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SLOVO STAROSTKY

Vážení a milí spoluobčané,
zdravím Vás na začátku měsíce listopadu.
Podzim je již v plném proudu a příroda nám
ukazuje, kolik barev dokáže vykouzlit. Obchody
nás zvou na vánoční nákupy, ale než začneme
rozjímat a těšit se na přicházející Vánoce, ráda
bych připomněla letošní kulturní sezónu v našem
městě a také se zmínila o tom, co nás pěkného
čeká. Mimo každodenní setkávání jsme měli
v letošním roce možnost potkat se také při
několika zvláštních událostech – kulturních
akcích, které pro občany připravil Odbor kultury
a cestovního ruchu Rájec-Jestřebí.
Tradičním prvním setkáním v novém roce
vždy bývá Slavnostní novoroční koncert. Zaposlouchat se do nejznámějších operních a operetních árií tak máme možnost ve vybrané společnosti Moravského klavírního tria a špičkových
sólistů. Ani v roce 2020 tomu nebude jinak a již
nyní vám můžeme prozradit, že určitě nebude
zklamaný nikdo, kdo navštíví Kulturní centrum
– sokolovnu páteční večer 3. ledna 2020.
Začátek roku je tradičně ve znamení společenského setkávání se u dobré hudby a tance,
kdy se naplno rozbíhá plesová sezona.
Sportovci nezahálí a nový rok vybíhají na
první kilometry v rámci Rájecké desítky.
Jaro pak se nese v karnevalovém duchu
a akcí pro děti. Každoroční maškarní bál, koloběžkové závody, letos také nově závody pro
cyklisty. Jarní koncert KPH, oslavy krásných
květin – výstavy kamélií na Státním zámku Rájec
nad Svitavou nebo divadlo v sokolovně – letos
pozvání přijala Iva Janžurová, Sabina Remundová, Bára Munzarová a Lucie Žáčková s hrou
Báječná neděle v parku Créve Coeur.
V létě, v době dovolených, si každý také najde
to svoje. Vyvrcholením léta je akce „Ahoj léto“
na fotbalovém hřišti. Letos se těšila rekordnímu
počtu návštěvníků. Jeviště patřilo řadě umělců,
například Adamu Mišíkovi s kapelou, Anife
a Ivanu Vyskočilovým s Tomášem Magnuskem,
skvělému Josefu Lauferovi.
Začátek podzimu je neodmyslitelně spojen
s královnami podzimních květin – jiřinkami,
jež nádherně vyzdobily zámek i celé město.

Zahajovací koncert KPH na zámku rozezvučelo
Ensemble Frizante. S Jožkou Šmukařem a vinaři
z vinařství Maryša ze Šitbořic jsme poseděli
u dobrého vína a burčáku.
Podzimní divadlo patřilo především ženám
– měli jsme možnost přivítat na našem jevišti
Terezu Kostkovou, Evu Josefíkovou, Mášu
Málkovou, jimž zdárně sekundoval Josef Zima.
Následný koncert PF Guitar Quartet nás
příjemně naladil a také pobavil.
Nyní již očekáváme pomaloučku přicházející zimu a přibližující se adventní čas. Ani
v zimě nezahálíme a pozvat Vás tak můžeme
nejen na Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu, které se tradičně uskuteční první adventní neděli na náměstí Míru. Hned následující
den – v pondělí 2. prosince, můžeme navštívit
rájeckou sokolovnu. Uskuteční se zde předvánoční koncert skvělých umělců, otce a dcery, Petra a Marty Jandových. Vstupenky jsou
v předprodeji v Informačním centru. Tento nabitý
večer plný skvělé hudby a zábavy si rozhodně
nenechejte ujít.
Na téměř samém konci roku nás čeká
Adventní koncert v kostele Všech svatých.
A pak se dostáváme již do roku příštího,
NA JAŘE 2020 NÁS NAVŠTÍVÍ ZNÁMÁ KOMEDIÁLNÍ DVOJICE JANA PAULOVÁ A PAVEL
ZEDNÍČEK S PŘEDSTAVENÍM „BEZ PŘEDSUDKŮ“. Také na toto divadelní představení si
již nyní můžete zakoupit vstupenky v informačním centru.
Nesmíme opomenout také široký záběr
místní knihovny, každý měsíc pořádá literární
kavárny na zajímavá témata, dílničky a čtení
pro děti, vernisáže a výstavy. Každý měsíc se
můžeme něco nového dovědět při zajímavých
přednáškách v sále K-áčko.
Nerada bych zapomněla na ty, kteří věnují
čas přípravám akcí pro ostatní a srdečně chci
všem aktivistům poděkovat, že svým přičiněním
se snaží zpestřit a zlepšit život ve městě nám
všem.
Přeji vám všem klidné, pohodové a barevné
podzimní dny.
Mgr. Romana Synakieviczová
starostka
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PŘI PORUCHÁCH NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH

• VTS – tel. 516 432 598, 733 527 835, 734 276 470
Poruchy vodovod
– tel. 734 658 886
• Elektřina – poruchy – tel. 800 225 577 Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626
• Plyn – poruchy – tel. 1239

