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Starosta Ing. Pavel Perout vítá delegaci z Litvy
na radnici. Představitel města Biržai Arturas
Didzinskas a ředitel školy Vaidotas Butkevičius
předávají starostovi dar

Ředitel litevské školy předal starostovi ručně
vyřezávaný symbolický klíč obou měst

Zahájení seminářů v K´áčku

Ředitel Gymnázia a MŠ Ing. Stanislav Laštůvka
vítá delegaci města Biržai ve škole

Delegaci z Litvy přivítal
ve škole ředitel ZŠ a MŠ
Mgr Jaroslav Brázda

Společné foto na závěr
seminářů v K´áčku

Fotografie: Petr Meduna
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Setkali se zástupci měst
Ve dnech 14. – 18. 10. 2013 navštívila naše město delegace představitelů města Biržai. Zástupci města Biržai
Arturas Didzinskas a Smaida Kuginiene, ředitel školy
„Atžalynas“ Vaidotas Butkevičius, dále učitelé a zástupce
sportovního klubu Dynamic Konstantinus Strelcovas.

Tímto setkáním byly oficiálně zahájeny aktivity společného projektu měst
Rájec-Jestřebí a Biržai, Gymnázia
Rájec-Jestřebí, litevské školy a sportovních klubů obou měst.
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Důležitá telefonní čísla při poruchách na inženýrských sítích
• Plyn – poruchy – tel. 1239

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

Zprávy z radnice
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Co se děje nového…
Podzim pokročil směrem k zimě. Podařilo
se dokončit další fázi oprav a rekonstrukcí. Mateřská školka v Rájci je z větší části zateplená
a nová fasáda pěkně prosvítá mezi stromy.
Již letos nám bude zateplení šetřit náklady
na vytápění. Počasí nám však nedovolilo dokončit zateplení celé střechy, takže tato práce
nás čeká na jaře. Projekt je podpořen dotací
z evropských fondů.
Tento měsíc vyjede do ulic nový zametací
stroj. Je to další dotačně podpořený projekt
a tak doufáme, že nám bude dlouhé roky dobře
sloužit, aby u nás ulice byly hezké.
Jsou dokončeny rozbory vody z nového
vrtu v Jestřebí. V tomto měsíci proběhne kolaudace a pak již můžeme vrt uvést do provozu.
Dokončeny jsou opravy komunikací a osazeny
nové autobusové přístřešky. Zase je kus práce
za námi a začínáme chystat akce na další rok.
Co potěší – co zamrzí...
Mlha se rozložila nad krajem a všechno
zahalila do bílého tajemna. Tlumené zvuky dopravy a nejasné obrysy domů dělaly atmosféru

ještě tajuplnější. Dušičkový čas přišel. Lidé
se pomalu trousili na hřbitov, aby vzpomínali
na své blízké.
Jedna paní, která přinesla kytičku na hrob,
pozorovala, jak se lidé v mlžném závoji vynořovali, aby za chvílí zase zmizeli. „Jako v životě“
pomyslela si. „Lidé přicházejí, aby chvíli žili a
pak odcházejí do zapomnění“ uvažovala chvíli
a pak s povzdechem, jak je život krátký, zapálila
svíčku. Nad malým plamínkem ještě dlouhou
chvíli vzpomínala na blízké, kteří zde odpočívali
v pokoji a přemítala o svém životě.
Až zamrzí, jak málo dokážeme využít ten
krátký čas tady na zemi a zase potěší každý
dobrý počin, dobré slovo, každý úsměv, pozitivní skutek, který uděláme nezištně. Stačí
drobné věci. Povzbuzení, pochvala, zametený
chodník nebo krajnici silnice, upravený trávník,
vysázené květiny před bytovkou či domem,
které potěší druhé. Vždyť náš život se může
skládat z řady malých zázraků dobrých skutků,
které mozaiku života udělají barevnější a hezčí.
Jen se nebát.
Pěkný listopadový čas vám přeje
Ing. Pavel Perout
starosta

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: 8. 11. 2013 	Vypnutá část: Rájec v 7 00– 17 00 h
Děkujeme za pochopení		
E.ON Česká republika, s. r. o.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY
konané ve dnech 25. a 26. října 2013
Rozdělení volebních okrsků
Okrsek č. 1
Okrsek č. 2
Okrsek č. 3
Okrsek č. 4
Okrsek č. 5

–
–
–
–
–

Gymnázium Rájec
Základní škola Rájec
Škola Jestřebí
Holešín
Karolín
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Zprávy
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REPUBLIKY

25. a 26. října 2013

Výsledky voleb v Rájci-Jestřebí

Výsledky voleb v Rájci-Jestřebí
Číslo

Strana

1

ČSSD

2
3

Strana svobodných
občanů
Česká pirátská strana

4

TOP 09

5
6

HLAVU VZHŮRU –
volební blok
ODS

9

politické hnutí Změna

10

Strana soukromníků
České republiky
KDU-ČSL

11

20

Suverenita – Strana
zdravého rozumu
Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokracie
Tomia Okamury
Dělnická strana sociální
spravedlnosti
ANO 2011

21

KSČM

22

LEV 21 – Národní
socialisté
Strana zelených

13
15
17
18

23
24

Koruna Česká
(monarchistická strana
Čech, Moravy a Slezska)

Součet
hlasů

Pořadí

1

2

Okrsek
3

178

170

130

15

15

508

1.

17

13

15

1

5

51

8.-9.

10

16

14

1

0

41

10.

36

42

29

2

2

111

6.

2

2

1

0

0

5

16.-17.

45

42

34

5

2

128

5.

4

0

2

0

0

6

15.

1

1

2

1

0

5

16.-17.

81

59

50

7

2

199

4.

4

4

7

0

1

16

13.

9

12

9

0

2

32

11.

42

31

22

7

4

106

7.

7

5

11

2

2

27

12.

115

87

81

13

6

302

2.

85

86

93

16

8

288

3.

0

1

0

0

0

1

18.

14

20

10

7

0

51

8.-9.

6

0

2

0

0

8

14.

4

5
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Účast ve volbách v Rájci-Jestřebí

Voliči
zapsaní ve výpisu
ze seznamu voličů

Obálky
vydané

1

1038

2

odevzdané

Platné
hlasy

Účast
v%

666

659

656

64,2

985

595

595

591

60,4

3

712

516

516

512

72,5

4

147

77

77

77

52,4

5

75

49

49

49

65,3

Celkem

2957

1903

1896

1885

64,3

Okrsek

Aktivity projektu Comenius Partnerství Regio
(Společný česko-litevský projekt Města Rájec-Jestřebí, Gymnázia Rájec-Jestřebí a
sportovního klubu Triangl, o.s. je financován z prostředků EU. Je zaměřen na výměnu
zkušeností z oblasti řízení a financování sportu a na rozvoj dalších sportovních aktivit).
Ve dnech 14. – 18. 10. 2013 navštívila naše
město delegace představitelů města Biržai,
ředitel a učitelé školy „Atžalynas“ a zástupce
sportovního klubu Dynamic.
Tímto setkáním byly oficiálně zahájeny aktivity společného projektu měst Rájec-Jestřebí
a Biržai, Gymnázia Rájec-Jestřebí, litevské školy
a sportovních klubů obou měst.
Zástupci města Biržai se setkali se starostou Ing. Pavlem Peroutem, ředitelem gymnázia
Ing. Stanislavem Laštůvkou, ředitelem ZŠ a MŠ
Mgr. Jaroslavem Brázdou, pedagogy obou škol,
manažerem projektu Mgr. Ivo Grimem, dále
s vedoucími a členy sportovních klubů.
Delegace navštívila radnici, Gymnázium
a MŠ Rájec-Jestřebí, ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí,
sportoviště ve městě a některé sportovní kluby,
dále Státní zámek Rájec nad Svitavou, kostel

Všech svatých, sokolovnu, knihovnu, sál K‘áčko
a Informační centrum.
Město Rájec-Jestřebí uspořádalo v sále
K‘áčko semináře, které se konaly v rámci realizace první společné projektové aktivity – „Řízení, financování a rozvoj sportu v podmínkách
partnerských měst Rájce-Jestřebí a Biržai“.
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Zprávy z radnice
V programu seminářů představili vedoucí
sportovních klubů Rájec-Jestřebí svou činnost
na území města. Také zástupci města Biržai
představili svoji práci v oblasti sportu v jejich
zemi. Koncem týdne jsme společně navštívili
klubovnu rájeckých vodáků.
Návštěvu zakončila prohlídka zámku a společný oběd.

