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Záběry ze 4. května 2014 – požehnání sochy sv. Floriána

Zadní strana pamětní desky v Rájci

V měsíci červnu 2014 uplyne 100 let od vypuknutí
1. světové války. Vzpomínáme na rájecké občany,
kteří v této válce položili svoje životy. Jejich jména
jsou zapsána na pamětních deskách.
Pamětní deska v části Jestřebí
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V neděli 4. května 2014 se uskutečnilo požehnání sochy sv. Floriána. Děkujeme všem
přítomným za milá slova a pozitivní hodnocení a také Dětskému folklórnímu souboru Rájíček za
navození příjemné atmosféry.
Bc. Romana Synakieviczová, místostarostka
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• Plyn – poruchy – tel. 1239
• VTS – tel. 516 432 598, 733 527 835, 734 276 470
• Elektřina – poruchy – tel. 800 225 577 Poruchy vodovod – tel. 732 281 785
• Strážník – 515 557 624, 773 976 563

Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626

CO POTĚŠÍ – CO ZAMRZÍ …
100 let – to už je nějaký věk. Obvykle takové
oslavy provází hodně gratulantů, dávají se kytice, cinkají přípitky a šumí šampaňské. Jenže
výročí může být i jiné. Letos si připomínáme
smutné 100. výročí jedné z velkých evropských
tragédií minulého století – zahájení 1. světové
války. A jako by se lidé nepoučili. Následovala
druhá světová válka a po ní mocenské rozdělení
Evropy s obdobím studené války.
Po řadě desetiletí však nastaly změny. Řada států východního bloku se osamostatnila
a vstoupila do Evropské unie. A myslíte si, že se
lidé poučili? Ekonomicky si Evropané polepšili,
to ano, ale morálně se moc nerozvíjíme.
Stačí si vzpomenout na pro-potratovou politiku, eutanázii nebo gender. Místo podpory
zakládání rodin jako svazku muže a ženy –
podporuje Evropa – potraty. Stejným dechem
pak bijí statistici na poplach, že populace Evropy
stárne a Evropa vymírá.
Gender je fenomén, kdy je snaha, aby se
na muže i ženy pohlíželo stejně. Co na tom, že
jsme biologicky a dispozičně odlišní. Na mateřskou dovolenou v rámci genderové politiky prý
musí stejné procento mužů jako žen. A pokud
muži nechtějí, tak za to budou sankce. Že je
to nesmysl? Ne, to je jen gender a jeho návrhy
do evropského parlamentu.
S problémem eutanázie je spojena i snaha
zakázat v některých státech Evropy svědomí. Že
to nejde? Tak proč to nezkusit. V Holandsku si
kliniky, které provozují eutanázii, stěžují, že se jim

těžko kupují farmaka pro eutanázii – usmrcování
lidí. Lékárníci se prý vymlouvají na výhradu svědomí. A tak jedna z politických stran navrhuje, aby
se lékárníkům v Holandsku odebrala možnost
výhrady svědomí. To jsme to dopracovali.
Dokud bude mít přednost osobní prospěch
a pohodlí před odpovědností za nenarozený život, obětavostí v rodině a partnerských vztazích
tak se nedá čekat, že se budou podporovat rodiny a narození dětí. Pokud se zapomene, že stáří
nese moudrost a nadhled, tak společnost ztrácí
hodně ze svých kvalit. Vždyť ekonomika nikdy
nezaloží rodinu, nebude mít děti a nepohladí
vrásčitou ruku a nepoví příběh ze starých časů.
Slova soucítění, laskavost a ohleduplnost se
jen těžko měří na peníze. Lidská, člověčí láska
a přátelství jsou vlastnosti srdce a naštěstí nikdy
nebudou věcí tabulek, kalkulaček a ekonomických statistik. Ještě, že…
CO NÁM KVĚTEN PŘINESL…
Měsíc květen přinesl ochlazení a deště.
Přesto se práce u nás nezastavily. Je dokončeno zateplení mateřské školky v Rájci, jsou
hotové chodníky na ulici Blanenská a na ulici
Komenského ve středu města se usilovně se
pracuje i na chodníku k bytovkám směrem
na Doubravici. K výměně obrubníků a do nového asfaltu se připravuje lokalita „U Smrku“.
Tím by velká část hlavního tahu přes Rájec
měla být hotova.
Pokračuje rekonstrukce kanalizace a výměna vodovodu na Hradisku. Bude to důkladná oprava.
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Současně se připravuje projektová dokumentace
pro rekonstrukci kanalizace a oddělení dešťových vod
na druhé části ulice Havlíčkova a pro rekonstrukce
kanalizace a výměnu vodovodu na ulic Spešovská.
Pro část Holešín poptáváme úpravu zakoupeného
auta pro dobrovolné hasiče, aby jeho výbava odpovídala vyhlášce a pro část Karolín se zpracovává projektová
dokumentace na proměnu objektu č.7 – bývalé hospody – v komunitní a společenské centrum.
Ing. Pavel Perout, starosta

