan Antonín,
MP Rájec-Jestřebí

Foto: archiv MP
kulturní dění
Informační centrum Rájec-Jestřebí
Kontakt: 516 432 191
e-mail: informace@rajecjestrebi.cz
Provozní doba červen – srpen:
9:00 – 18:00
po – pá
polední přestávka:
		
12:00 – 12:30
1. 8. – 31. 8. 2014
dětské oddělení knihovny
SVĚT VÍL
výstava vílích křídel a něžných víl, které vytvořily
děti v rámci projektu Škola naruby.
Výstavy v galerii Kruh na zámku
Alena Kojdlová – Inspirace
Až do 16. července 2014 pokračuje v galerii výstava přední brněnské výtvarnice A. Kojdlové. Originální tvorba této všestranné autorky je na výstavě
prezentována obrazy, koženými šperky a módními
doplňky a abstraktními objekty ze dřeva a kůže.
Jan Odvárka – Obrazy
Výstava obrazů jednoho z nejlepších současných malířů inspirovaných Vysočinou. Výstava bude zahájena vernisáží v neděli 20. července v 15 hodin a potrvá do 14. září 2014.
Galerie je otevřena v úterý – neděli v době
10 – 16 h a vstup na všechny akce je zdarma.

Městská knihovna informuje
Z nových knih
V srpnu si můžete půjčit celou
řadu nových knih. Nabízíme
alespoň malý výběr z nově zakoupených titulů:
Něco z psychologie:
PETERKOVÁ, M.: Kurz duševní rovnováhy
LOFFLER, C.: Muži nepláčou?
D´ANSEMBOURG, T.: Odnaučte se, co vás
naučili a naučte se být šťastní
Náhled do politiky a dějin:
DEMICKOVÁ, B.: Není co závidět
I-WU, L.: Kulky a opium
Druhá světová válka v příbězích:
APPELFELD, A.: Květy temnoty
SEIFFERTOVÁ, R.: Temná komora
Ze světové literatury:
BOYDOVÁ, H.: Čtvrtky v parku
STRAYEDOVÁ, Ch.: Divočina
SARGINSONOVÁ, S.: Dvojčata
Pěkné prázdniny nad hezkou knihou
přejí rájecké knihovnice.

Kulturní dění
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Pozvánka na turnaj

Městská knihovna informuje
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PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Světnice u Ševců, náves v Hrusicích a stará
škola s hodným panem učitelem i vařečkou
kalhotkou byla k vidění ve středu 4. června dopoledne v městské knihovně. Prvňáčci, kteří se
během školního roku naučili číst, psát i počítat,
byli pasováni na rytíře pohádkového království.
A nebylo to jen tak! Každý musel ukázat hrusickému panu učiteli, jak umí krásně číst, potom byl
pasován vařečkou kalhotkou (co jindy vyplácela
v Hrusicích nehodné žáky) a nakonec každý
kluk i holka dostal od Mikeše a Pepíka Ševců
pamětní list, přihlášku do knihovny zdarma a
navíc něco sladkého. Mikeš byl spořivý a každému prvňáčkovi něco koupil. Ti nejšikovnější,
co už do knihovny chodí, ještě dostali speciální
dárek – Knížku pro prvňáčka.
Pohádkové království má zase o několik
dětí více. Jistě jim příběhy i pohádky otevřenou

červenec – zavřeno
srpen
oddělení pro
děti

oddělení pro
dospělé

po, čt 13 –16 h

po 16 –18 h
čt 9 –11 h 16 –18 h

nový svět. A dveře naší knihovny – ty jsou pro
všechny otevřené dokořán!
Obrázky z naší malé slavnosti najdete na
zadní straně obálky zpravodaje a na webu
knihovny.

KNIHA DO DOMU – DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
Bolí vás nohy, nemůžete chodit, pohybujete se jen doma? V televizi není nic zajímavého,
rádio jede celý den a někdy je tak špatně slyšet! Rádi byste si přečetli hezkou knížku, ale ty
ve vaší knihovně jsou už starší, četli jste je nejméně dvakrát, pro nové do knihkupectví se
nedostanete a stojí také spoustu peněz, které potřebujete jinde. Život ve stáří není lehký!
Jak si zkrátit dlouhé dny a ještě delší noci?
Městská knihovna nabízí imobilním občanům donáškovou službu. Každé první úterý
v měsíci vám doručíme do domu košík plný knih. Podle vašich přání vybereme nové tituly,
cestopisy i něco z historie a pro zájemce sáhneme i do starších zásob.
Stačí telefonicky kontaktovat městskou knihovnu, zaplatíte roční poplatek 50 Kč,
my vám vyplníme přihlášku, zaznamenáme vaše požadavky a můžete se těšit na hezké
chvíle s knihou.
Přihláška
DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNIH
Kontakt: 516 432 152; 515 557 630
Službu zavedeme v případě zájmu alespoň 10 občanů.
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10 „nej“ z Anglie a Paříže

Název tohoto článku je
přesným zněním výchovně-vzdělávacího zájezdu, jehož
účastníky se stalo 24 žáků
a 2 učitelky Základní školy
v Rájci-Jestřebí. Na zájezd se
všichni těšili skoro celý školní rok a všichni si
kladli otázku „Která metropole se nám bude
líbit víc?“
Prohlídku Paříže jsme začali po náročné
cestě autobusem v brzkých ranních hodinách
v pondělí 2. června 2014. První zastávka byla u velkolepého Pantheonu. Latinskou čtvrtí
s jejími universitními budovami slavné Sorbony
a bulvárem St. Michel jsme dorazili k majestátní katedrále Notre Dame, jejíž vnitřní prostory
dýchají historickými událostmi Paříže a vyvolávají představy o postavách slavného Hugova
románu.
Centrum de Pompidou nás vrátilo do žhavé
současnosti a uklidňující přeprava lodí po Seině
k Eiffelově věži nás příjemně zklidnila před pěším výstupem do druhého patra tohoto nezapomenutelného symbolu Paříže. Výhled odtud byl
nádherný, stejně jako pozdější cesta přes Martovo pole, Invalidovnu, krásný Alexandrův most
až na náměstí Svornosti. Zahrady obležené
odpočívajícími Pařížany i turisty byly příjemnou
kulisou cesty k poslednímu milníku naší „ochutnávky“ Paříže – ke skleněné pyramidě, vstupu
do věhlasného uměleckého muzea Louvru.
Muzeum se svými skvosty však čeká na mladé
cestovatele někdy v budoucnu, protože si za-