tel. 770 142 141 po – pá 6.30 – 15.00 h
e-mail udrzba@rajecjestrebi.cz

• Poškození obecního majetku
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UKONČENÍ MESOH ROKU
Vážení občané,
rádi bychom vás upozornili, že na základě ukončení MESOH roku, je v odpadových účtech na
www.mojeodpadky.cz nahraná konečná hodnota získaných EKO bodů. Prosíme o kontrolu přidělených EKO bodů a svezených odpadů, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě
poplatku za odpady. Reklamace budou probíhat do konce LISTOPADU 2019.
Na co je dobré se zaměřit?
1) Zkontrolujte si prosím v Inventuře stanoviště,zda máte uvedeny všechny osoby a zda u nich
máte správně vyplněný čas na stanovišti. Např. u studentů, kteří domů jezdí jen na víkendy,
je dobré uvést čas 0,5 na stanovišti a u osob s trvalým pobytem, které se na stanovišti fyzicky
nezdržují, je dobré uvést čas 0. Díky tomu se budou získané body a obsloužený objem všech
nádob dělit správně.
2) U domácností, které mají málo odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit Odpadový dotazník a uvést
v něm všech pět způsobů, jakými v dané domácnosti dochází ke snižování produkce odpadů.
Díky tomu systém začne sledovat poměr mezi obslouženým objemem nádob a pytlů u tříděného a u směsného odpadu. Domácnostem, které vytřídí více jak třetinu odpadů a mají malý
obsloužený objem, se připíši patřičné EKO body za snižování produkce odpadů (je nutné mít
také potvrzenou inventuru stanoviště).
Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do odpadového úču se můžete přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí
přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO – naleznete na archu s čárovými kódy).
V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím chatovacího okna na
www.mojeodpadky.cz nebo na e-mailu necasova.isnoit@gmail.com.
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Dále Vás prosíme, vkládejte do separačních nádob pouze ty druhy odpadu, ke kterým jsou
určeny. A to bez příměsí. V případě, že separovaná surovina obsahuje velké množství nesourodých
příměsí (často se jedná o směsný komunální odpad, ale také o odpad nebezpečný…), svozová
firma musí tento odpad vytřídit, protokolovat a veškeré náklady posléze vyúčtuje městu. Tím se pak
neúměrně zvyšují náklady na „sběr a likvidaci odpadu“. Co do separačních nádob patří, najdete na
webových stránkách našeho města. Děkujeme.
S pozdravem MOJE ODPADKY

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 06.11.2019 od 08:00 h do 06.11.2019 15:00 h
Obec: Rájec-Jestřebí Část obce: Rájec
Vypnutá oblast: ulice Sportovní – včetně pošty, obchodního domu, firmy Bosko, benzínové čerpací stanice, reg.stanice plynu ulice Erbenova ulice Fučíkova ulice Lesnická od ul. Sportovní po
ul. Fučíkova, ulice Jurkova od ul Sportovní po ul. Havlíčkova, ulice Školní od ul. Sportovní po ul.
Fučíkova, ulice Blanenská domy č. 480 až 483, 500, 507, 617, 690, ulice O. Blažka parc.č. 1119
Dne 13.11.2019 od 10:15 h do 13.11.2019 14:15 h
Obec: Rájec-Jestřebí Část obce: Jestřebí
Vypnutá oblast: ulice Hybešova doma č.p.23 a č.p.316 - ulice 9. května od domu č.p.82 po konec
obce směr Bořitov. Vypíná se pro průjezd nadměrného nákladu.
Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto
nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona
č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie
o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení
za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem
vždy projednat se společnosti E.ON Česká republika, s. r. o.
Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte
www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny,
nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.
				

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNIH
Městská knihovna nabízí všem méně pohyblivým občanům města donáškovou službu.

Každé první úterý v měsíci vám doručíme do domu
košík plný knih či časopisů.
Podle vašich přání vybereme nové tituly, cestopisy i něco z historie a pro zájemce
sáhneme i do starších zásob. Můžeme vám přivézt i audioknihy. Stačí napsat své
požadavky do e-mailu nebo sdělit své přání po telefonu.
Kontaktujte telefonicky 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; mobil 737 328 976 www.rajecjestrebi.knihovna.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

4
Z NOVÝCH KNIH

V měsíci říjnu jsme navštívili 29. knižní veletrh v Havlíčkově Brodě a nakoupili
řadu zajímavých titulů. Přinášíme z nich malý výběr.
Z naučné literatury:
BARRETT, S.: Geronimo – paměti náčelníka Apačů
FORWARD, S.: Cena lásky: peníze a manipulace
HERYÁN, L.: Sami na této zemi

Novinky z pera českých autorů:
DVOŘÁKOVÁ, P.: Chirurg
HORÁKOVÁ, N.: tři v kruhu
BROUSKOVÁ, M.: Nežádoucí svědek

Ze života známých osobností:
DUFKOVÁ, E.: Letokruhy
Ladislava Lakomého
HERFORTOVÁ, Z.: Jízda přes kočičí hlavy
Pro starší děti:
GROHSEBNEROVÁ, V.: Max: vyprojektovaný kluk
z předměstí
ČEŠKOVÁ, L.: Mike a Lili: když dva jsou náhle tři
TIELSCHOVÁ, I.: Poslední rok

Další knihy a také informace z činnosti
knihovny najdete na
www.rajecjestrebi.knihovna.cz.

SPISOVATELÉ A NAŠE DĚTI

V rámci Týdne knihoven jsme letos
zprostředkovali pro žáky naší školy setkání se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, jejím partnerem – spisovatelem sci-fi
a fantasy literatury Jiřím W. Procházkou
a také s autorkou knih pro děti i dospělé
Petrou Braunovou. Paní Smolíková věnovala svůj čas i učitelům a knihovníkům
z našeho okolí a připravila pro ně seminář
na téma Cesty k informační gramotnosti.
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KULTURNÍ DĚNÍ
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PŘEHLED KULTURY
4. 11. – 28. 11. 2019 dětské odd. knihovny
FENOMÉN CHEMLON
Výstava rukodělných výrobků z materiálu, který
provázel mnohé maminky a babičky řadu let.
K vidění budou háčkované papuče, drobnosti
pro děti, tapika apod.
Otevřeno: po, čt 9–17 h, út, st, pá 9–15 h.
Pondělí 4. 11. 2019
14 h
výstavní síň knihovny
MILÝ MILAN
Portrét populárního zpěváka Milana Chladila
v literární kavárně.
Pondělí 4. 11. 2019 17.30 h
Sál K-áčko
PÍSNĚ PÍSNÍ – ZAJÍMAVÉ OSUDY
NĚKTERÝCH STÁTNÍCH HYMEN I
Přednáška lektora Mgr. Dušana Kráčmara bude
mapovat osudy britské, německé, francouzské
a ruské hymny. Vstupné dobrovolné.