Starosta Ing. Pavel Perout představil město
Rájec-Jestřebí a sport ve městě. Dále hovořil
o způsobu podpory a financování sportu u nás.
Učitelé gymnázia přestavili možné zdroje financování sportovních aktivit na škole s využitím
různých zdrojů: dotace města, ESF, dotace z JM
kraje, vlastní prostředky,…
Sportovní činnost ve městě Biržai představil
zástupce města Arturas Didzinskas.
Součástí představení sportovních aktivit
bylo i uskutečnění 5. ročníku cross-contry
horských kol – Přebor města Rájec-Jestřebí,
který organizuje naše gymnázium spolu se
sportovním klubem Triangl. V závodě kategorie
VIP zvítězili zástupci partnerského města. Ceny
oceněným závodníkům ve všech kategoriích
předával představitel města Biržai pan Arturas
Didzinskas. Na zapůjčených horských kolech

z rájeckého gymnázia projeli členové delegace spolu s ředitelem školy Ing. Stanislavem Laštůvkou a Ing. Petrem Medunou
naše město a navštívili některé klubovny.
Prohlédli si sportoviště ve městě. V budově gymnázia nainstaloval ředitel školy
cyklotrenažer-ergometr, který naši hosté
také prakticky vyzkoušeli.

Během týdne jsme navázali nová přátelství.
Sportovní oddíly se pochlubily svou činností,
zázemím, úspěchy a vzájemně si předali zkušenosti. Shodli jsme se, že nám všem záleží
na zdravém vývoji našich dětí. Proto stojí za to
nabídnout jim kromě počítače aktivní životní
styl v podobě netradičních sportů. Hosté ocenili přátelský přístup všech zúčastněných. Dle
jejich vyjádření jsme malé město, které dělá
velké věci.
Rozloučili jsme se v pátek 18. 10. 2013 před
budovou radnice.
Všichni se již těšíme na druhou část projektových aktivit zaměřenou na kemp a netradiční
atraktivní sporty.
Marie Horáčková

Představitel města Biržai předává ceny vítězům
v Přeboru města Rájec-Jestřebí.

iNFORMAČNÍ OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Úřední hodiny městské policie
8 – 9 h, 15 – 17 hodin
pondělí
středa
8 – 9 h, 15 – 17 hodin.
Občané mohou kdykoliv kontaktovat
strážníka na telefonním čísle
pevné linky:
516 833 604,
na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese:
straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty ze strany občanů k výkonu
služby (zaměření) jsou vítány.
Str. Kotlan Antonín, MP Rájec-Jestřebí
Opilí bloumali po trati
Jen zázrakem se bez vážnějších následků
obešla chůze jedné ženy a dvou mužů v kolejišti
v blízkosti Rájce-Jestřebí na Blanensku. Jejich
pohyb v místech, kudy jezdí vlaky, oznámil
26. září kolem třetí hodiny dopoledne na linku
158 člověk, který je tam zahlédl. Když na místo
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vyjeli policisté, zjistili, že povedený trojlístek je
značně pod vlivem alkoholu. Devětadvacetiletá
žena nadýchala 2,28 promile, osmatřicetiletý
muž, co ji doprovázel, pak měl v dechu 2,81
promile. Třetí muž nebyl vůbec schopen podrobit
se dechové zkoušce, nebyl schopen ani chůze,
nebyl orientovaný ani v čase, ani v prostoru. Proto jej policisté zajistili a převezli do protialkoholní
záchytné stanice. Všichni tři jsou tak podezřelí
ze spáchání přestupku.
Vzal kolo i pneumatiky
Neuzamčenou kůlnu u rodinného domu
v Rájci-Jestřebí navštívil v přesně nezjištěné
době od poloviny září do úterý 8. října dosud
neznámý zloděj. Nejprve přelezl oplocení domu
a z kůlny si potom odnesl jízdní kolo značky
Scott a také čtyři zimní pneumatiky na osobní
auto. Majiteli tak vznikla škoda za téměř 20 tisíc
korun.
por. Mgr. Iva Šebková
tisková mluvčí Policie ČR

Kulturní dění
4. 11. 2013
14 h
výstavní síň knihovny
SVATBA V TRADICÍCH NAŠICH PŘEDKŮ
další posezení v literární kavárně nám připomene jeden z nejdůležitějších okamžiků života.
Máte-li doma staré fotografie ze svateb, přineste
je na ukázku s sebou.

5. 11. 2013
16 h
knihovna Holešín
SVATBA V TRADICÍCH NAŠICH PŘEDKŮ
první letošní setkání věnujeme radostným okamžikům v životě lidském. Pokud můžete, přineste s sebou staré svatební fotografie.

7. 11. 2013
18 h
sál K-áčko
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ – ZÁPAD
Další výprava Mgr. Karla Kocůrka a jeho tří kolegů se vydala do USA, tentokrát na americký
západ. Po návštěvě velkoměst San Francisca,
San Diega, Los Angeles a Las Vegas, vyrazili
do divoké přírody. Procestovali Californii, Ne-

vadu, Arizonu, Colorada a Utah. Obdivovali
horské masívy, vodopády, průzračné řeky, obří
sequoie , stromy Joshua, pouště, skály, kaňony. Poznávali národní parky –Yosemity, Grand
Canyon, Petrified Forest, Arches, Bryce a Zion.
Pozorovali divoká zvířata, navštívili pradávná
obydlí původních amerických obyvatel Anasazi
v Mesa Verde N. P. V indiánské rezervaci kmene
Navaho si povídali s lidmi a zhlédli představení
tanců. Sestupovali do kaňonů, brodili se řekou
a nechali se svlažovat vlnami Tichého oceánu.
Vstupné: 50,– Kč

Kulturní dění
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8. 11. 2013
18 h
výstavní síň knihovny
PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE
- vernisáž prodejní výstavy charitního zařízení.
Klienti vystavují svou keramiku, výrobky z pedigu, korálky, ozdobné tašky a jiné drobnosti
vhodné i jako vánoční dárek. Výstava potrvá
do 22. 11. Otevřeno po, čt 9-18h, út, st, pá 9-15h.
v 19:30 h
8. 11. 2013
obřadní síň
Rájec-Jestřebí navštíví náš špičkový
HEREC A RECITÁTOR JAN ŠŤASTNÝ
vystoupí s mezzosopranistkou Pavlou Švestkovou v pořadu s orchestrem Atlantis Collegium
21. 11. 2013 	
sokolovna

9 – 14 h

ZPÍVEJTE S NÁMI
15. ročník festivalu handicapované mládeže
Vystoupení klientů ze speciálních škol, stacionářů a jiných zařízení našeho regionu.
Hrají a moderují Kaštánci
Vstup zdarma

21. 11. 2013
18 h
sportovní areál Na Rybníčku
JESTŘEBÍ – MŮJ RODNÝ KOUT
promítání starých fotografií ulic a domů, něco
z divadla a ostatků. Máte-li sami staré fotografie
doma, budeme rádi, když nám je zapůjčíte k oskenování. Chceme uchovat dalším generacím
měnící se podobu našeho města.
v 19:30 h
21. 11. 2013
obřadní síň
MIMOŘÁDNÝ KONCERT
Jakub Pustina – baryton a Richard Pohl – klavír
25. 11. – 29. 11. 2013
dospělé oddělení knihovny
PRODEJ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
klienti Pěkné modré Doubravice nabízí k prodeji své vlastnoručně vyrobené adventní věnce
za výhodné ceny.
Prodej se koná v pondělí a čtvrtek 9 do 18 hodin,
v úterý, ve středu a v pátek od 9 do 15 hodin.

29. 11. 2013
16 h
výstavní síň knihovny
OBRAZY JANY NEJEZCHLEBOVÉ
vernisáž výstavy obrazů blanenské autorky
potěší malé i velké. Krásné kočky, mořský svět
a další zvířata ozdobí dětský pokoj a potěší
duši rodičů i dětí. Výstava je prodejní a potrvá
do 19. prosince.
Otevřeno: po, čt 9–18 h, út, st, pá 9–15 h.
29. 11. 2013
9 –17 h
dětské oddělení knihovny + výstavní síň
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
podrobný program najdete samostatně
Připravujeme:
v 16 h
1. 12. 2013
náměstí Míru
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
V programu vystoupí děti ze ZŠ a MŠ, studenti Gymnázia a MŠ, Martin Štěpánek ml. a
Mgr. Karel Kocůrek. Zajištěn prodej domácích
medových perníčků z Rájce-Jestřebí.
Městská knihovna informuje
Z nových knih
Nabízíme několik nových titulů z našeho
fondu:
Něco pro poučení:
KHIADAYER, E.: Život po arabsku
JEŽKOVÁ, A.:
Tichá srdce
HALUZÍK, M.:
Praktická léčba diabetu
Trochu napětí:
DAMHAUG, T.: Slepá skvrna
FOSSUMOVÁ, K.: Provokatér
MALLO, E.: Jehla v kupce sena
Pohádky a příběhy pro děti
ROŽNOVSKÁ, L.: Tatínku, nezlob
POSPÍŠILOVÁ, Z.: Mokré pohádky
BREZINA, T. C.: Klub tygrů. Útěk z vesmíru
Další novinky najdete na
www.rajecjestrebi.knihovna.cz.