slouží návštěvníky odpočaté, plné energie. Nám
se jí už po celodenním putování bílou kráskou
nedostávalo. Netrpělivě jsme na místě, kde byly
sťaty hlavy revolucionářů i králů francouzskou
gilotinou, čekali na autobus, který nás dopravil
do místa našeho nočního odpočinku.
Druhý den cestou přes kanál nám nepřálo
počasí, takže bílé doverské útesy nás sice vítaly,
ale ukryté v mlze. Zato doverský hrad se svou
více než 2000 let starou historií nás vstřícně
přivítal a ukryl ve svých královských komnatách. Canterburská katedrála i celé městečko
byly dalšími zastávkami na naší cestě do Londýna, kde už na nás na meeting pointu čekali
naši ubytovatelé – londýnské rodiny, u kterých jsme tři dny nocovali.
Většina z nich byla tmavé pleti a my
si začali uvědomovat, že Londýn
je skutečně multikulturní centrum,
kde se můžete setkat s lidmi z celého světa. Druhý den ráno jsme
si všichni sdělovali dojmy o přijetí
našimi hostiteli a cesta do centra Londýna nám tak rychle utekla.
A pak už Westminster Bridge a zátarasy u Parlamentu. Co to? Přišli
jsme právě včas! Za chvíli pojede se
všemi svými kočáry průvod královny
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Alžběty II.! Neplánovaný, ale úžasný zážitek!
Viděli jsme všechny kočáry, včetně toho nejnovějšího, doprovázené královskou gardou.
Nikomu nevadilo, že chvílemi pršelo, že byly
všude davy lidí. Kolikrát se vám podaří vidět
takovou parádu na vlastní oči? Když jsme
se šli podívat k Buckinghamskému paláci,
tak jsme potkali královský průvod ještě jednou – na zpáteční cestě z parlamentu. Náš
šťastný den jsme zakončili na jedné z největších atrakcí Londýna – 135 metrů vysokém
vyhlídkovém kole s kouzelným výhledem
na město. Odtud jsme z ptačí perspektivy viděli
všechna další místa, která jsme ten den navštívili – Trafalgarské náměstí, Čínskou čtvrť,
Piccadilly Circus, Downing Street… Jen úžasné
tóny pouličních umělců z Covent Garden nám
chyběly k naprosté dokonalosti.
Následující den v Oxfordu jsme si prohlédli
universitní areál, navštívili jsme Christ Church
College, kde se natáčely scény filmu o Harry
Pott erovi a jeho přátelích. Odpoledne jsme
zvládli ještě prohlídku královského města Windsor, prošli jsme se k nejznámější soukromé
škole- k Etonu, kde studovalo mnoho britských
premiérů, politiků, dokonce i členové královské
rodiny, naposledy princové William a Harry.
Poslední den nás čekaly tři nejnavštěvovanější atrakce Londýna – historický Tower,
katedrála sv. Pavla a muzeum voskových figurín. V Toweru každého
nadchla královská klenotnice s korunovačními klenoty. Jejich krásu
však u některých překonalo setkání s hvězdou
stříbrného plátna. Tři
děvčata si u východu
z Toweru všimla tváře
Setha Greena! Osmělila
se, požádala o společné
foto a vyšlo to! Ostatní se
museli odpoledne spokojit pouze s voskovými kopiemi známých osobností
– těch žijících i těch dávno zesnulých. Málokdo
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odolal možnosti vyfotografovat se s královskou
rodinou, Barackem Obamou, Beatles nebo
Bradem Pittem.
Cesta tradičním černým londýnským taxíkem nás zavedla do historie Londýna, cesta
uličkou hrůzy řádně vyděsila a film 4D vytvořil
dokonalou tečku za návštěvou této turistické
atrakce. Dobrodružná cesta londýnským metrem na Greenwich byla zamáváním úžasnému
městu.
A jaká je odpověď na úvodní otázku? Každá
metropole je jiná: Paříž je noblesní dáma, kdežto
Londýn je veselý barevný teenager. Obě města
mají své kouzlo, žijí v nich vedle sebe lidé různých národností, různé barvy pleti, v obou jsme
se cítili příjemně a rádi se tam budeme vracet,
protože tam na nás ještě mnohé čeká!
Vyučující anglického jazyka

Co se děje ve školách
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Den zdraví

V pátek 19. června proběhl na naší škole tradiční den zdraví. V průběhu pátečního
dopoledne žáci zhlédli ukázku práce hasičů,
policie České republiky, absolvovali besedu
s kurátorem, o extrémních sportech, o bezpečnosti silničního provozu a kriminalitě mládeže,
životě smyslově postižených a bezpečné práci
na internetu. Seznámili se s problémy anorexie
a bulimie, zkusili arteterapii, první pomoc pod
vedením lektorů ze zdravotnické školy, fyzické
testy, kosmetiku, masáže a vytvořit jídla podle
zásad zdravé výživy.
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Rozloučení se žáky devátých ročníků
Tradiční loučení s deváťáky naší
školy je slavnostní společenskou
událostí, která se koná vždy předposlední den školního roku. Za účasti
představitelů města, vedení ZŠ, třídních učitelů devátých tříd a vycházejících žáků proběhlo loučení s letošními deváťáky 26. června 2014.
Přítomné přivítala zástupkyně
ředitele Mgr. Naděžda Růžičková.
Třídní učitelé představili své třídy.
Mgr. Jaroslava Dobešová, třídní učitelka 9. A, se ve své plamenné řeči
pozastavila nad každým žákem své
třídy. Vtipně vystihla charakter každého žáka a následné loučení se
třídou bylo velmi dojemné. Mgr. Pavel Dvořák, třídní učitel 9. B, se svým
typickým nadhledem charakterizoval
kolektiv třídy a jeho vztah k jednotlivým předmětům i vyučujícím. Ten
byl, stejně jako řeč třídního učitele,
plný protikladů a častých změn. Někteří zamáčkli slzu v oku. Odnášeli
si s sebou vysvědčení a pamětní list.
Žákyně 9. B třídy Nicola Sedláčková obdržela cenu starosty pro nejlepší žákyni školy. Za žáky promluvil
Kryštof Čada z 9. B třídy. Citlivě připomněl celý průběh školní docházky,
nezapomněl na oblíbené učitelky

– Mgr. Dagmar Urbánkovou a Mgr. Soňu Hlaváčkovou.
Přejeme našim deváťákům, ať do života vykročí tou
správnou nohou!
učitelé ZŠ

Co se děje ve školách
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Jaro v II. MŠ v Jestřebí
Na jaře letošního roku se děti
mohly bavit hned na několika akcích:
Na karnevalu v MŠ, na vítání jara a
vynášení Moreny, na čarodějnických
hrátkách, na hudebním představení
pro maminky, navštívili jsme ZD Bořitov
a předškoláci se zúčastnili plaveckého
výcviku v Blansku.
Za II. MŠ Jestřebí D. Šavrňáková

Hudební představení

Hudební představení pro maminky

Vítání jara a vynášení Moreny

Návštěva ZD Bořitov
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Plavecký výcvik
předškoláci
Blansko

Čarodějnické hrátky v MŠ
Karneval v MŠ

Mapování s tablety
Na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí využíváme ve výuce již řadu let moderní technologie a možnost vyzkoušet tablety
pro nás znamenala další inovaci pro zlepšení výuky, praktických dovedností a motivaci
k práci pro studenty. Proto jsme se po zralé
úvaze rozhodli pořídit je pro potřeby právě realizovaného projektu Literární a dokumentová
gramotnost.
Po odstranění počátečních drobných technických neduhů, zaviněných nutností instalace
některých softwarových vylepšení, jsme se
pustili s chutí do práce s touto výukovou novinkou. Tablety mohou mít ve školách rozličné využití, například k psaní poznámek, vyplňování
interaktivních cvičení či ke skupinovým projektům, ale my jsme se rozhodli pro potřeby výše