Pondělí 11. 11. 2019 18 h
Sál K-áčko
IZRAEL – ZE SEVERU NA JIH S GOPRO
KAMEROU A HUDBOU
Město Rájec-Jestřebí pořádá přednášku
Mgr. Karla Kocůrka věnovanou Izraeli.
Vstupné dobrovolné.
Úterý 12. 11. 2019
14 h
klubovna Na Rybníčku
MILÝ MILAN
V literární kavárně si připomeneme životní cestu
a tvorbu populárního zpěváka Milana Chladila.
Čtvrtek 14. 11. 2019
16 –18 h
dětské odd. knihovny
JAK RÁKOSNÍČEK PŘIPRAVOVAL
RYBNÍK NA ZIMU
Pohádky, hraní a tvoření pro děti od 2-5 let.
Přihlaste se na tel. 603 816 795 nebo
na e-mail gorcikova.katerina@gmail.com.

Úterý 5. 11. 2019 16 h
knihovna Holešín
MILAN CHLADIL, IDOL MNOHA SRDCÍ
V literární kavárně si připomeneme život i písničky populárního umělce

Čtvrtek 21. 11. 2019
16.30 h
u penzionu Kopeček
ZÁJEZD DO DIVADLA – „PŘEDSTAV SI“
Město Rájec-Jestřebí pořádá zájezd do Městského divadla Brno na muzikál s názvem Představ si. Informace a prodej vstupenek probíhá
v IC města.

Pátek 8. 11. 2019
18 h
výstavní síň knihovny
POČÁTEK: MONOKRAJINA
Vernisáž výstavy rájeckého výtvarníka Josefa
Hejče. Výstava potrvá do 28. listopadu.
Otevřeno: po, čt 9–18 h, út, st, pá 9–15 h.

Pátek 22. 11. 2019 18 h
celá knihovna
S BATERKOU PO KNIHOVNĚ
3. putování za pohádkou v setmělé knihovně pro
děti od druhé do páté třídy. Jen pro přihlášené.
Přihlášky si můžete vyzvednout na dětském
odd. knihovny.
CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

DĚNÍ V MŠ I.
Ve školním roce 2019 –2020 navštěvuje MŠ I. 106 dětí. Pro děti chceme co
nejvíce příjemných prožitků v mateřské škole, a proto akce, které pořádáme, k tomu
určitě přispívají. Na fotografiích (za článkem i na zadní obálce) můžete vidět, co
všechno mohly děti od začátku školního roku zažít, vytvořit a poznávat.
V zahradnictví u Langrů děti určovaly zářivé barvičky jiřin a různé tvary dýní.
Rájecký zámek prochází rekonstrukcí, a právě tyto opravy mohly děti za krásného
slunečného zářijového dopoledne sledovat. Zámecká kaple poskytla dětem krásný
zážitek v podobě výstavy loutek divadla Radost. Krmení a pozorování kačenek v rybníce Klimšák
děti velmi zaujalo, stejně jako sběr přírodnin při vycházkách v parku. Poznávání různých druhů
ovoce a zeleniny dětem v podobě krájení, ochutnávání, pečení a plnění úkolů na interaktivní tabuli,
dětem přiblížilo i doposud neznámé druhy a způsoby přípravy pokrmů.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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Pravidla neslušného chování, v podobě divadelního představení Divadla plyšového medvídka,
předvedli dětem to, co by rozhodně dělat neměly.
Dále budeme rozvíjet spolupráci se základní školou. Děti – předškoláci budou docházet za kamarády do 6. tříd, ti budou zábavnou formou naše děti seznamovat s anglickým jazykem a plnit
zábavné úkoly.
Ale o tom blíže až někdy příště.
Za MŠ I. Lenka Přikrylová

Seznamovací a plánovací výjezd parlamentu
25. 9. 2019 se vypravilo 19 zástupců školního parlamentu ze 4.– 9. tříd spolu s paní učitelkou
Dobešovou a Staňkovou na dvoudenní pobyt do Baldovce. Chtěli jsme přivítat a poznat nové členy
parlamentu, zopakovat si pravidla důležitá pro práci, a hlavně naplánovat akce na nový školní rok.
Dva dny, které byly nabité aktivitami (šplhání na horolezeckou stěnu, zkouška odvahy v lanovém
centru, týmové hry, lukostřelba), rychle uběhly a splnily cíl, který jsme před sebou měli, hlavně
naučit se spolupracovat, překonat sám sebe a věřit nejen ve své síly, ale také v pomoc kamarádů.
Pro dokumentaci pár našich postřehů:
„Můj nejlepší zážitek není žádný! Nejlepší bylo totiž všechno!“ Aneta Klimešová, 6. C
„Super kolektiv, super atrakce a také
ubytování bylo top!“ Julie Bezděková, 9. A
„Měli jsme krásné chatičky s vyhřívanou
podlahou. Zkusili jsme si aktivity, ke kterým
bychom se jinak nedostali. Bylo to skvělé!“
Simona Odehnalová, 9. A
Mgr. Vlasta Staňková

Dřevo – materiál budoucnosti
V úterý dne 15. 10. 2019 se konal čtrnáctý ročník soutěže Dřevo – materiál budoucnosti na Masarykově střední škole v Letovicích.
Naši školu reprezentovali žáci 9. ročníku: Ivana Grycová, Kristýna Klašková, Hynek Klimek, Štěpán
Effenberger a Milan Rumler.
Soutěž probíhala v celém areálu školy a byla zaměřena na obory, které se tam vyučují. V celé
soutěži byly tři stanoviště s různými aktivitami, například vyrábění modelů nábytku a navrhování
kuchyně v počítači.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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Z deseti škol jsme se umístili na krásném
2. místě. Za odměnu jsme si odnesli výrobky
žáků. Program se nám velmi líbil.