Městská knihovna informuje
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DEN PRO DĚTSKOU KNIHU PODRUHÉ
Opět na konec listopadu chystá městská v pravěku a čtením si připomeneme projekt
knihovna pro všechny malé čtenáře i jejich rodi- Čtení pomáhá a Knížka je můj kamarád.
če Den pro dětskou knihu. Po celý den můžete
přijít s dětmi do dětského oddělení knihovny
Odpoledne čeká děti čtení od hodné babičOdpoledne čeká děti čtení od hodné babičky a vernisáž výstavy obrazů s motivy koček a
malovat perníky, koupit svým ratolestem už ky a vernisáž výstavy obrazů s motivy koček
moře. Využijte možnosti kdykoli během dne přijít, v klidu si prohlédnout svět dětských
namalované pochoutky, můžete si půjčit knihy a moře. Využijte možnosti kdykoli během
knížek a přihlásit sebe či vaše malé děti zdarma.
a přihlásit se zdarma.
dne přijít, v klidu si prohlédnout svět dětDopoledne věnujeme školákům: dvě před- ských knížek a přihlásit sebe či vaše malé
nášky Libora Baláka představí dětem život děti zdarma.

Den pro dětskou knihu
29. 11. 2013

9–17 h

9 – 17 h

malování perníků s Ájou Kadlecovou

9 a 10.30 h

Svět pravěku – povídání Libora Baláka pro 4. třídy ZŠ

10 a 11 h

Knížka je můj kamarád – čtení z oblíbených knih pro mladší školáky

15.15 h

I Rájec čte dětem – 20 minut čtení od hodné babičky

Po celý den možnost prohlédnout si dětské oddělení knihovny a zdarma děti přihlásit.

LITERÁRNÍ KAVÁRNA SE OPĚT OTEVŘELA
doplněno
promítáním fotografií týkajících
V pondělí 7. října 2013
se poprvé KAVÁRNA
v letošní ještě
LITERÁRNÍ
SE OPĚT
OTEVŘELA
sezóně otevřela literární kavárna v městské se Agathay Christie. Všichni přítomní velmi
V pondělí
7. setkání
října 2013zájemců
se poprvéovliteraturu
letošní sezóně
otevřela aliterární
kavárnavše
v městské
pozorně
se zájmem
sledovali a velkým
knihovně.
Úvodní
knihovně.
Úvodní
setkání byl
zájemců
literaturu bylo
velmi zajímavé.
Tématem
byl život A bylo nás
potleskem
odměnili
oba účinkující.
bylo velmi
zajímavé.
Tématem
život ospisovaspisovatelky
Agathy
a její dílo.
Agatha Christie
je nazývána
„královnou
světové
v literární
kavárně opravdu
hodně.
Místnost, kde
telky Agathy
Christie
a jejíChristie
dílo. Agatha
Christie
detektivky“.
Ve
svých
80
knihách,
několika
divadelních
hrách
a
různých
jiných
pracích,
je nazývána „královnou světové detektivky“. se akce konají, již přestává stačit velkému počtu
připravila
svým čtenářům
chvíle
plné napětí a záhad.
Vytvořila
postavy
detektiva
Hercula vyprávění.
milovníků
dobrých
knih
a zajímavého
Ve svých
80 knihách,
několika
divadelních
a slečny
z filmů
uváděných
v TV), besed
kteří vždy
všechny
záhady
a sdělují své
Účastníci
si totiž
mezi
sebou
hrách aPoirota
různých
jinýchMarplové
pracích,(znáte
připravila
svým
vraždy
úspěšně
vyřešili.
čtenářům chvíle plné napětí a záhad. Vytvořila dojmy a zvou své známé a přátele na další akce.
závěrvetedy
díky rozhovoru
za pěkně strávené odpostavy
Hercula
Poirota
a podání
slečnying. ZenoNa
A detektiva
právě Hercule
Poirota ve
skvělém
Musila,
fiktivním
poledne
s
Agathou
Christie
a jejími knihami.
Marplové
(znáte
filmů
uváděných
v
TV),
kteří
z
s Agathou Christie, kterou představovala paní knihovnice Pavla Šamonilová, nás seznámil
Už
se
těšíme
na
další
program,
který bude pro
vždy všechny
záhady
a
vraždy
úspěšně
vyřešili.
s životem této významné spisovatelky. Živé vyprávění bylo ještě doplněno promítáním
listopadu
přitažlivý.
A právě
Hercule
Poirota
podání
ve skvělém
fotografií
týkajících
se Agathay
Christie.
Všichnivšechny
přítomní velmi
velmi pozorně
a seVzájmem
vše(4. 11.) se
bude
probírat
„Svatba
v
tradicích
našich předing. Zeno
Musila,
ve
fiktivním
rozhovoru
s
Agatsledovali a velkým potleskem odměnili oba účinkující. A bylo nás v literární kavárně opravdu
ků“
a
jistě
si
i
trochu
zavzpomínáme
hou Christie,
kterou
představovala
paní
knihovhodně. Místnost, kde se akce konají, již přestává stačit velkému počtu milovníků dobrých na naše
nice Pavla
seznámil
s životem
knihŠamonilová,
a zajímavého nás
vyprávění.
Účastníci
besed si svatební
totiž mezi zážitky.
sebou sdělují své dojmy a zvou
Marie Konečná
této významné
spisovatelky.
Živé akce.
vyprávění bylo
své známé
a přátele na další

CHERCHEZ
HERCHEZ
LA
LA
FEMME
FEMME
Večer
Večerhudby
hudbya apoezie
poezie
Městská knihovna informuje
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Město Rájec–Jestřebí a Kruh přátel hudby vás srdečně zvou

CHERCHEZ LA FEMME

Pátek
Pátek8. 8.11.11.2013
2013v 19:30
v 19
obřadní
obřadní
síň,síň,
budova
budova
radnice
radnice
RÁJEC–JESTŘE
RÁJEC–JES
Večer hudby a poezie

Účinku
Účin

Umělecký
Umělecký
přednes:
přednes:
JanJan
Šťastn
Šťa
Pátek
8.
11.
2013
v
19:30
Mezzosoprán:
Mezzosoprán:
Pavla
Pavla
Švestkov
Švest

obřadní síň, budova radnice RÁJEC–JESTŘEBÍ

ATLANTIS
ATLANTIS
COLLEGIUM
COLLEG

Účinkují:Podraz
um.um.
vedoucí
vedoucí
Vítězslav
Vítězslav
Pod
Umělecký přednes: Jan Šťastný
Mezzosoprán: Pavla Švestková
ATLANTIS COLLEGIUM,
um. vedoucí Vítězslav Podrazil

Předprodej
vstupenek
v Informačním
centru.
Tel.:
516
432
191
Předprodej
Předprodej
vstupenek
vstupenek
v Informačním
v Informačním
centru.
centru.
Tel.:
Tel.:
516
516
432432
19

Sponzoři:
Sponzoři:

Sponzoři:

Mediální partner:

MediálníMediální
partner:partner:

Co se děje ve školách
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seznamovací výjezd 6. ročníku na ZŠ

Každým rokem tak i letos organizovala naše škola
seznamovací výjezd pro žáky 6. ročníku. Obě třídy jsou
málo početné, takže výjezd
proběhl v jednom termínu,
a to 24. a 25. září. První den v 8.00 ráno vyjel
autobus směr Češkovice, hotel Vyhlídka. Je to
již tradiční místo těchto akcí. Po ubytování a seznámení s pravidly pobytu následovala tisková
konference, kde se novináři z řad žáků dozvěděli
od svých třídních Martiny Šebkové a Davida
Herčíka, co je čeká. Kromě nich první den
absolvoval metodik prevence Miloslav Staněk,
odpoledne pan ředitel Jaroslav Brázda a pan
školník Petr Janík. Ti zkonstruovali v blízkém
lese lanové centrum.

Tam se po dobrém obědě vydaly obě šestky
již rozdělené do tří týmů. Zatímco 6. A lezla po
lanech, 6. B hledala na mýtině scénáře k večernímu divadlu. Potom se vyměnily. Po těchto
aktivitách a odpoledním občerstvení následovaly
míčové hry a pak tvorba scénáře a příprava
na večerní divadelní představení. Divadla byla
originální a zdařilá, před večerkou proběhla
reflexe zážitků z prvního dne při svíčkách.
Druhý den si žáci obou tříd zdobili svá třídní
trička, vyráběli portréty svých spolužáků a pan
učitel Jan Nečas všechny účastníky vyfotil.
Následoval již jen oběd, úklid a pěší pochod
do Blanska na vlak. Po oba dva dny bylo příjemné počasí, které přispělo ke zdaru celé akce.

Setkání obou tříd se určitě zdařilo, svědčí
o tom ohlasy samotných žáků i větší stmelenost
nových kolektivů.
Miloslav Staněk
Když jsme přijeli k hotelu, měli jsme vytvořit
dvojice s „béčkem“. Jeden z dvojice druhému zavázal oči a poslepu dovedl kamaráda do jídelny
hotelu. Pak přišel vedoucí a sdělil nám pravidla
pobytu na hotelu.
Nejlepší podle mě bylo divadlo. Začalo to
tak, že jsme po skupinách šli do lesa a hledali
lístečky se scénáři, pak jsme je lepili na papír.
Pan učitel nám ještě řekl, že si pohádku můžeme
volně upravit. Tak vznikly nové hry – Karkulína
z Kolína, Pacholátka a lesní komando nebo
Královna s Iphonema tak podobně… Byla u toho
velká sranda.
Z celého výjezdu se mi asi líbilo nejvíc
barvení triček. Nejdříve jsme tužkou navrhovali, co na tričku bude. U „áčka“ vyhrál
návrh pana učitele Herčíka – balón , žáci z
„béčka“ vybrali Terezin nápad – strom, který
měl na sobě měsíčky. Z nich byly připraveny
šablony a my jsme si je posílali a obkreslovali
na papír. A pak foukacími fixy vyfoukávali
nákresy na tričkách.