zmíněného projektu tablety využít pro poznávání, tvorbu a doplňování map, včetně orientace
v mapách. Tablety je velmi vhodné využívat při
terénním výzkumu v geografii. Odpadá složitá
a pracná práce s klasickými mapami, mapové
podklady lze v aplikaci modifikovat a upravovat
podle potřeb zadaných úkolů. Velkou výhodou
práce v terénu s touto technikou je možnost
mapy konfrontovat s realitou, případně mapy
zvětšit a pracovat s detailem. Z naší zkušenosti
je zřejmé, že studentům je tento způsob práce
blízký. Studenti jsou velmi motivováni, když lze
aplikovat teoretické poznatky v praxi.
Metodika práce byla, lze říci, jednoduchá,
studentům byla do tabletů nahrána mapa města
Rájec-Jestřebí, ze které měli ve svém výzkumu
vyjít. Mapa byla historického charakteru s něko-
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lika orientačními body a studenti, kteří byli rozděleni do skupinek, byli instruováni zakreslovat
podle reality změny, které se v sídle odehrály.
Mapa byla rozdělena do sektorů podle počtu
studentských skupinek a každá z nich měla
do mapy zapracovat změny ve svém vlastním
sektoru. Zároveň se studenti měli zamyslet,
proč se tato změna odehrála a jaký byl důvod
této změny, případně co městu přinesla. Studenti zakreslovali plošné změny, liniové stavby
i bodové proměny sídla v čase. Po práci v terénu studenti své poznatky sjednotili do ucelené
mapy, kde na historickém podkladu byly jasně
viditelné změny sídelní infrastruktury a urbanismu v čase. Studenti, kteří realitu města
vnímají jako téměř neměnnou, byli zjištěnými
fakty notně překvapeni. Přibyly nejen nové
domy, komunikace, průmyslové zóny, navíc
bylo zjištěno, že samotné centrum města bylo
přestěhováno z historického podzámčí do jiných partií města.
V další části své práce s tablety si studenti
vyzkoušeli tvorbu mapy, která by zohledňovala
převažující využití částí města. Opět vyrazili
do terénu, kde tentokrát do aktuální mapy
města zanášeli údaje o využití jednotlivých
částí sídla, zakreslovali místa služeb, obchodů,
průmyslových podniků a další, aby tyto údaje
vyhodnotili při společné práci na celkové tematické mapě využití města.
Práce s tablety v terénu byla přínosná
nejen k celkové výuce geografie, ale studenti
si hlavně uvědomili, že tablety mohou být velmi užitečným pomocníkem při práci, že tedy
nejsou jen prostředkem zábavy a povyražení.
Tímto způsobem práce se naučili trpělivosti
a poctivé práci v terénu a došli k závěru, že
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práce vědců, výzkumníků a kartografů není
snadná, může však přinést zajímavé výsledky.
Že je zkrátka přínosná pro poznání toho, jak
funguje nejen intravilán města samotného, ale
také jeho blízké zázemí.
Mgr. Josef Sychra
vyučující D, Z, Aj
Věda a umění na španělský
způsob
Moje škola, gymnázium Rájec-Jestřebí,
na níž studuji už druhým rokem, mi letos v květnu umožnila navštívit Španělsko, konkrétně
Andalusii. Účastníme se totiž mezinárodního
projektu Comenius – Sciences and Arts: Improving the Link, jehož v pořadí již třetí projektová
schůzka se tentokrát konala právě ve Španělsku. Na místo určení jsme se dopravili letadlem
a spolu se studenty z dalších pěti evropských
zemí jsme tam prožili nezapomenutelný týden.
Bydleli jsme blízko města Sevilla ve španělských rodinách, které byly velice milé a chovaly
se k nám neuvěřitelně přátelsky. Moje
ubytovávající kamarádka se jmenovala
Noe a byla skvělá. Byla zhruba stejně
stará jako já a měla podobné zájmy,
takže jsme si ten týden náležitě užily.
V rodinách jsme se i stravovali a letenky
byly hrazené z projektu, takže se dá říct,
že jsem se podívala do světa „zadarmo“.
I když ono to zadarmo není jen tak.
Do projektu musí každý vložit spoustu
práce. Ta je pak ale náležitě odměněna.
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Hlavní myšlenkou projektu je spojení
vědy a umění. Podle mého názoru a podle toho, co jsem ve Španělsku mohla
vidět, se toto spojení nejlépe projevuje
v architektuře. Každý architekt musí totiž
být vzdělaný, umět vše dobře naplánovat, ale i umělecky nadaný, aby budova
vypadala dobře. Viděli jsme spousty
krásných památek, např. náměstí Plaza de España, které leží v parku María Luisa. Toto náměstí mě zaujalo ze
všech památek nejvíce. Je postaveno
ve španělském renesančním stylu a je
velice krásné a malebné. V ostrém jižním slunci
mě úplně oslnilo. Další bod programu, který se
mi velice líbil, bylo koupání v moři a návštěva
národního parku Doñana. Pozorovali jsme tam
volně žijící zvířata, např. plameňáky, které jsem
dosud znala jen z učebnice.
Myslím si, že projekty tohoto druhu jsou velice dobrá věc, a musím ocenit práci učitelů, kteří

do toho našeho vložili také mnoho úsilí a svého
volného času. Bez nich bychom se nikam nedostali. Ze Španělska jsem odjížděla opálená,
o něco málo chytřejší a znalejší, ale hlavně
s tím, že jsem poznala kamarádku na celý život.
Slíbily jsme si, že se budeme i v budoucnosti
nadále navštěvovat.
Žaneta Růžičková, Gymnázium
Rájec-Jestřebí, 2. ročník

Exkurze do ČKD Blansko
Exkurze studentů 3. ročníku Gymnázia
v Rájci-Jestřebí se uskutečnila 22. května
2014 pod vedením Mgr. Tesaře. Sraz jsme
měli v Blansku. V dopolední části jsme se jako
přihlížející účastnili soudního líčení a po obědě
jsme se dopravili do ČKD.
U hlavní budovy továrny čekala průvodkyně,
která nás celou exkurzi provázela a vyprávěla
nám o celé historii výrobě a provozu ČKD. Exkurze byla rozdělena na dvě části. Nejprve jsme
prošli výrobní halou, kde jsme na vlastní oči
viděli celý proces výroby turbín. Všude spousta
strojů, lidí a železa. Měli jsme zakázáno fotit,
z důvodu možné špionáže. Proces výroby vodních turbín byl fascinující. Viděli jsme jej od první
lopatky až po sestavení celé turbíny. Také jsme se dozvěděli,
že vodní turbíny z ČKD se prodávají po celém světě. Jsou
jedny z nejkvalitnějších a nejspolehlivějších na celém světě.
Ve druhé části prohlídky jsme se dostali do budovy, kde byl
celý proces výroby zkoumán. Zde také zkoumali, jak vylepšit
účinnost turbín. Byla to obrovská hala, kde byla zmenšenina
vodní elektrárny s turbínami a k tomu několik počítačů a zkušení fyzikáři a vývojáři technologií. U jedné z turbín se díky
jejich práci úspěšnost vyšplhala až na 90 %.
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Pak jsme se už jen
rozloučili s průvodkyní, poděkovali jsme jí
za vyčerpávající obsáhlý výklad o ČKD.
Dozvěděli jsme se
o průmyslové výrobě v České republice
spoustu nových věcí.
A myslím, že můžeme
být pyšní na výrobu
v blanenském ČKD,
protože má dobré jméno po celém světě.

Daniel Barbaro, 3. ročník, Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s
Severočeské pánve – voda, kolo, déšť
Letos poprvé a – bohužel – naposledy jsem
se účastnil Praktického kurzu s názvem Severočeské pánve. Kurz, který pořádalo Gymnázium
Rájec-Jestřebí, se konal v malebné přírodě Karlovarska od 26. 5. 2014 do 30. 5. 2014.
Vše vypuklo v pondělí brzo ráno. O půl sedmé jsme měli sraz před školou v Rájci-Jestřebí,
kde na nás čekal autobus. Naložili jsme batožiny
a kola do přívěsu. Vyrazili jsme! Čekalo nás asi
400 kilometrů. Jak řekl můj třídní učitel, „dál je
jedině Rýn v Německu“. Po cestě jsme si udělali
dvě přestávky na kávu. Po přibližně pětihodinové
jízdě jsme dorazili před Karlovy Vary, kde jsme
se rozdělili na cykloturisty a turisty. Naše pěší
skupina si udělala krásnou procházku skrze
Karlovy Vary a po nádherných karlovarských
vyhlídkách. Celá tahle trasa byla asi sedmikilometrová. Poté nás autobus odvezl
do kempu, který ležel v údolí Svatošských
skal uprostřed lesa. Dostali jsme teplou
večeři a byli jsme obeznámeni s řádem
kempu. Následovaly osobní aktivity.
Druhý den ráno jsme po snídani nasedli do autobusu a jeli jsme do Sokolova,
kde na nás čekaly loďky. Rozebrali jsme si
loďky, nasedli jsme na hladinu řeky Ohře
a čekala nás zhruba třináctikilometrová
cesta. Na konci této cesty stálo historické