Kristýna Klašková, Hynek Klimek, 9. A

ADAPTAČNÍ KURZ Z POHLEDU TŘÍDNÍ VYUČUJÍCÍ
Ve dnech 9. až 11. září
2019 jsem se svojí třídou
(1. ročník čtyřletého studia) zúčastnila adaptačního pobytu v Jeseníkách na chatě Orientka.
Jsem ráda, že studenti si vyzkoušeli všechny
aktivity, které toto sportovní středisko nabízelo,
a nebáli se překonat i svůj strach u některých
adrenalinových aktivit, jako například lezení
po lanech do výšek nebo skok volným pádem
ze 30 metrů.

Chata byla vybavena bazénem a saunou,
čehož studenti využívali po dobu svého pobytu
k relaxaci. Kromě jednotlivých aktivit jsme řešili
i skupinové aktivity jako byl běh v sešitých nohavicích pro více osob nebo obrovské bludiště, kde
měli všichni zavřené oči a pouze jeden student
navigoval a měl za úkol dostat míček z jedné
strany na druhou a ostatní dělali to, co říká.
Naše vzájemné seznamování pomocí různých aktivit a povzbuzování k dalším a dalším
úkolům nás ještě více sblížilo a myslím si, že
jsme opravdu skvělý tým.
Mgr. Monika Valoušková – třídní učitelka
FRANCOUZSKÝ MINIMALISMUS ANEB
PROJEKTOVÝ TÝDEN NEJEN S MÓDOU
Od pondělí 22. 9. do soboty 28. 9. 2019
pobývala osmičlenná skupina žáků Gymnázia
Rájec-Jestřebí ve Francii. V malebném městě
Pau na jihozápadě Francie se uskutečnilo třetí
pracovní soustředění v rámci dvouletého mezinárodního projektu v evropském programu Erasmus+. V projektu spolupracují čtyři školy ze čtyř
evropských zemí (Česká republika, Německo,
Francie a Španělsko). Stěžejním tématem je minimalismus: lze minimalistické chování, způsoby
či metody využít jako plnohodnotný a současně
planetu a životní prostředí respektující model
života? Je tzv. zjednodušování podle hesla „méně je více“ tím pravým receptem na současné
plýtvání jídlem, oblečením či dopravou?

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

První setkání se v našem „minimalistickém“
projektu uskutečnilo na podzim roku 2018. Čtyřiadvacet žáků z Hannoveru, Pau a Sevilly bylo
ubytováno v rodinách našich gymnazistů a absolvovalo intenzivní týden zaměřený například
na umění zbavit se věcí, které nepotřebujeme, ale
přitom nám zavazejí a nutí nás žít v nepořádku
jak materiálním, tak i sociálním. Žáci kupříkladu
natočili film o tom, co je minimalismus. Navštívili
„úsporné“ domy, tzv. tree houses, naučili se nakupovat bez obalu, pochopili, k čemu je dobré třídit
odpad a proč je ještě mnohem lepší žádný odpad
nevytvářet. Byl to tehdy náročný týden, ale všichni byli absolvovanými aktivitami zcela pohlceni
a namnoze motivováni osvojené postupy uplatnit
i ve vlastním šatníku, bytě či ve vztazích. Druhé
setkání proběhlo na jaře tohoto roku v Hannoveru. Zdejší projektové činnosti byly soustředěny
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na zemědělství, takže žáci odjížděli obohaceni
například o zkušenosti s kompostováním a s minimalismem v oblasti stravy. Třetí setkání navázalo na předchozí, ale současně bylo jiné, nové
a originální. Francouzi se rozhodli ukázat svoje
nápady v oblasti minimalismu na módě, která je
tradičně jejich silnou disciplínou.
Cesta do školy v Pau (Lycée Barthou) vedla
přes letiště v Krakově na letiště u francouzských
Lurd. Zde si v neděli před polednem naše žáky
převzali jejich francouzští partneři se svými
rodiči. A v pondělí v osm ráno vypukl pracovní
program. Nejprve vzájemné seznámení a prohlídka školy. Poté výroba tašky z trička, které už
nechceme nosit. Normálně bychom je vyhodili,
ale když se v duchu minimalismu trochu zamyslíte, tak si uvědomíte, že vyhozeného oblečení
jsou opravdu hromady a často jde o věci, které
nejsou příliš obnošené a lze je dále využít. Co
dělat? Můžeme vyrobit tašku – minimalizovali
jsme tak množství odpadu, naučili se využívat
vlastní ruce a nápady a ušetřili přírodní zdroje
i vlastní peníze za výrobu a nákup nové tašky.
Během týdne si žáci vyzkoušeli řadu dalších
podobných aktivit, které dávají „odpadu“ nový
život a šetří naši kapsu i životní prostředí (tvořivé
přešívání oblečení, výroba mycích houbiček ze
zbytků textilu, praktické opravování jízdních kol,
inovativní balení dárků, zahradničení na malém
prostoru a jiné). Ve volném čase pak žáci pozná-

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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vali životní kulturu Francouzů v jejich domácím
prostředí a užili si i výletu k Atlantickému oceánu.
Stále přitom mluvili anglicky a učili se chovat
a diskutovat v prostoru mezinárodních skupin.
V pátek, poté co po skupinách prezentovali a vystavili svou celotýdenní práci, se všichni uvolnili
na rozlučkovém večírku, jehož vrchol představovala módní přehlídka „recyklovaného oblečení“.
A nadešel čas loučení, odjezdů a plánů na další
pracovní setkání. Kdy a kde to bude? V březnu
2020 ve španělské Seville! Hlavním tématem
bude minimalismus v dopravě.
Závěrem se sluší poděkovat. Žákům za příkladnou reprezentaci a odvedenou práci. Jejich
rodičům a rodičům jejich ubytovatelů za vstřícnost, pohostinnost a ochotu při ubytovávání.
Ing. Laštůvkovi, řediteli rájeckého gymnázia,