Z celého seznamovacího výjezdu se mi
nejvíc líbilo lanové centrum. Vyšli jsme do lesa
nad hotelem Vyhlídka, tam na nás čekal pan
ředitel s panem školníkem. Byla tam dvě lana
připevněná na stromech, po kterých jsme měli
lézt. Vzadu o něco dál byla obrovská pavučina
a v ní pět děr, kterými jsme měli prolézt. Měli
jsme tři družstva, a ta se postupně na obou
stanovištích vystřídala.

Co se děje ve školách
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Pro mě bylo nejlepší asi focení, protože jsme se pěkně prošli a taky byla
velká sranda. Nejdřív jsme se sešli před
hotelem a pak se vydali do lesa. Sice si
nepamatuji, kde se kdo fotil, ale vím, že
jsme šli přes louku, pak jsme vyšli z lesa
a procházeli jsme kolem malých domků.
Nejlepší fotka byla myslím, když si Jirka
našel díru v lese, tam si lehl a hrál, že
je mumie. Mně se zalíbil takový pařez,

na kterém rostly malé bílé houby a pan učitel
Nečas byl tak hodný, že mě tam vyfotil.
Z ohlasů žáků 6. tříd
Turisticko-poznávací zájezd učitelů na Vysočinu
Myslíte si, že i učitelé se musí neustále
vzdělávat a poznávat nové věci?
Samozřejmě, že ano. Jen tak mohou rozšiřovat obzor sobě a svým žákům.
Stalo se už tradicí na naší škole, že členové
učitelského sboru a správní zaměstnanci ZŠ
a MŠ věnují poslední zářijový víkend poznávání zajímavých koutů naší země. Volba místa
pro rok 2013 padla tentokrát na oblast blízkou
a přesto pro někoho neprobádanou – Vysočinu.
Jen málo míst může nabídnout takové bohatství
přírodních krás – hluboké lesy, tichá údolí, romantické skalní vrcholy, lesklé hladiny rybníků
a stráně poseté malebnými chaloupkami.

V pátek 27. září se zaměstnanci školy sešli
ráno u autobusu, aby se vydali směr Českomoravská vysočina.
První zastávka byla na rozhledně Karasín,
odkud byly nádherné výhledy po celém kraji.
Dole v bufetu pak malé občerstvení. Nedaleko
odtud stojí úžasný starobylý kostel ve Vítochově.
Ten jsme museli samozřejmě navštívit. Místní
kastelán nás poučil o historii i výzdobě kostela.
Naším útočištěm se stalo městečko Sněžné ležící téměř uprostřed nejvyhledávanějších
turistických cílů. Zde jsme se ubytovali v hotelu
Záložna a bylo již pozdní odpoledne. Mnozí
z nás navštívili galerii plnou obrazů Vysočiny,
nebo zhlédli výstavu bonsají místního nadšence.
Všichni ale ještě až do večera putovali po blízkém
okolí. Navštívili jsme Blatiny, kde je hojně navštěvovaná kavárna a pražírna Hofr. Z Blatin je krásný
výhled na vesničku Samotín, dá se z ní dojít
na nedaleký skalní útvar Dráteníčky, Čtyři palice,
Milovy, Křižánky – to byly cíle tras. Po dobré večeři a doplnění tekutin se krásně spalo.
Sobota 28. září byl hlavní turistický den.
Mnozí z nás zdolali Devět skal, což je nejvyšší

Co se děje ve školách

 12

vrchol Žďárských vrchů (836 m n. m.), Malinskou
skálu, Lisovskou skálu, někteří absolvovali jinou
trasu z města Svratky k rokokovému zámečku Karlštejn, bývalému
slovanskému hradišti Zkamenělý
zámek a skalním útvarům Milovské perníčky a Čtyři palice, jiní
hledali houby. Všichni byli večer
unavení, ale spokojení.
Třetí den (neděle 29. září)
jsme putovali po stopách mladého výtvarníka Michala Olšiaka,
rodáka ze Žďáru nad Sázavou.
Ten obohatil Vysočinu o neobvyklé plastiky z betonu – mamut, rak,
kůň, Mamlas, Hamroňa navštívili
atrakce hlavně pro děti v Polničce
ležící u Dářka.

Poznávací zájezd jsme zakončili v Polničce
v Salón Expres Vagonu. Je to výletní místo určené hlavně dětem. Mohou se zde třeba
projet motorovým vláčkem, svézt
na čtyřkolce, autíčku nebo na vodním
člunu. Tady se vyřádili hlavně naši
nejmladší účastníci zájezdu, ti dospělí vyrazili do okolních lesů a vraceli
se s bohatou nadílkou hub různých
druhů a velikostí. Takže spokojení
mohli být nakonec všichni.
Vysočina je opravdu krásná a ještě
mnoho míst stojí za to zhlédnout!
Vlasta Staňková, Miloslav Staněk

Francouzské dobrodružství 2013
9.9. to byl ten den,
kdy odjeli jsme na týden.
Jeli jsme přes tři státy,
od sezení nás bolely hnáty.
Po výstupu z autobusu,
chtěl od nás každý Francouz pusu.
Jídlo bylo o třech chodech,
napraní jsme pak nemohli vyjít po schodech.
Vždy, když jsme chtěli do pokoje,
na chodbách vládly nepokoje.
Byli jsme jak na přehlídce
olíbané obě líce.
Francouzi se k nám chovali velmi hezky,
za to jsme je naučili pár slov česky.
Už první den uhnali nás jak stádo,
však za ten pohled na vodopád to stálo.
V sýrárně, tam jsme taky byli,
ze smradu jsme se málem zblili.

Čokoládovna, to byl jiný kalibr,
šli bysme tam i za litr.
Čokolády byly hořké, mléčné i karamelové,
chyběli tam snad jen umpalumpové.
Další zastávky, farma, palírna a uzenářství,
všude nám prozradili svá tajemství.
I když jen na krátko,
spatřili jsme krásné Švýcarsko.
Do Remeše vedla úzká cesta,
zablokovali jsme silnici, to byla ale sprostá gesta.
Pak navštívili jsme skvostné město Paříž,
a všechny jeho památky poblíž.
Eiffelovka nás uchvátila nejvíce,
pohled z ní nevymažem z palice.
Celý výlet stál prostě za to,
zážitky jsou vzácnější nežli zlato.
Barbora a Tereza Maňouškovy

 13

Co se děje ve školách

Gymnázium Rájec-Jestřebí se opět připravuje na mezinárodní setkání!
Na začátku listopadu tohoto roku se na rá- covní setkání v Rájci-Jestřebí zaměříme hodně
jeckém gymnáziu uskuteční první projektová na restaurování uměleckých děl, keramiku a blaschůzka, která oficiálně zahájí dvouletý multila- nenskou litinu. Origami, modrotisk, ručně maloterální projekt Comenius zapojující školy ze šesti vané střelecké terče lysického zámku, kreslení
evropských zemí. Projekt je již druhým tohoto mandal a ohňostroje jsou dalšími z témat týdne
rozsahu v historii naší školy, takže budeme u nás ve škole. Vědu a umění spojíme při vaření,
moci zúročit zkušenosti z toho předchozího. To hudbě a tanci, poznávání přírody Moravského
je velmi cenné zejména proto, že tentokrát jsme krasu i památek.
koordinátory celé akce.
Zahraniční studenti budou ubytováni v hosNynější projekt s názvem “Sciences and arts titelských rodinách, které se na ně už velmi těší.
– improving the link” je zaměřen na pochopení Budou tedy mít možnost poznat náš způsob
souvislostí mezi vědeckými a uměleckými dis- života a i našim studentům jejich pobyt bezpociplínami a zlepšení jejich propojení. Jednacím chyby přinese kulturní obohacení a rozšíření
jazykem je samozřejmě angličtina, i když se všeobecného rozhledu. Spolu s rozvíjením
pokusíme naše přátele naučit i pár vět česky. komunikačních dovedností v anglickém jazyce
K tomu budeme mít příležitost zejména při je právě vhled do jiných kultur velmi ceněným
první schůzce, která plně v naší režii proběhne přínosem projektů tohoto druhu.
ve dnech 3. – 10. 11. 2013 na gymnáziu v RájciKéž by se nám projektový týden v Rájci-Jestřebí. Další setkání se uskuteční v násle- -Jestřebí vydařil a hosté odjížděli spokojení
dujícím pořadí: Itálie v únoru 2014, Španělsko a obohaceni o spoustu krásných zážitků!
v květnu 2014, Francie v říjnu 2014, Německo
Kateřina Pernicová, Barbora Honzátková
v únoru 2015 a nakonec Finsko v dubnu 2015.
Gymnázium Rájec-Jestřebí
Jak již bylo řečeno, nosnou myšlenkou
projektu je propojení umění a vědy v reálném
životě. Spojení těchto dvou, zpravidla oddělených, světů budeme nacházet v průběhu celé
doby trvání projektu při různých příležitostech.
Pokusíme se ukázat studentům různá místa,
profese, činnosti nebo výsledky činností, které
nějakým způsobem vědecký i umělecký přístup
kombinují. Dalším našim cílem je představení
vzdělávacích systémů jednotlivých zúčastněných zemí se zaměřením na vzdělávací instituce a obory, které propojují
obě oblasti. S tímto souvisí
i návštěvy několika vyšších
odborných a vysokých škol,
které chceme uskutečnit.
N á s t ě n k y, v ý s t a v y,
prezentace, konference,
soutěže, přednášky, dotazníky, pracovní listy, řešení přírodovědných problémů ve vztahu k umění
a obráceně, porovnávání
studia v různých zemích,
to vše a mnohem víc čeká
Comenius team
na účastníky projektu. Pra-