městečko Loket. Tam jsme si dali dobrý oběd
a po skončení pauzy jsme se opět rozdělili na dvě
skupiny – cyklo a pěší. Cykloskupinu čekalo asi
třicet pět kilometrů zpět do kempu. My pěší jsme
nasedli do autobusu a jeli si prohlédnout známou
Krušnohorskou výsypku. Bylo to něco ohavného!
Tak zdevastovanou krajinu jsem v životě neviděl
a tohle vše jen kvůli povrchové těžbě hnědého
uhlí. Byla zde spousta tepelných elektráren, ze
kterých se kouřilo. Vzduch byl těžký a znečištěný.
Po otřesném pohledu jsme se vrátili zpět do kempu. Po večeři následovalo osobní volno formou
sportovních aktivit. Menší část skupiny zůstala
s naší paní učitelkou chemie a s učitelem fyziky,
s kterými měli odborná měření za pomocí Pasco
sad. Skupina chemiků dělala rozbor vody, např.
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tvrdost a pH vody, a skupina
fyziků měřila např. rosný bod,
rychlost větru, pocitovou teplotu, průtok řeky. Vše pomocí
jednoho přístroje! Toto skvělé
vybavení pro měření bylo zakoupeno v rámci projektu financovaného z Evropské unie.
Ve středu jsme po snídani vyrazili pěškobusem do již
zmiňovaného městečka Loket.
Vzali jsme si loďky a pluli zpátky
do našeho kempu, kde na nás
čekal oběd. Po obědě jsme si
trošičku odpočinuli a pak odjeli
do rezervace SOOS. Rozsáhlá
rašeliniště a bažiny. V rezervaci jsme vyplňovali pracovní listy
a prováděli odběry vzorků pro
další měření. Další exkurze nás
zavedla do oblasti Kladských rašelin.
Ve čtvrtek ráno jsme nasedli v našem kempu na loďky a čekala nás 33 km dlouhá plavba

Co se děje ve školách
po Ohři. Během téhle cesty se toho hodně událo.
Já osobně jsem se dvakrát vykoupal. A bylo to
velmi příjemné – samozřejmě si dělám srandu. Voda byla studená jak psí čumák a ještě
ke všemu nám pršelo. Pršelo totiž celý týden.
Počasí se holt nevydařilo. Tuhle plavbu jsme
ukončili po 18 km neustálého deště. Všichni
jsme byli promrzlí až na kost. Šli jsme do restaurace na oběd a čekali jsme na autobus, než pro
nas přijede. Jeli jsme do kempu a tam jsme se
opět rozdělili do skupin. Cyklisté se jeli podívat
do Karlových Varů a ta druhá skupina zůstala v kempu
a hrála hry. Pak byl nástup,
večerka a spát.
V pátek jsme se po snídani sbalili, nasedli na autobus a vyrazili směr Plzeň.
Tam nás čekala prohlídka
moderního vědeckotechnického centra. A prohlídka
laboratoří a také malý kurz
v laboratořích. Jedna skupina byla v chemické laboratoři, druhá ve fyzikální a ta třetí
v biologické. Jak skončila exkurze, tak jsme si dali oběd
a jeli domů.
Byl to užasný týden plný zážitků, srandy, námahy.
Protože to byla moje poslední možnost něco takového zažít, tak jsem
velmi rád, že jsem se kurzu účastnil. Budoucím
studentům rájeckého gymnázia tenhle kurz vřele
doporučuji.
Daniel Barbaro, 3. ročník,
Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s

Centrum motýlek
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Kronika centra motýlek

Fotografie z některých nedávno uskutečněných akcí:

Bazárek

Návštěva v Bongu

Den Země

Seminář – Ruce na prsa

Nabídka na srpen 2014
Příměstský tábor pro děti od 6 – 12 let – Pirátská dobrodružství
I. turnus – 18.8. – 22.8.2014 – poslední volná místa
• Kde: Klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí
• Cena: 1.400,-Kč za turnus (cena zahrnuje obědy, pojištění dětí, vstupné a jízdné na výlety,
pitný režim, mzdy a materiál na vyrábění)
• Vedoucí: Tereza Navrátilová a Zdeňka Peroutová
Výlet do Dinoparku
19. srpna 2014 (úterý)
•
Určeno: pro děti, mládež, rodiče, prarodiče…
•
Odjezd: v 8 hod autobusem od Sokolovny Rájec-Jestřebí
•
Příjezd: po 14 hod tamtéž
•
Sebou: svačinu a pití na celý výlet, pláštěnku, kšiltovku
•
Cena:
- Děti z příměstského tábora mají výlet již v ceně tábora
- Děti bez dozoru 250,-Kč (autobus, vstupné, dohled zajištěn)
- Děti do 3 let zdarma (bez nároku na sedadlo, možný převoz kočárků)
- Dospělí a děti od 3 let 100,- Kč (za autobus, vstupné si hradí sami)
Přihlášku zasílejte na adresu: cmotylek@seznam.cz nebo terrana@email.cz tel.728204573

Centrum motýlek
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Kdy: 19. srpna 2014 (úterý)






Určeno: pro děti, mládež, rodiče, prarodiče...
Odjezd: v 8 hod autobusem od Sokolovny Rájec-Jestřebí
Příjezd: po 14 hod tamtéž
S sebou: svačinu a pití na celý výlet, pláštěnku, kšiltovku
Cena:
• Děti z příměstského tábora mají výlet již v ceně tábora
• Děti bez dozoru 250,-Kč (autobus, vstupné, dohled zajištěn)
• Děti do 3 let zdarma (bez nároku na sedadlo, možný převoz
kočárků)
• Dospělí a děti od 3 let 100,- Kč (za autobus, vstupné si
hradí sami)

Rozpis stomatologické LSPP
ČervenEC 2014
Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin		
5.7.

MDDr. Bedáňová

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

6.7.

MUDr. Beranová

Blansko, Gellhornova 9

735 056 656

12.7.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

13.7.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

19.7.

MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

20.7.

MUDr. Hanáková

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

26.7.

MUDr. Hepp

Rájec, Šafranice 101

516 434 055

27.7.

MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

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 našim spoluobčanům,
kteří se narodili v měsíci červenci:

Blahopřejeme rodičům narozených dětí
Adéla Dýrová

Petr Hetto Ing., Oldřich Janík, Oldřich Klimek,
Jindřiška Kučerová, Anna Vohrabalová,
Ludmila Maňoušková, Marta Mocová,
Eliška Klimešová, Božena Menclerová,
Emilie Písaříková, Emilie Maňoušková,
Jiří Man, Josef Hruška, Marie Bušová,
Miloš Dobrovolný, Marie Hudcová,
Miroslava Žáčková, Marie Kopecká,
Věra Martinková, Anna Macháčková,
Bohuslav Trávníček, Božena Maňoušková,
Marie Kopecká, Bedřich Kala MUDr.,
Jarmila Modráková, Drahomíra Němečková,
Eva Klusková, Marie Pavlů,
Jaroslav Vopršál Ing.,
Hedvika Blažková, Marta Skotáková,
Antonín Skoták

Sňatky: (zveřejňujeme jen ty snoubence, kteří
dali souhlas)