za stálou podporu všech zúčastněných stran.
Kolegům v projektu i mimo projekt za mnoho
práce navíc. A v neposlední řadě Mgr. Pernicové za koordinaci jejího nápaditého a prakticky
využitelného projektu nazvaného Minimalism:
Is simplifying the way for our planet?
Mgr. Petr Jančík
Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Víkendovka s Motýlkem: Vysočina, Pustá Rybná 13. – 15. 9. 2019
Vyrazili jsme v pátek odpoledne, což byl adrenalin – vlaky přeplněné, se zpožděním.
Chlapi museli přemlouvat
řidiče v autobuse mířícího
z Poličky do Pusté Rybné, aby na nás počkal.
Naštěstí počkal... Po ubytování děti dostaly
od Jany výbornou buchtu jako předkrm, povečeřely párky v rohlících, zeleninu, ovoce a různá zobání. K dispozici měly stále teplý čaj. Děti
spaly ve dvou ložnicích s dospělými, ve třetí
spaly velké holky samy. Večer táborák, fotbal,
volný program, stezka odvahy, rychlohygiena.
V sobotu ráno byly po ranní rozcvičce
s Lenkou švédské stoly – čerstvé rohlíky,
koláče, chléb, máslo, marmelády, sýr, nutela, ovoce, zelenina, kakao, čaj. Kolem
10. hodiny jsme se po fáborcích vydali
na vrchol Lucký vrch, po cestě děti plnily
úkoly a postupně odhalovaly tajenku ukrývající nápovědu k nalezení pokladu. Bylo
krásně. V restauraci na Luckém vrchu
jsme poobědvali bramboračku a boloňské špagety. V poobědovém volnu se
děti na rozdíl od nás nekochaly krásnými
výhledy, ale lítaly, stavěly hrady, skákaly na trampolíně – odpočinek žádný.
Z Luckého vrchu jsme se vydali do restaurace Hlučál v Pusté Rybné, kde jsme
povečeřeli. Cestou si děti užily blbnutí

v kukuřičném poli nebo válení sudů z bývalé
sjezdovky. Nachodili jsme cca 12 km, plus x
dalších, co děti naběhaly :). Večer byl táborák,
fotbal, dobrodružnější stezka odvahy, zobání
dobrot a sprcha.
V neděli ráno nás po snídani čekalo balení,
úklid a cesta krásným lesem na Rybenské Perníčky (cca 5 km). Batohy jsme dětem z chalupy
k autobusu odvezli autem. Na obědě jsme byli
opět na Hlučále – super vývar, který si i méně
zdatní jedlíci s chutí přidávali, a kuře na paprice
s knedlíkem. Autobusem jsme se přesunuli
do Poličky, kde jsme navštívili prostory muzea
a vydali se na prohlídku s průvodkyní na radnici
a poličské hradby. Cesta zpět byla rozhodně
s menšími stresy než v pátek.

CENTRUM MOTÝLEK

ROZPIS LSPP
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Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin
2. 11. MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
3. 11. MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33
9. 11. MUDr. Staňková V.
Jedovnice, Zdrav. středisko
10. 11. MUDr. Sládek
Velké Opatovice, nám. Míru 492
16. 11. MUDr. Semrádová
Sloup, Zemspol, 221
17. 11. MUDr. Stojanov
Blansko, B. Němcové 1222/15
23. 11. MUDr. Ševčíková B.
Blansko, Svitavská 1A
24. 11. MUDr. Ševčíková R.
Poliklinika Blansko, Sadová 33
30. 11. MDDr. Šméralová
Boskovice, Lidická 8

516 488 453
516 488 453
516 442 726
516 477 319
516 435 203
605 184 479
516 416 386
516 488 454
731 074 479

Mimo uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice,
Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice zajišťuje službu ve všední dny
od 18.00 do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V sobotu 12. října 2019 proběhlo na Městském úřadu v Rájci-Jestřebí vítání občánků.
Do života byly přivítány tyto děti:
Daniel Pavlovič, Rozálie Musilová, Ella Víšková, Sabina Kroupová, Ondřej Staněk,
Alžběta Čurniková, Leticie Jelínková, Jakub Přikryl
dvojčátka Anna a Eliška Brázdovi, Mariana a Patrik Sehnalovi
Rodičům přejeme hodně radosti a úspěchů při výchově dětí, celým rodinám pak mnoho zdraví,
pohody a spokojenosti.
(zveřejňujeme jména dětí, ke kterým byl dán písemný souhlas rodičů)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA / OHLASY
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Odešli z našich řad
v měsíci srpnu
pan Jiří Horák 63 let, pan Ladislav Zouhar 68 let, pan Jaroslav Pivoda 69 let
v měsíci září
pan Jaroslav Šuman 77 let, paní Jarmila Konečná 83 let, pan František Maňoušek 82 let
VZPOMÍNKA
V říjnu jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí našeho drahého tatínka,
dědečka a pradědečka Josefa Hrušky. Všem, kdo ho znali, děkujeme
za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají synové Vladimír, Dalibor a Martin s rodinami
POSEZENÍ U CIMBÁLU

Rájecká sokolovna se v páteční podvečer
27. 9. zaplnila milovníky lidové muziky a dobrého vína na akci „Posezení u cimbálu“. Řízenou
ochutnávku vzorků lahodného moku z Vinařství
Maryša ze Šitbořic obohatila Cimbálová muzika
SPgŠ Boskovice. Usměvavé studentky s primáškou Aničkou rozezpívaly celý sál. I když nebyly
v krojích, bylo na nich vidět, že folklor mají v krvi
a hraní si užívají.
Vytvořenou dobrou náladu pak umocnilo
následné vystoupení Jožky Šmukaře s jeho cimbálovou muzikou. To už se ke zpěvu přidal i tanec.
Pak prý „POSEZENÍ“ . Byl to krásný večer! Stále
platí, že lidová písnička je lidskému srdci blízká.
A proto – takových večerů více! Velký dík.
		