Co se děje ve školách
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Říjen na gymnáziu v Rájci-Jestřebí ve znamení sportu
Sportovní aktivity okresního formátu
i za účasti studentů gymnázia Rájec-Jestřebí
odstartovaly druhou středu v říjnu 2013. V tento
byl na stadioně ASK Blansko uspořádán další
ročník okresního kola v kopané – Pohár Josefa
Masopusta. Reprezentační družstvo z gymnázia
Rájec-Jestřebí nastupovalo do zápasů s velkým odhodláním, čemuž odpovídaly i historicky
výrazně lepší výsledky jednotlivých utkání.
Výsledky byly lepší než v minulosti, ale na zajímavé umístění v konkurenci
středních škol okresu Blansko
to stále nestačilo.
Dalším sportovním kláním
bylo okresní finále středních
škol družstev stolního tenisu
chlapců a dívek, jehož pořadatelstvím bylo pověřeno gymnázium Rájec-Jestřebí. Hrálo se
především o postup do krajského kola, kam se družstvo
chlapců ani dívek naší školy
neprobojovalo. Trošku jiná situace byla opět v oblasti stolního tenisu, ale tentokrát to byla
okresní soutěž základních škol,
a na sportovním poli se utkali závodníci i zákde se družstvo chlapců umístilo na druhém vodnice z okolních základních škol. Kategorie
místě. Postup do kraje jim unikl tzv. o fous. středoškolská byla obsazena závodníky i závodDalší sportovní aktivitou, jehož pořadatelství nicemi gymnázia. V rámci závodu byl vyhlášen
zajišťovala opět naše škola byl 5.ročník Pře- i závod pro zájemce z řad doprovázejících
boru města Rájec-Jestřebí v cros – country pedagogů, pořádajících pedagogů i pro členy
horských kol. Akce byla pořádána ve spolupráci delegace z partnerské školy z Litvy. Všechny
s městem Rájec-Jestřebí a sportovním klubem akce byly zdařilé a již se připravujeme na listogymnázia. Jsme rádi, že naše pozvání přijali padový přebor středních škol v košíkové.

Co se děje ve školách
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Centrum Motýlek
Kronika centra motýlek – ZÁŘÍ 2013
Beseda – Jak ženy vnímají krásu aneb péče o tělo – 24. 9. 2013
Z průzkumu Pravda o kráse realizovaného značkou Dove vyplynulo, že pouze
4 % žen se cítí být krásnými. V ČR pouze
1 % žen. Každá pátá žena pak považuje
svůj vzhled pouze za průměrný. Naplněnost
života a jiné hodnoty jsou tím, co činí ženy
krásnými. Krása ženy tedy nutně nesouvisí
s fyzickou krásou. Je důležité zvýšit si sebevědomí, vnímat samu sebe jako krásnou.
Aby se ženy měly rády a hýčkaly se,
dostaly dárek v podobě tělového mléka
Dove Purely Pampering s bambuckým
máslem a vůní vanilky. Odcházely spokojeny a příjemně naladěny.
Jana Sedláková
Nabídka na LISTOPAD 2013
Kurz předporodní přípravy
a cvičení těhotných
• Termín: každé pondělí, začínáme
v pondělí 7. října 2013
• Čas: 10 – 11 h nebo 16 – 17 h
• Kde: klubovna Motýlek
v Sokolovně
• Cena: 350,– Kč/10 lekcí
• Lektor: Lucie Kalová (dotazy na
tel. 737 136 587 nebo lucikala@
seznam.cz)
• Do kurzu je možné se přihlašovat
v průběhu celého školního roku

Centrum Motýlek
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Bazárek hraček
• Termín: 20. 11. 2013, 10 – 12 h a 15 – 18 h
• Kde: klubovna Motýlek
• Informace pro prodávající:
Mgr. Pavlína Neudertová,
e-mail: pavlina.stejs@seznam.cz,
		
tel: 605 129 727

Beseda – Proč být opatrný při rýmě
• Termín: čtvrtek 21. 11. 2013 v 10.15 hod
• Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
• Vstup zdarma
• Lektor: Jana Sedláková, mob: 728 684 044
• Přijďte se něco zajímavého dozvědět a odnést si malý dárek

Rozpis stomatologické LSPP
LISTOPAD 2013
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin		
2.11.
3.11.
9.11.
10.11.
16.11.
17.11.
23.11.
24.11.
30.11.

MUDr. Pernicová
Boskovice, Růžové nám. 16
MUDr. Pokorná M.
Blansko, Gellhornova 9
MUDr. Pokorný M.
Blansko, A. Dvořáka 4
MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav. středisko
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
MUDr. Řehořek (Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33
MUDr. Semrádová
Sloup, Zemspol, 221
MUDr. Sládek
Velké Opatovice, nám. Míru 492
MUDr. Srpová
Letovice, J. Haška 12

774 177 804
516 412 422
516 417 621
516 444 326
516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 477 319
604 760 665

Mimo uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice,
Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny
od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
Společenská kronika
Blahopřejeme rodičům narozených dětí
Petr Farkaš, Tomáš Lipert, Ondřej Opálka
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se
narodili v měsíci listopadu:
Libuše Součková, Libuše Čuprová, František
Maňoušek, Osvald Jevický, František Perout,
Josef Bělehrádek, Marta Tesařová, Milan Tenora,
Vladimír Kuchtíček, Helena Keprtová, Františka
Mikulášková, Rozálie Trávníčková, František
Ševčík, Štěpán Janků, Stanislava Čechová,
Bedřiška Hebelková, Marie Vopršálová, Zorka
Stařecká, Marie Bezděková, Zdeňka Vrzalová,
Antonín Pakosta, Františka Klimešová, Miroslava
Králová, František Mrázek, Miloš Hudec, Jarmila
Konečná, Oldřich Kala, Mojmír Cihlář, Antonín
Skoták Ing., František Skoták, Pavel Sáňka
Ing., Emilie Vintrová, Jitka Nahodilová, Božena
Grimová, Jaroslav Křap, Jiří Krejčí, Josef Jelínek,
Eva Hrušková, Emilie Švandová, Jitka Kuběnová,
Františka Kučerová, Marie Pokorná

Karolín
Josef Martinek, Karel Švéda
Holešín
Věra Skotáková, Jitka Sedláková
Odešli z našich řad:
v měsíci září zemřeli
pan Jiří Pícha, paní Vlastimila Komárková

Sňatky: (zveřejňujeme jen ty novomanžele, kteří
dali souhlas)
Státní zámek Rájec nad Svitavou
21.9. Zdeněk Dzurík, Brno – Petra Skácelová,
Černá Hora
		 Filip Janíček, Rájec-Jestřebí
		 – Helena Širůčková, Rájec-Jestřebí
Kostel Všech svatých Rájec-Jestřebí
28.9. Miroslav Dzapka, Rájec-Jestřebí
		 – Žaneta Pavelková, Orlová

Ohlasy
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Rehabilitační pobyt s rájeckou organizací Svazu tělesně postižených
Na počátku tohoto roku jsem obdržela informaci, že rájecká organizace Svazu tělesně
postižených pořádá týdenní rehabilitační pobyt
v Tatranské Lomnici ve Vysokých Tatrách. Jaké
bylo pro mne milé překvapení, když jsem zjistila,
že jsou ještě volná místa a dokonce i pro nečleny
organizace. Obdržela
jsem potřebné informace o pobytu i programu a hned jsem začala
s přípravou na podzimní dovolenou. Vybavila
jsem se potřebnými
věcmi na horské túry a s nedočkavostí
jsem čekala na odjezd
na rehabilitační pobyt.
Naplánovala jsem si
výlety do míst, které
jsem již navštívila v mladším věku. Trochu jsem
se obávala toho, že nikoho neznám, ale již během cesty jsem začala navazovat přátelství se
všemi účastníky a druhý den jsme již všichni byli
„jedna rodina“.

měli před sebou velkolepý Lomnický štít v různých pohledech denní doby. V zahajující besedě
nám byl nabídnut celotýdenní program dle zájmu
a dobrovolnosti. Velice výhodně jsme si v recepci
hotelu Morava zakoupili tzv. Tatra card, takže
jsme tatranskou železnicí libovolně cestovali
do výchozích stanic
pro jednotlivé výstupy a zpět na hotel.
Většina zúčastněných absolvovala
túry na Hrebienok,
Bilikovu chatu, Rainerovu chatu. Zamkovského chatu,
Skalnaté a Štrbské
pleso, vodopády
Skok Studeného potoka. Část účastníků
zvolila i delší trasy ze Skalnatého plesa na Zelené
pleso nebo od Bielanských Tater z Tatranské
Javoriny údolím Zadných Mědodol na Kopské
sedlo a sestup přes Bílá plesa do Bielej vody.
Další výlety se uskutečnily k termálnímu koupališti Vrbov a do Pieninského národního
parku na splav řeky Dunajca na pltích.
Většina účastníků pobytu navštívila
krásné muzeum Tanapu v Tatranské
Lomnici.
V hotelu Morava jsme poslouchali
velmi zajímavé vyprávění člena horské
služby pana Edy Černínského a na oživení jsme zhlédli film s Jaroslavem
Marvanem „Anděl na horách“.