Holešín:
Jitka Šindelková, Růžena Maňoušková,
Jaroslav Souček, Eliška Hájková

Zámecký park – Náboženská obec církve
československé husitské Blansko
24. 5. Michal Májsky, Kuřim
– Milada Kadlecová, Kuřim
Státní zámek Rájec nad Svitavou
14. 6. Jiří Vrtílka, Blansko
– Inka Klimešová, Spešov
Obřadní síň MěÚ
7. 6. František Malík, Rájec-Jestřebí
– Ivana Adámková, Rájec-Jestřebí
16. 6. Radek Měšťan, Rájec-Jestřebí
– Ivana Heppová, Rájec-Jestřebí
Odešli z našich řad:
v měsíci květnu pan Emil Burian
v měsíci červnu pan Vladimír Odehnal

Sport
Vychováváme mladé vodáky
Každý týden ve středu cvičí mladé vodáky pan Petr Janík. Dělá záslužnou práci. Učí děti, jak
zvládat divokou vodu. Společně s dalšími instruktory, Pavlem a Jiřím Bosákovými a panem Machanem, se děti vydaly dne 8. května
2014 splout naši řeku Svitavu.
Desetikilometrový úsek Adamov – Bílovice zvládli všichni na
jedničku. Nikdo se nevykoupal.
KOM

SPORT
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Sami sobě – dokázali to!
Členové SK Jestřebí, hráči malé kopané,
si úspěšně zrekonstruovali a opravili starou
autobusovou čekárnu, která bude sloužit jako
zastřešená střídačka. Tento prostor bude zároveň sloužit jako místo k odložení osobních
věcí sportovců.
S pracemi, které si tato úprava vyžádala,
přispěli nezištně odborně i materiálně Antonín
a Radim Hříbalovi a Zdeněk Doležel.
Věřím, že nová střídačka přispěje ještě
k lepším sportovním výkonům našich fotbalistů.
Všem zúčastněným děkujeme jménem výboru
SK Jestřebí.
Sportu zdar a kopané zvlášť
Zachoval Miroslav, předseda SK Jestřebí
Ohlasy
otevření rehabilitační místnosti
V neděli 1. 6. 2014 byla v prostorách Svazu
tělesně postižených otevřena nová rehabilitační místnost.
Přinášíme vám záběry z nově otevřené
rehabilitační místnosti v Rájci-Jestřebí, kam jste
zváni k posilování těla.

V prostorách Svazu tělesně postižených
na ulici Ol. Blažka jsou vám k dispozici posilovací stroje, můžete požádat o masáž krční páteře,
můžete cvičit s nafukovacím gymnastickým míčem, posilovat břišní i další svaly. Proč je cvičení

ohlasy
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na míči tak účinné? Cvičením
na míči se aktivují hluboko uložené svaly, které neovládáme
vůlí a které se běžně zapojují
jen tehdy, když potřebujeme
udržet rovnováhu. Současně
se stimulují klouby a nakonec
i povrchové svaly.
Dále zde můžete sáhnout po
posilovací gumě. Copak to je?
V obchodech máte možností několik: posilovací guma
s rukojetí, obyčejná, s větší či
menší zátěží. U nás máme oby-

čejnou gumu. S touto gumou
se dá posilovat každá partie
těla. Druhý den vás pěkně bolí
svaly, ale je to příjemný pocit
vědět, že obyčejná věc dokáže tohle. Posilují se hlavně záda, ruce, prsní svalstvo
a nohy. Můžete to přijít zkusit. Cvičení
přináší radost.
Čekají vás i další možnosti cvičení, ale
také odborná literatura a přednášky. Více
se dozvíte v dalších číslech zpravodaje.
V nově upravených prostorách vás
rády přivítají Mgr. Mirka Vašíčková a paní
Marie Hajdamachová.

„U nás se nic neděje!“
Toto je věta, kterou slýchám poměrně
často. Jen nevěřím, že tomu tak je doopravdy.
Proto jsem se vydala do víru událostí sobotního dne (7. 6. 2014) a přijala jsem pozvání
od pořadatelů na akce v tento den konané.
Dopoledne na tréninkovém fotbalovém
hřišti probíhala soutěž mladých hasičů.
Fantasticky zorganizovaná soutěž, všechno
šlapalo jak má, o půl jedné bylo odsoutěženo
a o dvě hodiny na hřišti nebylo znát, kolik lidí
tu strávilo příjemné, i když teplem zničující dopoledne. Stačila jsem se jen pozdravit s hasiči
a zamířila do Karolína.
Tam se konal turnaj ve střelbě ze vzduchovky. Řeknete si „malá osada někde v lese“. Při příjezdu jsem nevěřila vlastním očím.

I přes již zmiňované vedro přišla spousta lidí
a to nejen z Karolína, dobrůtky voněly z udírny, seznámila jsem se s milými a zajímavými
lidmi, vládla veselá nálada, a tak jsem se
soutěže také zúčastnila. Říkala jsem si, že
někdo přeci poslední být musí… 
Jen mne mrzelo, že jsem nemohla zůstat
déle. Čekal mne totiž sraz se spolužáky ze
základní školy. Domluvili jsme se, že společně
navštívíme koncert skupiny DISTANT BELLS
– největší český revival Pink Floyd. Areál
letního kina ožil!!! Plno lidí, vše maximálně
připravené, usměvaví pořadatelé, výborná
hudba, prostě nic nechybělo.
Trochu se mě zmocnila nostalgie. Areál
není v dobrém technickém stavu a přitom se

ohlasy
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zde dá zorganizovat taková akce. Jen kdyby
bylo více lidí, kteří na úkor svého volného času
jsou ochotni se pustit do něčeho takového.
Blížila se půlnoc a zničená, ale s úsměvem
na tváři jsem mířila domů. Ještě se podělit
o zážitky dnešního dne a pak rovnou do hajan.
A závěr? Kdo říká, že se u nás nic neděje,
tak neví, co říká. Jen je potřeba se zvednout
od televize či počítače a vybrat si. Vždyť
píši jen o jednom dni, a že akcí, které u nás

probíhají a dále budou probíhat, ještě bude.
Škoda, že není v lidských silách se zúčastnit
všech. Ale rozhodně patří poděkování a obdiv
pořadatelům všech akcí pro veřejnost – svůj
čas, aktivitu a vlastně kus sami sebe věnujete
nám ostatním. A to my ani nevidíme práci před
a po každé akci. DÍKY VŠEM !!!
Mgr. Romana Synakieviczová
místostarostka

Absolventský koncert
Několik obrázků z absolventského koncertu ZUŠ ze dne 18. 5. 2014 v kostele Všech svatých

ohlasy
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Obrázky z koncertu žáků ZUŠ dne 8.6.2014
v zámecké kapli

Úklid
Tak jako každý rok uspořádala myslivecká
sdružení Rájec-Ráječko a Lenčov úklid odpadků
ve svých honitbách. I přes hrozbu bouřek se
na srazu v sobotu dne 24. 5. 2014 sešlo u restaurace Kopeček mnoho dobrovolníků, kterým
není lhostejná čistota naší přírody. Počasí nám
nakonec přálo.

Byť je pomalu v každém městě a vesnici
hromada kontejnerů a sběrných dvorů, je asi pro
někoho daleko pohodlnější odvézt nepořádek
doprostřed lesa a tam ho vyhodit. Zajímavostí
celého loňského úklidu byla rohová vana. Letošní raritou byl náhrobek a pračka.
Přes relativně malý úsek okolí cest v našich honitbách se odvezlo do sběrného dvora
několik metráků různého odpadu. Celá akce
byla zakončena na lovecké chatě, kde bylo pro
všechny účastníky jako malé poděkování připraveno občerstvení a pro děti soutěž ve střelbě ze
vzduchovky.
Za obě myslivecká sdružení děkujeme všem
dětem, dobrovolníkům a našim kamarádům
ze Sport Clubu Ráječko, že jim není lhostejná
příroda, že obětovali sobotní dopoledne a přišli
nám pomoci. Více fotografií si nejen z téhle akce

ohlasy / USNESENÍ
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můžete prohlédnout
na našich webových
stránkách www.msrajec-rajecko.cz
Vladan Opálka

soutěžS
PRO VÁ

SOUTĚŽ PRO VÁS – SOUTĚŽ PRO VOLNÉ CHVÍLE

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

Správné odpovědi z červnového čísla:
Foto č. 25: Býkovka v Jestřebí, foceno z mostku u školy směr Rájec
Foto č. 26: Barometr v Karolíně u domu p. Švédy

Zprávy odjinud
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NABÍDKA PRÁCE

Výborná pracovní nabídka! Zajímavé ohodnocení!