I. A.

OHLASY / NĚCO Z HISTORIE
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JEDINEČNÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Ano, takové nám připravily zaměstnankyně
Odboru kultury a cestovního ruchu v Rájci-Jestřebí. V pátek 4. října 2019 sice již bylo
sychravé počasí, ale to mě, ani spoustu dalších
milovníků divadla, neodradilo od návštěvy rájeckého Kulturního centra – sokolovny.
Divadelní hra „Čas pod psa“ byla úžasná.
Střídaly se v ní komické scény, které nenechaly
jedinou bránici klidnou, s pasážemi plnými ideálů, reality a námětů k zamyšlení. Nic z toho by
nebylo, nebýt famózního hereckého koncertu
tří hlavních protagonistek vtipně umocněného
postavou jejich mužského kolegy.
Poděkování za nevšední kulturní zážitek
patří nejen hercům, ale i ostatním pracovníkům
pražského Divadla v Rytířské ulici.
Poděkovat chci i zaměstnankyním Odboru kultury a cestovního ruchu v Rájci-Jestřebí
za perfektní výběr divadelních her. Již se těším
na jarní představení.
Copak nás asi čeká?

H. H.

BISKUP FRANTIŠEK XAVER SALM-REIFFERSCHEIDT
Před 270 lety, 1. 2. 1749, spatřil ve Vídni
světlo světa starohrabě František Xaver Salm-Reifferscheidt, muž spjatý svým životem a činností především s Korutany. Přesto však má
vazbu na naše město a zdejší kraj a díky tomu
– i díky skutečnosti, že se jedná o bezesporu
zajímavou osobnost – si jej můžeme u příležitosti
kulatého výročí připomenout.
V době jeho narození ještě byla vazba rodu Salm-Reifferscheidtů na Blanensko malá,
zprostředkovaná vlastně toliko původem matky.
Statky tu ještě rod nevlastnil a v podstatě zde
prozatím nenalézal ani žádný jiný interes, i když
čas už pozvolna směřoval k době, kdy se vše
zásadním způsobem změnilo.
Starohrabě František Xaver se narodil jako
čtvrté z deseti děti starohraběte Antonína Karla
Salm-Reifferscheidta (1720–1769) a Marie Anny Rafaely roz. z Roggendorfu (1718–1807).
Rodina se tehdy pohybovala především ve Vídni, kde se starohrabě Antonín Karel výrazně
etabloval u habsburského dvora byv již r. 1747
jmenován komorníkem a později vychovate-

lem mladičkého budoucího císaře Josefa II.
(1741–1790, vládl samostatně 1780–1790).
Během let ve svých úřadech postupoval výše
a výše a stával se nejen nepostradatelnou, ale
také váženou dvorskou osobností ve službách
Marie Terezie (1717–1780, vládla 1740–1780)
a jejího syna a spoluvladaře, s nímž jej pojilo
mnohem více, než jen oficiální vztah vychovatele
a žáka, státního úředníka a monarchy. Starohrabě Antonín Karel patřil k lidem, kteří stáli císaři
Josefovi nejblíže, spojovalo je pevné přátelství
a neochvějná důvěra, takže kromě úřadů, jež
vykonával, zastával též post jakéhosi císařského
důvěrníka, na jehož bedra byly kladeny mnohé
důležité i delikátní záležitosti vážící se ke dvoru,
říši i samotnému panovníkovi. Koneckonců je
obecně známo, že za své služby byl starohrabě
Antonín Karel 31. 12. 1765 odměněn prestižním Řádem zlatého rouna, v té době prakticky
nejvyšším možným vyznamenáním, jaké mohl
habsburský monarcha udělit za zásluhy o habsburskou říši a rod.
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Starohrabě František Xaver získával první
vzdělání prostřednictvím domácích učitelů a už
jako dítě se poznal s budoucím císařem Josefem, jen o málo starším, než byl on sám. Později
vystudoval vídeňské Theresianum, čili prestižní
akademii založenou r. 1746 z popudu Marie Terezie. Praktické i teoretické znalosti zde získané
rozšiřoval na četných cestách po Německu,
Francii, Anglii či Itálii, kde se vědecky a umělecky založený mladík nejen seznamoval s tamním
prostředím a zdokonaloval jazykové schopnosti,
ale také se zajímal o otázky vědeckých bádání
a poznával umělecká díla slavných mistrů.
To vše zanechalo na jeho osobě nemalý
otisk: skutečnost, že se od mala pohyboval
v prostředí prodchnutém duchem osvícenských
ideálů, i přátelství s pragmatickým Josefem II.
a mnohými učenci, jej nemálo ovlivnilo na celý
život. Díky tomu i díky širokému vzdělání, poznatkům z cest a zájmu o vědění vůbec, stal se
učeným mužem platícím mezi všemi, kteří jej
znali, za vzdělance s široce liberálními a tolerantními názory. Ani po nástupu duchovní dráhy
se nezměnil, často přísné a bigotní církevní prostředí mu v žádném případě nenasadilo na oči
úzké klapky bránící širokému rozhledu.
Zdá se, že původně ani sám starohrabě
František Xaver zcela nepočítal s tím, že svůj
život zasvětí duchovní dráze. Když 10. 12. 1760
zemřel jeho starší bratr, dvanáctiletý Antonín
(další ze starších bratrů, Josef Václav, zemřel
již 1. 11. 1745 jako roční dítko), stal se právě
on nejstarším žijícím synem a měl se tedy dle
zásad primogenitury stát dědicem a majitelem
rodových statků. Koneckonců i záhy realizovaná studia na Theresianu svědčí o tom, že
bylo zpočátku uvažováno spíše o jeho kariéře
ve státních službách.
Starohrabě František Xaver se ale nakonec
rozhodl jinak a nastoupil duchovní dráhu. R.
1767 se stal kanovníkem v Olomouci a později
v Salzburgu, následně byl přijat za člena dómské kapituly v Kolíně nad Rýnem a Štrasburku.
Své vzdělání završil studiem teologie v Římě.
Tam také zahájil skutečnou kněžskou dráhu,
když byl 26. 2. 1775 v památné bazilice sv.
Petra slavnostně samotným papežem Piem VI.
(1717–1799, pontifikát 1775–1799) vysvěcen
na kněze.