zateplení MŠ Rájec
chodníky na ul. Komenského

PŘIPOMÍNÁME UDÁLOSTI PŘED 100 LETY
V měsíci červnu si připomeneme událostí před
sto lety, které vedly k vyhlášení války Srbsku. Ta přerostla ve světovou válku. Příčinou války byla snaha
o rozpínavost a zisk koloniálního území, nevyřešené
problémy na Balkáně a národnostní a sociální napětí,
nespokojenost s hospodářským růstem spojeným se
zbrojením, zejména Německa.
Záminkou k rozpoutáním války byl atentát na Rakousko-Uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este v Sarajevu 28. 6. 1914, srbským atentátníkem Gavrilou Principem.
Následovala žádost Rakouska-Uherska o vyšetření
atentátu a vydání atentátníka ve lhůtě jednoho měsíce.
Po vypršení termínu a nevyhovění srbské strany byla
28. 7. 1914 vyhlášena Srbsku válka.
O všech těchto událostech si vedla zápisky rájecká
občanka paní Emilie Horáčková po celou dobu války
až do jejího konce. Z jejich zápisků přejímáme po-

pis událostí od sarajevského atentátu.
Od vyhlášení mobilizace až do konce
války v říjnu 1918:
„V červnu 1914 byl svolán světový
sjezd Sokolů v Brně. Město bylo slavnostně vyzdobeno prapory a věnci.
Uprostřed oslav přišla zpráva o atentátu na následníka trůnu, o smrti jeho
i manželky. Slet byl okamžitě ukončen
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V našem městě vzpomínáme 53 mrtvých
vojínů.
Padlým mužům byly na upomínku stavěny pomníky. Připomínáme nápis na pomníku
v Rájci:
„CHTĚJTE MÍR, AŤ NENĺ NAŠE
SMRT MARNÁ“
Václav Fránek

Jména padlých občanů části Rájec

a hosté z ciziny se rozjeli domů. 26. července
byla vypovězena Srbsku válka. Byla vyhlášená
všeobecná mobilizace a do 24 hodin museli
narukovat muži od 24 do 36 roků. Všechna práce byla ukončena a muži se sjížděli na určená
stanoviště. Na dráze byl takový nával, že se
do vlaků někteří dostali až v noci.
Důsledkem I. světové války byly miliony
mrtvých lidí, hlavně vojáků. Zničení spousty míst
a měst. Zničena krajina, hladomor a nemoci.

Jména padlých občanů části Jestřebí

SEZNAM PADLÝCH OBČANŮ MČ RÁJEC V I. SVĚTOVÉ VÁLCE
Blažek Jaroslav
Blažek Václav
Brázda Jaroslav
Brázda Klement
Čuma František
Filouš Jan
Horáček František
Hudec Jan
Hudec Karel
Hruška Jan
Hruška Vladimír
Kala František
Klimeš František
Klimeš Vincent
Kočvara František
Kočvara František
Sáňka Josef
Fojt
Kyselka Robert
Kouřil Alois
Kouřil Vilém
Koupý Metoděj

1897
1895
1873
1895
1895
1874
1887
1877
1897
1885
1895
1895
1894
1890
1873
1897
1884
1891
1889
1888
1895
1886

Komárek Antonín
Kratschmer Jan
Kreisl Jindřich
Kučera Jan
Kučera Jan
Maňoušek Vilém
Mokrý Rudolf
Němec František
Nesrsta Josef
Opálka Arnošt
Pavlů Antonín
Pečenka Josef
Pečenka František
Skoták Karel
Pelikán Josef
Perout František
Písařík Vilém
Písařík František
Skácel Antonín
Šamalík Josef
Šmíd Josef
Šustr Metoděj