Operátor montážní linky
Personálně - poradenská agentura Randstad hledá vhodné kandidáty na pozice
Operátorů montážních linek ve výrobě (finální montáž, lakovna, logistika, kvalita atd.)
ve společnosti TPCA v Kolíně. NÁSTUP IHNED!
Vaší náplní práce bude:
- práce na výrobní lince při výrobě
automobilů
- úseky: finální montáž, kvalita,
lisovna, svařovna, logistika,
lakovna

co Vám můžeme nabídnout:
- platové ohodnocení 19.000-25.000 Kč
- smlouva na dobu určitou (na ½ roku
s výhledem prodloužení)
- příspěvek na ubytování
- nadstandardní zdravotní péče

co od Vás očekáváme:
- fyzickou zdatnost, manuální
zručnost (fyzické testy)
- výborný zdravotní stav
(vstupní zdravotní prohlídka)
- ochotu pracovat ve směnném
režimu na 11hodinové směny
- týmovost a respekt k pravidlům
- čistý trestní rejstřík

benefity a mzda:
- mzda: nástupní 18.000 Kč/měsíc,
od 4. měsíce 20.570 Kč za měsíc
- bonusový systém za docházku – až
1.650 Kč/měsíc
- příplatek za výkon – až 2.680 Kč/měsíc
- zákonné příplatky
- firemní bonus
- 5 týdnů dovolené, závodní stravování

v případě zájmu nám, prosím, zašlete Váš životopis s kontakty na adresu:
jan.scucka@randstad.cz| tel.: +420 608 277 067
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U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 26.05.2014
Usnesení č. 1
Rada města projednala opakovanou žádost
o umístění stavby „Jestřebí – TS Chaty“
a rozhodla revokovat své rozhodnutí ze dne
13.01.2014 – usnesení č. 7i) . Rada města
souhlasí s vedením sloupů vysokého napětí
na pozemcích města parc.. č. 935/1, 935/11,
929/3 v k .ú. Jestřebí dle původního projektu.
Usnesení č.2
Rada města projednala žádost pana Skácela
o ukončení nájemní smlouvy ze 13.01.2010
a souhlasí s ukončením nájmu části pozemku parc. č. 632/2 v k. ú. Rájec nad Svitavou
k 31.12.2014.
Usnesení č. 3a
Rada města bere na vědomí výpověď manželů
Ondrových z nájmu bytu Komenského 506,
Rájec-Jestřebí. Rada města současně projednala žádost těchto nájemců bytu o ukončení
nájmu dohodou v dřívějším termínu. Rada města
souhlasí s ukončením nájemního vztahu před
uplynutím výpovědní doby, a to ke dni předcházejícím dni vzniku nájemního vztahu k uvedenému bytu s novým nájemcem.
Usnesení č. 3b
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt č. 32 v bytovém domě na ul. Komenského
506, Rájec-Jestřebí se žadateli v tomto pořadí:
Paní Berkyová a pan Henek, Manželé Pokorní.
Usnesení č. 4
Rada města projednala žádost pana Burgeta
o výpůjčku části pozemku parc. č. 895 v k. ú.
Rájec nad Svitavou. Rada města souhlasí s užíváním části pozemku p.č. 895 v k.ú. Rájec nad
Svitavou o výměře cca 10 m2, neboť pozemek
navazuje bezprostředně na zahradu žadatele
a nachází se pod ním základ protipovodňové zdi.
Usnesení č. 5
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s TJ
Sokol Rájec-Jestřebí o umístění prvků venkovního fitness pro seniory na pozemku TJ Sokol
Rájec-Jestřebí parc. č. 1184/1 v k. ú. Rájec nad
Svitavou (dle přílohy).

Usnesení č. 6
Rada města projednala opravenou cenovou
nabídku a návrh příkazní smlouvy na výkon
technického dozoru. Rada města souhlasí
s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Leošem
Kratochvílem, Strhaře 19 na výkon technického
dozoru stavebníka nad realizací stavby „Město
Rájec-Jestřebí – oprava místních komunikací
v roce 2014“ (dle přílohy).
Usnesení č. 7
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
č. 0342 se společností PIKHART SPORTSERVIS s.r.o. a požaduje její aktualizaci podle
platné legislativy a zařazení položkového rozpočtu díla jako přílohy smlouvy.
Usnesení č. 8
Rada města projednala cenové nabídky
na úpravy otopné soustavy v tělocvičně gymnázia a vybrala pro realizaci firmu Josef Rosendorf
THERMONT s nejnižší cenovou nabídkou.
Usnesení č. 9
Rada města projednala Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2013 města
Rájec-Jestřebí, okres Blansko. Přezkoumání
hospodaření provedl Odbor kontrolní a právní
– oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje ve dnech 16.12.2013
– 18.12.2013 (dílčí přezkoumání) a ve dnech
05.05.2014 – 07.05.2014 (konečné přezkoumání).
Při přezkoumání hospodaření města Rájec-Jestřebí za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky kromě chyb a nedostatků zjištěných při
dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny.
Nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.
Rada města vyslovuje poděkování zaměstnancům města Rájec-Jestřebí za jejich práci, což se
projevilo v bezchybném výsledku hospodaření
města konstatovaném kontrolním orgánem. Rada
města oceňuje mj. práci Bc. Zemánkové a paní
Skotákové, pracovnic hospodářsko-správního
odboru Městského úřadu Rájec-Jestřebí, spočívající ve vzorném zpracování inventarizace,
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kterou kontrolní skupina ohodnotila jako nadstandardní v rámci všech jí kontrolovaných obcí.
Usnesení č. 10
Rada města projednala Závěrečný účet města
Rájec-Jestřebí za rok 2013 a doporučuje ho
zastupitelstvu města ke schválení s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením bez
Usnesení č. 11
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení účetní závěrku města Rájec-Jestřebí sestavenou k 31.12.2013.
Usnesení č. 12
Rada města projednala komentář k účetní
závěrce příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko,
Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí sestavenou
k 31.12.2013.
Rada města požaduje detailnější komentář
k hospodaření příspěvkové organizace za rok
2013 z hlediska nákladů a výnosů, provedených
oprav a nakládání s majetkem.
Usnesení č. 13
Rada města provedla rozpočtové opatření č.
4/201 (dle přílohy).
Usnesení č. 14
Rada města projednala návrh nového znění
Zakladatelské listiny Voda-Teplo-Světlo, s. r. o.
zpracovaný notářkou podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.
Rada města požaduje zapracovat do návrhu
ustanovení upřesňující pravomoci rady města
a zastupitelstva města ve vztahu k obchodní
korporaci v souladu se zákonem o obcích včetně
pravidel pro konání valné hromady v případě
jediného společníka a zužujících ustanovení
pravomocí jednatelů.
Usnesení č. 15
Rada města projednala předloženou cenovou
nabídku Ing. Františka Lazárka na pořízení
projektové dokumentace pro územní řízení akce
„Rájec-Jestřebí – ul. Spešovská – rekonstrukce
vodovodu a kanalizace“. Dále rada města bere
na vědomí informace o nutnosti vedení nové
trasy kanalizace i vodovodu na ul. Spešovské
z důvodů souběhu sítí.
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
smlouvy o dílo na dopracování projektové doku-