NĚCO Z HISTORIE

Biskup František Xaver
Salm-Reifferscheidt (1749 –1822)
(Portrét ze sbírek Rakouské národní
knihovny ve Vídni)
V té době už Salmové byli vlastníky moravských panství Rájec a Blansko, v Rájci byl
dokončen zámek a majetkové a zčásti i sídelní
těžiště rodu se přesunulo na Moravu. Starohrabě František Xaver jakožto dědic držav po smrti
otce musel nejprve vyřešit tuto záležitost –
vzhledem k tomu, že se rozhodl upřednostnit
duchovní dráhu, zřekl se svých dědických nároků ve prospěch mladšího bratra Karla Josefa
(1750–1838), starohraběte povýšeného později
do knížecího stavu, jenž se ujal po smrti otce
správy majetku. R. 1773 bratři záležitost definitivně vyřešili vzájemnou dohodou. Nelze však
říci, že by zůstal od moravských panství zcela
izolován, ba naopak – rád své příbuzné navštěvoval a býval zde častým, lze říci pravidelným
hostem po celý život.
Vzhledem ke vzdělání, čestnému charakteru
a podpoře osvícenských snah habsburských panovníků se mladý duchovní – navíc z rodu Habsburkům blízkého – stal oblíbencem jak císařovny
Marie Terezie, tak Josefa II. Právě císařská přízeň
napomohla r. 1779 k jeho jmenování jedním z auditorů tzv. Sacrae Rotae Romanae v Římě, čili

NĚCO Z HISTORIE
papežského soudního tribunálu (někdy též název
Tribunál Římské roty). Auditoři byli jmenováni
papežem, přičemž již zmíněný Pius VI. udržoval
se starohrabětem Františkem Xaverem nejen
oficiální, ale také přátelské vztahy. Tento soud
řešil sporné záležitosti v oblasti církve a církevních hodnostářů, popř. veškeré pře, jejichž řešení
na něj byly delegovány papežem. Výraznou úlohu sehrával rovněž v oblasti manželského práva
(kupř. rozhodoval o otázkách anulování manželství). O tyto záležitosti se starohrabě František
Xaver blíže zajímal a mj. napsal pozoruhodné
pojednání o bigamii.
Brzy poté následoval v kariéře starohraběte Františka Xavera další postup: na podzim
r. 1783, konkrétně 20. 11., byl jmenován biskupem v korutanském Gurku, jmenování bylo
definitivně stvrzeno papežem v létě r. 1784. V téže době, 13. 8. 1784, také uskutečnil nástupní
návštěvu Gurku. Slavnostní instalace proběhla
16. 5. 1785. Na tomto postu následně setrval
téměř čtyřicet let až do své smrti.
V návaznosti na josefinské církevní reformy přestěhoval r. 1787 se souhlasem panovníka sídlo biskupství z Gurku do Klagenfurtu.
V souvislosti s tím došlo i ke změně biskupské
rezidence – po staletí sídlili gurkští biskupové
na zámku Štrasburk (Straβburg; nachází se nad
stejnojmenným městem) a po r. 1783 krátce
na blízkém zámku Pöckstein. V Klagenfurtu se
prvním biskupským sídlem stal tzv. Viktringerhof
a později, od r. 1791, se sídlo přestěhovalo
natrvalo do paláce na nynější Mariannengasse
v 6. klagenfurtském městském okrese (Völkermarkter Vorstadt). Zde je biskupské sídlo dodnes.
Jako církevní hodnostář pohybující se často
u vídeňského dvora byl zároveň jakýmsi prostředníkem mezi císařem Josefem II. a papežem. Přičiňoval se ve své diecési o šíření knih
a vzdělání, byl údajně vynikajícím řečníkem
a kazatelem. Zasloužil se též o znovuobnovení teologických studií v Klagenfurtu r. 1801,
původně zrušených po zřízení Generálního
semináře ve Štýrském Hradci. Jeho péče o lid
v diecézi se ale neomezovala jen na duchovní
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posilu při kázáních – podporoval při studiu
nemajetné studenty, vydával značné finanční
částky na podporu chudiny či nákup léků pro
ty, kteří si nákladnou léčbu zdravotních obtíží
nemohli dovolit, a s hmotnou pomocí nešetřil ani
v případě, když byla některá část jeho diecése
zasažena živelní pohromou.
Hned na počátku svého působení se biskup
František Xaver přičinil v rámci církevních reforem o rozšíření diecése a protože měl – podobně
jako jeho příbuzní na Blanensku – podnikavého
ducha a zájem o hospodářské záležitosti, přispěl
k růstu biskupských statků a modernizaci hospodářství. Snad právě u svého bratra Karla Josefa v okolí Blanska se inspiroval při záměrech
v oblasti železářství a hornictví, zejména pokud
jde o těžbu železných rud. Postupně zaváděl
racionální lesní hospodářství a také plavení
vytěženého dříví po vodě umožnivší efektivnější
dopravu k dalšímu zpracování.
V oblasti železářství se nakonec pustil
do podnikání – už r. 1793 nechal u železářské
pece a hamru St. Salvador vybudovat velké
skladiště splavovaného dříví a zahájit výrobu
dřevěného uhlí pro výhřev modernizovaných
pecí produkujících surové železo. Za účelem
lepšího odbytu a prodeje zřídil obchod a sklady
v Klagenfurtu a Terstu, ale bohužel situace
nebyla těmto jeho záměrům nakloněna. Výroba
v tamních podmínkách se ukázala i díky nákladné dopravě do skladů a k expedici zákazníkům
jako nerentabilní a výsledky železářského podnikání nebyly takové, jak si biskup František Xaver
představoval. Zisky snižovaly nejen dosti velké
náklady na výrobu, ale také nízký odbyt způsobovaný značnou konkurencí ze strany jiných výrobců, jejichž zboží bylo snáze dosažitelné, nežli
železo dopravované z horských oblastí, přičemž
produkce hutí biskupa Františka Xavera byla
oproti mnohým jiným existujícím či se rodícím
hutním komplexům menší a nedokázala tudíž
výše uvedená negativa kompenzovat ani kvantitativně, přestože kvalita železa nebyla špatná.
Petr Sychra
(Dokončení článku v příštím vydání zpravodaje)

Správné řešení křížovky z říjnového vydání zpravodaje: Je-li říjen hodně zelený, bude
leden velmi studený.
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KŘÍŽOVKA

USNESENÍ

 18
USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 30.09.2019

USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.

smlouvu o provádění činností technologa pitných vod s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., Boskovice uzavřít.