Popradské Pleso

Již samotná cesta do Vysokých
Tater byla zajímavě naplánována.
Na moravském pomezí jsme se zastavili na beskydských Poustevnách,
na Slovensku jsme odpočívali v tatranském podhůří u Liptovské Mary.
Ubytování v Tatranské Lomnici bylo
ve známém hotelu Morava, kde se točily
záběry z filmu „Anděl na horách“. Milé
překvapení bylo, že z oken pokojů jsme

Bilíkova chata

Ohlasy
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Stravování – snídaně a večeře – se
konalo formou švédských stolů, jídlo
bylo velmi dobré a rozmanité. Počasí se
vydařilo, celý týden byl vhodný na túry
a procházky.
Též cesta domů byla zajímavá. Odjezd přes město Poprad nám ukázal
krásné panorama na Vysoké i Nízké
Tatry. Zastávka na salaši Krajinka umožnila pobyt a nákupy specialit na typické
slovenské kolibě. Po překročení hranic
jsme na motorestu Zavadilka ochutnali
valašské speciality.
Kolem 15. hodiny začalo postupné loučení
s účastníky a řidičem zájezdu. Zůstaly nám velmi

Bílé Pleso
pěkné a trvalé vzpomínky s přáním, abychom
v roce 2014 mohli pobyt v Tatrách zopakovat.
Hana Šamšulová

Koncert v obřadní síni
Dne 27. 9. 2013 vystoupilo v Rájci-Jestřebí
Kubelíkovo kvarteto v obsazení:
Jan Marek 		

– housle

Dana Truplová

– housle

Karolína Strašilová – viola
Tomáš Strašil

– violoncello

Jako host se představil klarinetista
pan Robert Pacourek.
Posluchači vyslechli hodnotný koncert z děl
skladatelů: Antonína Dvořáka, Josefa Suka,
Antonína Rejchy a W. A. Mozarta.

Různé
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ








Letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

dne: 4. 11. – 8. 11. 2013
čas: po, čt
út, st
pá

8.30 – 18.00 h
7.30 – 16.00 h
7.30 – 15.00 h

místo: Informační a vzdělávací centrum města Rájec-Jestřebí,Komenského 620
679 02 Rájec-Jestřebí, E-mail: informace@rajecjestrebi.cz, tel: 516 432 191

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Zveme širokou veřejnost na

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
NEDĚLE 1. 12. 2013
NÁMĚSTÍ MÍRU
v 16.00 hodin
Účinkují:
Mgr. Karel Kocůrek – lesní roh
Martin Štěpánek ml. - zpěv
Žáci ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
Studenti Gymnázia a MŠ
Rájec-Jestřebí
Prodej domácích vánočních
medových perníčků
z Rájce-Jestřebí, grog.

Vítání SV. MARTINA 2013
15.-17.11.2013 Blansko
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Pátek 15.11.2013
15:00–18:00 h
19:00–22:00 h
19:00 h

Mimořádné prohlídky věže kostela sv. Martina a otevření Věžní kavárničky
Speciální večerní prohlídky věže s promítáním o sv. Martinovi
Zámek Blansko – Karmína, koncert souboru
historických hudebních nástrojů

Sobota 16.11.2013
Prohlídky zámku (ve 13:00, 14:00 a 15:00 h)
Zpřístupnění vyhlídky ve věži kostela sv. Martina a zvonu Poledník,
otevření Věžní kavárničky (09:00–11:30, 13:00–17:00 h)
17:00 h
Start Pochodu světýlek ke kostelu sv. Martina
z Centra „PRO“ Blansko
17:00–20:00 h Otevření Svatomartinského baru
18:00–18:45 h Příjezd a přivítání sv. Martina na farním dvoře
19:00–22:00 h Speciální večerní prohlídky věže s promítáním
o sv. Martinovi
20:00 h
Martinské hody, Katolický dům

Neděle 17.11.2013
09:00 h
09:00 h
10:00 h
11:00 h
11:45 h

Otevření řemeslného jarmarku v zámeckém parku
Kostel sv. Martina – Slavnostní bohoslužba
Slavnostní fanfáry před radnicí (Pardubičtí pozounéři)
Historický průvod od kostela sv. Martina do zámeckého parku
Zámecký park – Slavnostní přivítání sv. Martina a jeho družiny

Program v zámeckém parku:
12:00 h
12:15 h
13.45 h
15:00 h
16:00 h
16:45 h
17:00 h

Polední vytrubování ze zámecké rotundy (Dobrušské žesťové sdružení)
Tempus – renesanční folk
Drahan a Drahánek, pásmo písní a tanců
Jezdecká pohádková show (Štvanci)
Ventus – hudba středověku
Ďáblova krčma – hraná pověst
Svatomartinský ohňostroj odpálený z terasy u restaurace Sýpka

Doprovodný program
Zámecké sklepení
Vinný sklípek – nabídka vína svatomartinského i svařeného za hudebního doprovodu
skupiny Ventus a Pepka Harmonikáře
Skautská klubovna, Růžová ulička a zámecký park
Hry pro děti, lanové techniky a prezentace středisek „Srdce na dlani“ a „Světla“
Zámecký park
Historický jarmark a atrakce pro děti
Zámek Blansko
Mimořádné prohlídky historických
interiérů s výkladem ve 13:00, 14:00 a 15:00 h.
Svatomartinské menu
Nádvoří Zámku Blansko
ve vybraných
Zámecký košt vín /ochutnávka více jak
blanenských restauracích!
100 vzorků od moravských vinařů/
Cesta u Zámecké sýpky
Půjčovna vozítek Segway –
krátké jízdy i projížďky po Blansku
Změna programu vyhrazena.
Předprodej vstupenek od 04.11.2013 v Informační kanceláři Blanka.
Cena 30 Kč v předprodeji, 50 Kč na místě. Bližší informace: Blanenská informační kancelář
„Blanka“, Rožmitálova 6, 678 01 Blansko, tel. 516 410 470, www.blansko.cz
Mediální partneři

Zprávy odjinud
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PROGRAM KINA D OU B RAVICE NA D S VITAVOU
Listopad

2013

7. 11. čtvrtek v 18 hod.
BIOSCOP
PŘED PŮLNOCÍ
Jejich příběh pokračuje…
Příběh Američana Jesseho a Francouzky
Celine začal před téměř dvaceti lety letmým
setkáním ve vlaku a jednou nezapomenutelnou nocí, po které se jejich cesty rozešly.
Znovu se potkali po devíti letech v Paříži, kde
pochopili, že jsou stvořeni jeden pro druhého a
že k sobě patří. Nyní jejich příběh pokračuje…
Jsou manželé, vychovávají dvě dcery, oba jsou
starší, moudřejší, ale také ztracenější. Společně tráví dovolenou v prosluněném Řecku. Jako
dárek dostanou od přátel pobyt na jednu noc
bez dětí v luxusním hotelu na pláži. Romantické
chvíle však narušuje neodbytná realita. Jejich
vztah bude prověřen v mnoha nečekaných
směrech dříve, než odbije půlnoc…
V hlavních rolích Ethan Hawke a Julie Delpy.
Premiéra 11.7.2013
Romantický film USA
Vstupné 50.- Kč
108 minut

21. 11. čtvrtek v 18 hod.
BIOSCOP
RIVALOVÉ
Skutečný příběh Nikiho Laudy.
Závody Formule 1 jsou místem, kde jediná
chyba může znamenat smrt. Na těchto okruzích spolu soupeří dva odvěcí rivalové. James
Hunt je nezřízená střela, neodolatelný playboy
a brilantní řidič. Niki Lauda je dokonalý profesionál, vždy precizní, disciplinovaný. Tento film
vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou
soky nejen na okruzích, ale také ve skutečném
životě. Přestože jsou soupeři, jsou také jeden
pro druhého inspirací. Přes jejich rozdílnost je v
životě pojí zvláštní přátelství. Ale rivalita je žene
ke stále riskantnějším výkonům. Titul mistra
světa může získat jen jeden…
Akční biografický film USA/Německo/V. Británie
Premiéra 3. 10.2013