mentace pro územní řízení akce „Rájec-Jestřebí – ul. Spešovská – rekonstrukce vodovodu
a kanalizace“ dle předložené cenové nabídky.
Usnesení č. 16
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.3.2014 s MK
izolstav, s. r. o., Crhov dle přílohy a pověřuje
starostu k podpisu dodatku (dle přílohy).
Usnesení č. 17a
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vyslovit souhlas se zařazením správního území
města Rájec-Jestřebí do územní působnosti
MAS Moravský kras v období 2014 – 2020 a souhlas s přípravou komunitně vedené integrované
strategie území MAS Moravský kras pro období
2014–2020 na svém území.
Usnesení č. 17b
Rada města projednala opakující se žádost o. s.
„Za rozvoj města“ o odstranění plotu na dětském
hřišti v areálu vodáků. Rada města rozhodla
žádosti o odstranění plotu opakovaně nevyhovět
a konstatuje, že stavební úřad vydal souhlas
s umístěním oplocení a oplocení bude dokončeno dle předchozího rozhodnutí.
Usnesení č. 17c
Rada města bere na vědomí informace lesního hospodáře o pracích provedených v lesích
ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí v období
od 01.01.014 do 30.04.2014 dle přílohy.
Usnesení č. 17d
Rada města bere na vědomí informaci o záměru
oplocení pozemku kolem farmy pana Slouky
z důvodů vandalismu a možného nebezpečí
úrazu.
Usnesení č. 17e
Rada města projednala žádost ROSKA Brno-město o finanční příspěvek nebo materiální
dar pro regionální sdružení podporující osoby
s roztroušenou sklerózou. Rada města rozhodla
poskytnout regionální organizací ROSKA Brno-město peněžní dar ve výši 1 000,- Kč.
Usnesení č. 17f
Rada města projednala návrh Strategie rozvoje informačních technologií pro město Rájec-Jestřebí na úrovni software a hardware. Rada
města schvaluje návrh realizace Strategie
rozvoje informačních technologií pro město

Soutěž / Usnesení
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Rájec-Jestřebí podle finančních možností rozpočtu města.
Usnesení č. 17g
Rada města projednala žádost sboru dobrovolných hasičů Jestřebí o vydání souhlasu
se zvláštním užíváním komunikace 9. května
a komunikace na náměstí 1. máje dne 21.6.2014
v rámci oslav 100 let založení SDH Jestřebí
a s uzavřením místní komunikace na náměstí
1. máje od křižovatky se silnicí II/377 až po kapličku na náměstí včetně přilehlých parkovacích
ploch dne 21.-22.06.2014. Rada města souhlasí s užíváním komunikace 9. května a komunika-

ce na náměstí 1. máje dne 21.6.2014 za účelem
konání slavnostního průvodu. Dále rada města
souhlasí s uzavřením místní komunikace na náměstí 1. máje od křižovatky se silnicí II/377
až po kapličku na náměstí včetně přilehlých
parkovacích ploch dne 21.–22.6.2014 za podmínky zajištění bezpečnosti účastníků akce,
zajištění řízení provozu a dopravního značení,
dále zajištění přístupu pro vozidla Integrovaného
záchranného systému a pro obyvatele domů,
kteří nemají jinou přístupovou cestu.
Ing. Pavel Perout v. r.
starosta

Miloslav Navrátil v. r.
člen rady

U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 9.6.2014
Usnesení č. 1
Rada města opakovaně požaduje předložení „Oprava stropu tělocvičny a zapravení stěn,
aktualizované smlouvy o dílo podle platné le- Gymnázium Rájec-Jestřebí, Komenského 240“
gislativy.
s ALZO, s. r. o., Vyškov dle přílohy a souhlasí
se zněním smlouvy a uzavřením smlouvy. Rada
města pověřuje starostu města podpisem této
Usnesení č. 2
Rada města projednala žádost Františka Han- smlouvy.
gye o pronájem části pozemku parc. č. 1991/1
v k. ú. Rájec nad Svitavou.
Usnesení č. 5
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prona- Rada města projednala dvě varianty nabídjmout část pozemku parc. č. 1991/1 ostatní kového rozpočtu firmy SWIETELSKY s. r. o.
plocha o výměře cca 200 m2 v k. ú. Rájec nad na stavbu „Rájec odstavná plocha u lékárny ul.
O. Blažka“. Původní záměr opravy odstavné
Svitavou k umístění karavanu.
plochy nelze realizovat z důvodů vedení plynovodního potrubí. Rada města vybrala variantu
Usnesení č. 3
Rada města projednala žádost Ing. Františka zadláždění dlažebními kostkami v konečné
Fojta, nám. Míru 34, Rájec-Jestřebí o umožnění ceně 231.324,91 Kč včetně DPH. Změna bude
vstupu na pozemek města parc. č. 270/1 v k. smluvně upravena dodatkem smlouvy o dílo.
ú. Rájec nad Svitavou za účelem zapravení
(zateplení) štítové zdí svého rodinného domu. Usnesení č. 6
Rada města souhlasí se vstupem na pozemek Rada města projednala návrh smlouvy společměsta po dobu nezbytně nutnou pro provedení nosti AUDIT – DANĚ, spol. s r. o., Brno a souprací na štítové zdi rodinného domu čp. 34. hlasí s uzavřením Smlouvy s touto společností
Rada města rozhodla neposkytnout Ing. Foj- o poskytování daňového poradenství.
tovi finanční příspěvek dle jeho žádosti, neboť
demolice rodinného domu na pozemku parc. č. Usnesení č. 7
270/1 byla řádně povolena a provedena staveb- Rada města schvaluje účetní závěrku příspěvní firmou, městu Rájec-Jestřebí nevznikla žádná kové organizace Základní škola a mateřská
škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko, školní 446,
povinnost zapravit fasádu sousedního domu.
679 02 Rájec-Jestřebí sestavenou k 31.12.2013.
Rada města schvaluje převedení zlepšeného
Usnesení č. 4
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo hospodářského výsledku ve výši 39.577 Kč
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do fondu odměn. Protokol o schvalování účetní
závěrky je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Usnesení č. 8
Rada města provedla rozpočtové opatření
č. 5/2014.
Usnesení č. 9a
Rada města projednala návrh úvěrové smlouvy na financování rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Šafranice a Hradisko předložený
Komerční bankou, a. s., Praha 1, Na příkopě
33 čp. 969, 11 07 Praha vč. Všeobecných
obchodních podmínek a Úvěrových podmínek
pro fyzické osoby podnikatele a právnické
osoby. Rada města doporučuje zastupitelstvu
města uzavřít smlouvu, dle níž bude městu
Rájec-Jestřebí poskytnut úvěr 5 milionů Kč,
dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 9b
Rada města bere na vědomí předběžnou zprávu
o výsledku hospodaření Voda-Teplo-Světlo,
s. r. o. za rok 2013. Zpráva bude dopřesněna
po podání daňového přiznání.
Usnesení č.9c
Rada města projednala návrh nového znění
Zakladatelské listiny Voda-Teplo-Světlo, s. r. o.,
zpracovaného podle zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zá-

kon o obchodních korporacích). Touto zakladatelskou listinou se ruší stávající zakladatelská
listina a společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města schválit nové znění Zakladatelské listiny Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. dle
návrhu zpracovaného notářkou.
Usnesení č. 10
Rada města projednala žádost SDH Rájec
o „Souhlas s umístěním sídla spolku SDH Rájec“
na adrese hasičské zbrojnice č.96 na ul. Havlíčkova. Rada města souhlasí s umístěním sídla
spolku SDH Rájec na výše uvedenou adresu
hasičské zbrojnice.
Usnesení č. 11
Rada města projednala Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s EKO-KOM, a. s. Na Pankráci 1684/17,
140 21 Praha 4. Rada města souhlasí se zněním
předložené smlouvy a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Usnesení č. 12
Rada města žádá zastupitelstvo města o pověření finančního výboru kontrolou vyúčtování příspěvku města pro RELAX KLUB Rájec-Jestřebí.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