USNESENÍ č. 2

USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1
k Nájemní smlouvě ze dne 09.04.2004 se společností České dráhy, a. s., Praha 1 (příloha č. 5)
a rozhodla Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze
dne 09.04.2004 se společností České dráhy,
a. s., Praha 1 uzavřít.

Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2019
(příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření
č. 6/2019 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 5
Rada města bere na vědomí výpověď z bytu
v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala žádost o neprodloužení
nájemní smlouvy a bere na vědomí ukončení
nájemní smlouvy k bytu v majetku města Rájec-Jestřebí ke dni 31.10.2019.
USNESENÍ č. 7a
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt v bytovém domě v Rájci-Jestřebí.
USNESENÍ č. 7b
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt v bytovém domě v Rájci-Jestřebí.
USNESENÍ č. 7c
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt v bytovém domě v Rájci-Jestřebí.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
k akci „Rekonstrukce střešního pláště na budově
knihovny a informačního a vzdělávacího centra“
s firmou Martin Bábor, Senetářov (příloha č. 3).
Rada města rozhodla smlouvu o dílo k akci „Rekonstrukce střešního pláště na budově knihovny
a informačního a vzdělávacího centra“ s firmou
Martin Bábor, Senetářov uzavřít.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala návrh smlouvy o provádění činností technologa pitných vod s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s.,
Boskovice (příloha č. 4). Rada města rozhodla

USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost o odprodej části
pozemku parc. č. 824 ostatní plocha o výměře
cca 40 m² (přesná výměra po vyhotovení geometrického plánu) z celkové výměry 1.342 m²
v k. ú. Jestřebí a doporučuje zastupitelstvu
města předmětnou část pozemku odprodat
za cenu 200 Kč/m² + platná sazba DPH. Náklady
spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 12
Rada města rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky
části obecního pozemku parc. č. 410 ostatní
plocha o výměře cca 20 m² z celkové výměry
1.407 m² v k. ú. Jestřebí pro parkování osobního
automobilu.
USNESENÍ č. 13
Rada města rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky
části obecního pozemku parc. č. 465 ostatní
plocha o výměře cca 30 m² z celkové výměry
1.235 m² v k. ú. Jestřebí pro parkování dvou
osobních automobilů.
USNESENÍ č. 14
Rada města rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky
částí obecních pozemků parc. č. 525/19 ostatní
plocha o výměře cca 10 m² z celkové výměry
216 m² a parc. č. 617/1 ostatní plocha o výměře
cca 2 m² z celkové výměry 1.208 m², oba v k. ú.
Holešín pro výstavbu dřevěného domku na nářadí a potřeby pro sportovní činnost.
USNESENÍ č. 15
Rada města projednala Zápis ze zasedání
Osadního výboru Holešín č. 2/2019 ze dne
16.09.2019 a doporučuje zastupitelstvu města
vzít tento zápis na vědomí (příloha č. 6).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r. Zdeněk Vašíček v. r.
starostka
místostarosta

INZERCE
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Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

50 %

Výlet
nepočká

na
slevaroku
čtvr t

Stabilní pevný 5G internet bez
závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem na
výlet. Akce platí do 31. 12. 2019
800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost

INZERCE
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DNY ZDRAVÍ
MOŽNOST NECHAT SI ZMĚŘIT RYCHLOST VAŠEHO METABOLISMU,
BMI, MNOŽSTVÍ SVALŮ, VODY A TUKU V TĚLE, HUSTOTU KOSTÍ,
METABOLICKÝ VĚK
ODSTRANIT RIZIKA, ZJISTIT MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PROBLÉMU
PRO ANALÝZU VAŠEHO TĚLA VOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLO
731 511 145 – Mgr. Jaroslava Dobešová
180 Kč /měření

CENY INZERCE VE ZPRAVODAJI
Plošná inzerce:
celá strana		
½ strany		
¼ strany

960,- Kč
480,- Kč
300,- Kč

Řádková inzerce:
jeden řádek		

• Koupím rodinný domek se zahrádkou.
Opravy nevadí, nabídněte prosím.
Tel.: 604 126 290.

36,- Kč

• Stala se Vám újma na zdraví při
pracovním úraze či dopravní nehodě?
Až 100% odškodnění. Posouzení zdarma
a až 4 roky zpětně. Kontakt 776 222 823,
jana.dvorakova@vaseodskodneni.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH, k ceně bude
připočtena platná sazba DPH.
Uzávěrka: vždy do 15. dne v měsíci.
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce.

Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně č. j. P/4 – 3601/93 ze dne 21.10.1993
Zpravodaj města Rájce-Jestřebí č. 11/ 2019 – vydáno v listopadu 2019, vydal Městský úřad v Rájci-Jestřebí.
Reg. MK ČR E 11367 – šéfredaktor Lucie Augustinová.
Adresa redakce: MěÚ Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, 679 02, tel. 515 557 618, kultura@rajecjestrebi.cz,
uzávěrka příspěvků do 15. dne v měsíci. Za obsahovou, stylistickou a gramatickou stránku textů odpovídá
autor, příspěvky neprošly jazykovou korekturou. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit i upravovat
a neodpovídá za obsah uvedených inzerátů.
Sazba a tisk: GRAN spol. s r. o. Blansko

Fotografie k článku na str. 7

Jak se mění naše město – místní část Jestřebí, rekonstrukce ul. Na Hrázi.