14. 11. čtvrtek v 18 hod.	FALCON
BABOVŘESKY
Z dopisu venkovské drbny…
V lehkém nadhledu a komediální nadsázce
budeme sledovat vršící se řadu až neuvěřitelných souher náhod a nedorozumění, které
zamotají hlavu hlavním aktérům příběhu v obci
Babovřesky…
Podtitulek napovídá, že na scénu vstupují místní
zbožné ženy v čele s Horáčkovou, „univerzální“
drbnou, která pracuje na obecním úřadě a sedá
v kostele v první lavici. O všem ví, od všeho má
klíče, všude byla dvakrát…A osobuje si právo
do všeho mluvit.
Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie
Plekancová Vondráčková, Lukáš Langmajer,
Jan Dolanský, Miro Noga a další.
Komedie ČR
Premiéra 12.3.2013
Vstupné 50,- Kč
133 minut

28. 11. čtvrtek v 18 hod.
BONTON
REVIVAL
Nová komedie režisérky Alice Nellis nabitá hudbou a humorem, komedie pro muže, pro ženy
a vůbec pro všechny. Bolek Polívka, Miroslav
Krobot, Karel Heřmánek a Marián Geišberg
hrají v Revivalu kamarády, jejichž rocková
skupina se rozpadla v roce 1972, a kteří se
rozhodli pokusit o její velkolepý comeback.
Každý má k tomu své důvody a každý z nich
si stačí nastřádat své vlastní osobní průšvihy.
Ve středu dění není proto jen návrat kapely na
pódia a s tím spojená zábava, ale i život všech
jejich členů.
V dalších rolích se představí Zuzana Bydžovská,
Vojta Dyk, Richard Genzer, Jenovéfa Boková,
Jana Hubinská.
Komedie ČR
Premiéra 11.7.2013
Vstupné 50,- Kč
116 minut

Vstupné 50,- Kč

123 minut

Ve čtvrtek 5. prosince 2013 budeme promítat český film PŘÍBĚH KMOTRA, který je inspirován
bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Film popisuje vzestup a pád člověka, který se
od kšeftu s digitálními hodinkami posunul až na pozici šedé eminence české politiky. V hlavních
rolích uvidíte Ondřeje Vetchého a Lukáše Vaculíka.

Střípky z minulosti
Výlet školních dítek
O tom, jak se bavili naši předkové, můžeme číst
ve starých novinách. (Text otiskujeme v původní
podobě)
Z Rájce
V neděli dne 15. t. m. pořádal zdejší učitelský sbor výlet školních dítek do Háječku
u Doubravice, kterého se též dítky Jeho Jasnosti
knížete ze Salmů zúčastnily a který se nade
všechno očekávání skvěle vydařil. Ve 2 hod.
odp. seřadil se průvod na náměstí, odkud se
za zvuků hudby odebíral na výletiště. Zde přednášely dítky skoro bez přestání všeliké krásné
básničky. Chlapci cvičili, válčili, děvčata zase

soutěžS
PRO VÁ
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prováděla tance. Dítky na to poděleny byly
uzenkami, pivem, cukrovím a pečivem, což bylo
rodiči a příznivci školy darováno. Práci rozdělování vzaly si dámy pí. Luňáčková a pí. Rýdlová,
dále et. p. starosta Antonín Kočvara na starost.
Ku konci promluvil etp. nadučitel Luňáček k dítkám jakož i ku shromážděnému obecenstvu,
poukazuje na dobrodince školy rájecké a děkuje
jim vřele jakož i všem, kteří se výletu zúčastnili.
Večer odebraly se dítky v průvodu na náměstí,
kde se na to rozešly. Hlavní zásluhu o podařený
výlet získali si páni učitelé, kteří jak na cvičení
tanců a přednášek tak i celé vypravení výletu
obstarali.
Prameny: Lidové noviny, 19. 7. 1900, str. 6

SOUTĚŽ PRO VÁS – SOUTĚŽ PRO VOLNÉ CHVÍLE

Ve svých volných chvílích jistě rádi podnikáte vycházky a výlety do blízkého či vzdáleného
okolí našeho města. V naší soutěži vám nabízíme možnost ověřit si své znalosti a všímavost.
Na zadní straně zpravodaje vám pravidelně přinášíme vždy dvě fotografie z našeho města
a okolí. Vaším úkolem bude napsat nám název objektu či lokality na fotografiích, případně
rozpoznat místo, odkud byly snímky pořízeny.
Své odpovědi zasílejte vždy do 25. dne v měsíci, kdy byly snímky zveřejněny, buď na
e-mailovou adresu: foto-rajec@seznam.cz, nebo písemně na radnici. Na konci roku budou
správné odpovědi slosovány a vítěz obdrží pěknou odměnu.
V následujícím vydání zpravodaje vždy najdete správné odpovědi z předchozího čísla.
Kateřina Faltová
Správné odpovědi z říjNového zpravodaje:
Foto č. 9: Sady nad Rájcí směrem na Holešín		

Foto č. 10: Pohled na Karolín

U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 23.09.2013

Usnesení č. 1a
Rada města rozhodla pronajmout společnosti
KAMEŇÁK s. r. o., Klemov 424, Doubravice nad
Svitavou plochu plotu na části pozemku parc.
č. 467 ostatní plocha (o celkové výměře 573 m2)
a část pozemku parc. č. 482/1 ostatní plocha
(o celkové výměře 5.282 m2) oba v k. ú. Jestřebí
pro umístění 3 ks směrových tabulí s nápisem
Ranč Kameňák na uvedených pozemcích o výměře do 2 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou
za nájemné 500 Kč a DPH ročně.

Usnesení č. 1b
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
neprodat část pozemku parc. č. 1397/1 ostatní
plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou z důvodu
umístění vodovodu. Rada města rozhodla
zveřejnit záměr pronajmout od 1. ledna 2014
část pozemku parc. č. 1397/1 ostatní plocha
o výměře cca 75 m2 (z celkové výměry 3.617 m2)
v k. ú. Rájec nad Svitavou (pozemek pod stavbou prodejny).

Zprávy odjinud
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Usnesení č. 1c
Rada města rozhodla pronajmout od 1.10.2013
Ing. Němcovi nebytový prostor – garáž o výměře 27,9 m2 na pozemku parc. č. 1070 v k. ú.
Rájec nad Svitavou ve dvoře bytového domu
Ol. Blažka 181/199. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve stejné výši jako
u předchozího nájemce.
Usnesení č. 2
Rada města souhlasí s provedením rekonstrukce bytu č. 25 na ul. Komenského 505, Rájec-Jestřebí dle žádosti manželů Mazánkových ze
3.9.2013 za těchto podmínek:
1. Rekonstrukce započne až po řádném předání bytu dne 1.10.2013.
2. Všechny práce budou provedeny odbornými
firmami. Revize elektrických rozvodů bude
provedena výhradně firmou JEZAT s. r. o.
3. Rekonstrukce bude provedena na náklady
nájemců, přičemž pronajímatel uhradí na základě předložených faktur část nákladů (1/2
na rekonstrukci el. rozvodů v celém bytě
– nejvýše do 25.000 Kč a sanitární zařízení
– vana, umyvadlo, WC, vodovodní baterie –
do výše standardní ceny). O výši podílu města Rájec-Jestřebí na nákladech vynaložených
nájemci na rekonstrukci obecního bytu bude
s nájemci sepsána dohoda.
4. Po dokončení rekonstrukce předloží nájemci doklad o revizi elektrického zařízení.
5. V případě ukončení nájemní smlouvy nebude
nájemníkům poskytnuta náhrada za prostředky vložené do rekonstrukce bytu.
Usnesení č. 3
Rada města souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy se s. p. Lesy České republiky, Hradec
Králové jako pronajímatelem týkající se lesních
pozemků parc. č. 213/2 a 213/21 v k. ú. Karolín,
na nichž je umístěna stavba „Vodovod Karolín“
(příloha č. 1).
Usnesení č. 4
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice
na pozemcích města parc. č. 291 a 341/1 v k. ú.

Rájec nad Svitavou pro stavbu „Rájec-Jestřebí,
DP Šmerda“ za jednorázovou úplatu 800 Kč
a DPH (příloha č. 2).
Usnesení č. 5
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E. ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice na pozemcích města parc.
č. 1131, 1127 a 18/1 v k. ú. Jestřebí pro stavbu
„Jestřebí – výměna TS Lesní“ za jednorázovou
úplatu 5.000 Kč a DPH a s umístěním sloupu VN,
kabelu VN a NN. (příloha č. 3). Po dokončení
stavebních prací budou pozemky města uvedeny do původního stavu (spáry ve vozovce –
po výkopu – budou ošetřeny speciální asfaltovou
zálivkou proti vnikání vody).
Usnesení č.6
Rada města (zadavatel) v souladu s návrhem
hodnotící komise rozhodla vyloučit ze zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Rájec-Jestřebí, ul. Šafranice, Hradisko rekonstrukce
vodovodu a kanalizace“ vyhlášené dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, v otevřeném podlimitním řízení,
nabídku č. 6 – H3 Inženýrské stavby, spol. s r. o.,
Blansko a nabídku č. 7 VAPIS BOSKOVICE,
spol. s r. o. a to pro nesplnění kvalifikace v požadovaném rozsahu.
Usnesení č. 7a
Rada města souhlasí s vyřazením (likvidací)
drobného hmotného majetku dle návrhu Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres
Blansko. (příloha č. 4).
Usnesení č. 7b
Rada města projednala žádost pana Čermáka
o svolení se zásahem do komunikace města
v k. ú. Holešín. Rada města rozhodla vyžádat
si stanovisko osadního výboru Holešín k projednanému záměru. Rada města dále požaduje
od žadatele předložení projektové dokumentace, kde bude zřejmý rozsah úprav.
Usnesení č. 7c
Rada města projednala Zápis ze schůze komise pro vodní hospodářství a životní prostředí
z 05.09.2013.