U s n e s e n í
ze zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí 18.06.2014
Usnesení č. 1
a) Zastupitelstvo města potvrzuje, že nový člen
Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí pan Stanislav Staněk složil slib člena zastupitelstva města.
b) Zastupitelstvo města rozhodlo, že panu Stanislavu Staňkovi bude odměna člena zastupitelstva města poskytována ode dne složení
slibu člena zastupitelstva, a to v maximální výši
odměny a příplatku odměny podle přílohy č. 1
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města zvolilo přísedící Okresní-

ho soudu Blansko na léta 2014 až 2018 Bc. Věru
Kazdovou a JUDr. Irenu Třískovou.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
města Rájec-Jestřebí, okres Blansko provedeného Krajským úřadem Jihomoravského kraje,
odborem kontrolním a právním (příloha č. 1) Při
přezkoumání hospodaření města Rájec-Jestřebí
za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích
přezkoumáních, které byly již napraveny. Nebyla
zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla
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mít negativní dopad na hospodaření územního
celku v budoucnosti.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet
města Rájec-Jestřebí za rok 2013 a souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
(příloha č. 2)
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku
města Rájec-Jestřebí sestavenou k 31.12.2013
za účetní období od 01.01.2013 do 31.12.2013
(přílohy č. 3) Protokol o schvalování účetní
závěrky je nedílnou součástí zápisu z tohoto
zasedání (příloha č. 4)
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením
smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a. s.,
Praha, na jejímž základě bude městu Rájec-Jestřebí poskytnut úvěr ve výši 5 milionů Kč
na financování rekonstrukce vodovodu a kanalizace (ul. Šafranice a Hradisko) dle přílohy
č.5. ZM pověřuje starostu města k podpisu
smlouvy o úvěru.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová
opatření č. 4/2014 až 6/2014 (přílohy č. 6 –8 )
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat Miroslavu Havlíkovi pozemek parc. č. 1374/5 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 7 m2 v k. ú. Rájec nad
Svitavou (zastavěný čásít stavby ve vlastnictví
žadatele – přestavek) za cenu 200 Kč/m2 (kupní
cena bez DPH) a úhradu nákladů spojených
s převodem.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat Aleši
Krejčímu pozemek parc. č. 1352/3 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 2 m2 v k. ú. Rájec nad
Svitavou (zastavěný částí stavby ve vlastnictví
žadatele – přestavek) za cenu 200 Kč/m2 (kupní
cena bez DPH) a úhradu nákladů spojených
s převodem.

usnesení 
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parc. č. 848/38 orná půda o výměře
299 m2 v k.ú. Jestřebí Leošovi a PharmDr. Gabriele Vaculovým, Brno za cenu 1.400 Kč/m2
(cena vč. DPH): Smluvní strany se budou podílet rovným dílem na úhradě nákladů spojených
s převodem.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat paní
Vlastě Dolívkové pozemek parc. č. 420/26 ostatní plocha o výměře 92 m2 za cenu 80 Kč/m2
(kupní cena bez DPH). Kupující uhradí náklady
spojené s převodem.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 420/27 ostatní plocha o výměře
cca 20 m2 (přesná výměra dle geometrického
zaměření) z celkové výměry 66 m2 v k. ú. Holešín za cenu 80 Kč/m2 (kupní cena bez DPH).
Kupující uhradí náklady spojené s převodem.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů Čížkových o prodej části pozemku parc.
č. 848/8 v k. ú. Jestřebí a rozhodlo část pozemku k rozšíření stavebního místa neprodat.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zpráva
o výsledku hospodaření Voda-Teplo-Světlo,
s. r. o. za rok 2013.
Usnesení č. 15
a) Zastupitelstvo města schválilo nové znění
Zakladatelské listiny společnosti s ručením omezeným Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. zpracované
podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) – příloha č. 9.
b) Zastupitelstvo města pověřilo Ing. Pavla Perouta, starostu města, k učinění rozhodnutí
ve věcech města Rájec-Jestřebí jako jediného
společníka obchodní společnosti a k podpisu
notářského zápisu, jehož obsahem je nové
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znění Zakladatelské listiny společnosti s ručením
omezeným Voda-Teplo-Světlo, s, r .o.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města bere na vědomí oznámení
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o výběrovém řízení na zjištění zájemce
o koupi nemovité věci v k. ú. Holešín – id. 2/3
na pozemku parc. č. 1249. ZM rozhodlo nepodávat nabídku na koupi této nemovité věci
z důvodu jeho nevyužitelnosti pro město.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením správního území města Rájec-Jestřebí
do územní působnosti MAS Moravský kras
v období 2014 –2020 a souhlasí s přípravou

komunitně vedené integrované strategie území
MAS Moravský kras pro období 2014 – 2020
na svém území.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo města bere na vědomí Sdělení
Ministerstva financí ČR k tzv. „Kvízomatům“.
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo města doporučuje provedení
průběžné veřejnosprávní kontroly na čerpání
příspěvku města Rájec-Jestřebí v roce 2014
u sdružení Relax klub za účasti vybraných členů
finančního výboru.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka
inzerce

Ceny inzercE:
Plošná inzerce:
Celá strana
1/2 strany
1/4 strany
Řádková inzerce:
Jeden řádek

960,- Kč
480,- Kč
300,- Kč
36,- Kč

Uzávěrka zpravodaje: 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:
•	Studio Věra
nabízí pedikúru a manikúru v nových
prostorách u nádraží na ul. 9. května 295,
tel. 602 966 509
•	Prodám zahradu 500 m2 s chatkou v Rájci,
včetně vybavení, nářadí a sekačky.
Cena: 220 000,- Kč. Tel.: 605 978 040
(15:00 – 19:00).
•	Osobní masér a kouč, Kunštát,
www.novy-start.cz, informace a objednávky
na mob: 739 672 757.
•	Prodám garáž na ulici Blanenské v RájciJestřebí. Tel. č.: 721 339 692.

• Koupím rodinný dům nebo pozemek pro
výstavbu RD v Rájci. Nabídněte.
Tel. č.: 608 410 908.
• Koupím rodinný dům se zahradou v Rájci
nebo v blízkém okolí. Může být i k opravám.
Tel.: 721 332 622
• 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.
• 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
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Komenského 624, Rájec-Jestřebí
objednávky dle tel.dohody 777 682 666
CihlarovaMarketa@seznam.cz

www.studio-marketa.webnode.cz
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Jetojednoduché,přijedukVám,zaměřímobjekt,navrhnuoptimální
řešení,spočítámcenuakdyžseVámtobudelíbit,rádvšedodám.“
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.

Nejkvalitnější česká pálená
krytina sezárukou33let!
Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

od 16,99 Kč/ks

(vč.DPH)

Odvaděč vody do sudu

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm,

Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.

impregnované za nejlepší cenu na trhu.
Exkluzivní cena 16 Kč/bm
vč. DPH. Ihned k odběru!
Dále v nabídce:
prkna, hranoly,
OSB desky, palubky

Cena od 134 Kč/ks vč. DPH
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm

V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Váš poradce: Martin Prokop, mobil: 725 675 627
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.

4. 6. 2014 Městská knihovna
Mikešovo slavnostní pasování prvňáčků
na čtenáře

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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