 Usnesení
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Usnesení č. 7d
Rada města bere na vědomí Zápisy z kontrol
vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých městem ze 4.9.2013 a 11.9.2013. Rada
města pověřuje hospodářsko-správní odbor
odesláním výzvy k napravení chyb a nedostatků zjištěných kontrolou v termínu nápravy
do 1.11.2013.

Usnesení č. 7e
Rada města bere na vědomí informace o odložení realizace oprav chodníků na ul. Komenského a Blanenská z důvodů administrativy
stanovení dopravního značení a organizace
dopravy na silnici II/374 dle požadavků správce
komunikace.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 07.10.2013
Usnesení č. 1a
Rada města bere na vědomí nformace o jednání s firmou TOP-ENVI Tech Brno společnost
s r. o. a souhlasí se zpracováním projektové
dokumentace a energetického auditu k podání
žádosti o dotaci na zateplení mateřské školy
v Jestřebí.
Usnesení č. 1b
Rada města bere na vědomí informaci, že slavnostní předání Ceny města Rájec-Jestřebí se
uskuteční dne 20. listopadu 2013 v 18.00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu Rájec-Jestřebí.
Usnesení č. 1c
Rada města projednala připomínky k filmu
o Rájci-Jestřebí dle přílohy č. 1 (dlouhé sekvence kulturních programů, sportovních utkání, odborných komentářů, opakované záběry
na stejné diváky, chybí některé aktivity, hodně
odborných komentářů, doplnit v komentářích některé organizace a jejich úspěchy) a požaduje
před finálním zpracováním předložit zkrácenou
verzi filmu ke zhlédnutí.
Usnesení č. 2
Rada města bere na vědomí, že firma H3 Inženýrské stavby, spol. s r. o., Blansko podala
námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení na realizaci
veřejné zakázky „Rájec-Jestřebí, ul. Šafranice,
Hradisko, rekonstrukce vodovodu a kanalizace“. Vzhledem k této skutečnosti rada města
rozhodla projednat tento bod v mimořádném
termínu na jednání rady města dne 9.10.2013.

Usnesení č. 3
Rada města projednala návrh Zadání změn
Územního plánu města Rájec-Jestřebí označených jako RJ13, RJ14, RJ15, RJ16, RJ17 a bere
na vědomí jeho zveřejnění a možnost uplatnění
připomínek v zákonné lhůtě.
Usnesení č. 4
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice na pozemku města parc.
č. 1625 v k. ú. Rájec nad Svitavou pro stavbu
„Rájec-DP Houser“ za jednorázovou úplatu
ve výši 1.000 Kč + DPH, a s umístěním kabelu
NN pro přípojku k pozemku par. č. 1662 v k. ú.
Rájec nad Svitavou. Po dokončeních stavebních
prací bude pozemek města uveden do původního stavu na náklady žadatele.
Usnesení č. 5
Rada města projednala Žádost Ing. Bondy
a Mgr. Blahůškové o souhlas k provedení zateplení fasády rodinného domu na ul. Šafranice 127, Rájec-Jestřebí. Rada města souhlasí
s navrženým způsobem zateplení rodinného
domu s podmínkou, že zateplovací systém nebude realizován v terénu pozemku města parc.
č. 368/1 v k. ú. Rájec nad Svitavou.
Usnesení č. 6
Rada města projednala žádost MUDr. Hájkové
o navýšení odečitatelné částky z nájemného
nebytových prostor Havlíčkova 624, Rájec-Jestřebí. Rada města souhlasí s navýšením
odečitatelné částky z nájmu o polovinu nepřed-

Usnesení
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vídatelných nákladů (frézování betonu) na vyrovnání podkladu pod krytinou vynaložených
nájemkyní, tj. o částku 7.096 Kč.
Usnesení č. 7a
Rada města rozhodla vzhledem ke stavu domu
na ul. Ol. Blažka 71 v Rájci-Jestřebí tyto nebytové prostory dále nepronajímat.
Usnesení č. 7b
Rada města se seznámila s návrhy na nového
člena komise pro projednávání přestupků (viz.
příloha). Rada města rozhodla oslovit navržené
občany a požádat o práci v komisi.
Usnesení č. 7c
Rada města bere na vědomí Zápis ze schůze
komise pro občanské záležitosti z 23.09.2013.
Usnesení č. 7d
Rada města projednala žádost Sportovního klubu Rájec-Jestřebí o převod bývalého přístřešku

zastávky autobusů k využívání ve sportovním
klubu v areálu na Rybníčku.
Rada města souhlasí s uzavřením darovací
smlouvy se Sportovním klubem Rájec-Jestřebí,
Hybešova 292, Rájec-Jestřebí, jejímž předmětem bude neupotřebitelný majetek města
– kovové montované stavby (přístřešek) v zůstatkové ceně 19.920 Kč.
Usnesení č. 7e
Rada města projednala žádost Gymnázia a mateřské školy Rájec o souhlas s uspořádáním
závodů horských kol na místních komunikacích
Pionýrská, Krátká, Na Vyhlídce, Budovatelů
a Šafranice. Rada města souhlasí s uspořádáním závodů horských kol za podmínky, že bude
zajištěna bezpečnost a řízení provozu.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 09.10.2013
Usnesení č. 1
Rada města bere na vědomí, že zadavatel město
Rájec-Jestřebí obdržel dne 04.10.2013 od uchazeče H3 Inženýrské stavby, spol. s r. o., Brněnská
1002/27, 678 01 Blansko, IČ: 60741619, DIČ:
CZ60741619 námitku k veřejné zakázce „Rájec-Jestřebí, ul. Šafranice, Hradisko rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ vyhlášené dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, v otevřeném podlimitním řízení
na stavební práce. Rada města (zadavatel) námitku v plném rozsahu přezkoumala a rozhodla,
že námitku zamítá.

Usnesení č. 2
Rada města provedla rozpočtové opatření
č.4/2013, kterým zapojuje přijaté dotace: investiční dotaci pro SDH na nákup čerpadla
a vozidla, grant na realizaci projektu Comenius
Regio, dotaci na volby poslanecké sněmovny
a dále přiděluje prostředky na stavební řízení
a dopracování projektu stavebních úprav rybníka Klimšák a odvody DPH.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka
Inzerce

Ceny inzerce
ve zpravodaji města
Plošná inzerce
960,- Kč/ celá strana,
480,- Kč/ 1/2 strany
300,- Kč/ 1/4 strany
Řádková inzerce 36,- Kč/ 1 řádek
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Studio Věra
Věra Šmerdová vás zve na pedikúru, manikúru
v nových prostorách na ulici 9. května 295
– bývalé kadeřnictví u vlakového nádraží, vedle
restaurace „NA ŠPICI“. Tel. č.: 602 966 509
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

Inzerce
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• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré
akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky – větší
množství – pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info: tel.: 724 22 92 92
• Studio Radka nabízí:
nehtová modelace
gelem na rukou i nohou
pedikúra, manikúra
Kontakt: Radka Bártová,
tel.: 774 970 824
ul. Krátká 577
(nad gymnáziem),
Rájec-Jestřebí

• 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.

• Nabízím k pronájmu
zařízený byt v Rájci
v rodinném domě 3+1
se zahrádkou. Případně
možná koupě celého
domu. Cena dohodou.
Další informace na tel.
č.: 775 716 340.

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
PRODEJ A POKLÁDKA
PODLAHOVÝCH KRYTIN
• Plovoucí podlahy, PVC, Koberce,
Vinylové podlahy, Parkety,...
• Vyrovnání, stěrkování podkladů
• Renovace dřevěných podlah
• Poradenství a zaměření zdarma

Pavel Jedlička
Nová 396, Ráječko
Tel: 776 154 480
www.podlahy-jedlicka.cz

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

Záběry ze dne 3. 10. 2013 z koncertu „NA TRATI“
skupiny Pozdní sběr s Romanem Horkým.
Autogramiáda Romana Horkého
Kvalitní hudbu a skvělé muzikanty si přišli
poslechnout nejen ráječtí, ale také znalci z Boskovic
a Letovic. Během koncertu se uskutečnilo losování vstupenek (výherce získal
CD „Na trati“), dále autogramiáda a nabídka CD Pozdního sběru a Kamelotů.

Výherce CD

Nabídka CD Pozdní sběr a Kamelot

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.

FOTO
č.
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ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz
FOTO
č.

Na titulní straně:
Podzimní zámek
od Petra Meduny
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