1888
1889
1878
1895
1892
1895
1890
1889
1884
1898
1894
1899
1897
1898
1882
1883
1881
1890
1878
1889
1895
1897

Švec Antonín
Taufer František
Tihon František
Vašek Metoděj
Vaverka Arnošt
Volák Josef
Zachoval Just
Zicha Karel
Zuck Maxmilian

1892
1892
1872
1899
1899
1881
1890
1881
1888

SEZNAM PADLÝCH
OBČANŮ MČ JESTŘEBÍ
Havránek Jan
Krejčí Karel
Přibyl Josef
Thher Josef
Vaněk Josef
Zachoval František
Zerák Jan
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Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Nedal přednost motocyklistovi
BLANSKO – VYŠKOV: Řidič Jawy byl těžce
zraněn.
K vážné dopravní nehodě vyjížděli v pátek
4. dubna v podvečer dopravní policisté do Rájce-Jestřebí na Blanensku. Jednatřicetiletý řidič, jedoucí s vozidlem Volkswagen Transporter, nedal
podle prvotních zjištění policie na místě nehody
při odbočování vlevo přednost motocyklistovi
jedoucímu na motocyklu značky Jawa 250. Při
střetu utrpěl čtyřiadvacetiletý řidič motocyklu
těžká zranění, s nimiž byl vrtulníkem převezen
do nemocnice. Škoda, která při nehodě vnikla,
byla vyčíslena předběžně na 42 tisíc korun.

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE
pondělí
středa

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

Občané mohou kdykoliv kontaktovat
strážníka na telefonním čísle
pevné linky:
516 833 604,
na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese:
straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty ze strany občanů k výkonu
služby (zaměření) jsou vítány.
Str. Kotlan Antonín, MP Rájec-Jestřebí

por. Mgr. Iva Šebková
tisková mluvčí
Policie ČR – Krajské ředitelství Jihomoravského kraje
Preventivně informační skupina Blansko –Vyškov

Informační centrum Rájec-Jestřebí
Kontakt: 516 432 191
e-mail: informace@rajecjestrebi.cz
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Provozní doba červen - srpen:
po – pá
9:00 – 18:00

2. 6. 2014
14:00
výstavní síň knihovny
OLGA HAVLOVÁ
Literární kavárna tentokrát představí ženu, která
se stala první dámou nového státu – České
republiky
2. 6. – 20. 6. 2014
výstavní síň knihovny
OLGA HAVLOVÁ
Výstava o životě první dámy České republiky;
expozice je zapůjčena od Výboru Dobré vůle
Olgy Havlové		
4. 6. 2014
9:00
dětské oddělení knihovny
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
I letos jmenujeme všechny kluky a holčičky
z prvních tříd rytíři pohádkového království.
S pohádkou a v pohádce.

8. 6. 2014
15:00
zámecká kaple – Státní zámek Rájec n. Svit.
KONCERT V ZÁMECKÉ KAPLI
Vystoupí žáci ZUŠ Rájec-Jestřebí

Galerie Kruh

Státní
zámekpřestávka:
Rájec nad Svitavou
polední
		

12:00 – 12:30

23. 6. 2014
sál K-áčko

17:30

JAK SE U NÁS MLUVÍ
Přednáška lektorky Mgr. Sabiny Konečné
Pořádá: Klub seniorů v Rájci-Jestřebí.
V přednášce
tradiční nářečí
27.budou
dubnapředstavena
– 14. září 2014
českého
národního výtvarný
jazyka, jejichsalon
vznik, dělení
Zámecký
Stálá prodejní
výstava obrazů, grafiky, keramiky a dalších
a typické
znaky.

Výstavy v roce 2014
výtvarných oborů

Jan Šmíd – Obrazy
Galerie
Kruh
27. dubna – 28. května 2014

(výběr z díla)
Státní zámek
Rájec nad Svitavou
Vernisáž v neděli 27. dubna 2014 v 15 hodin

1. června – 16. července 2014

Alena Kojdlová – Inspirace

(šperky, obrazy a objekty)
Vernisáž v neděli 1. června 2013 v 15 hodin
Vernisáž výstavy bude spojena s módní přehlídkou
šperků a módních doplňků autorky)

www.galeriekruh.cz 2014
Výstavy
20. červencev– roce
14. září 2014

Jan
Obrazy
27.Odvárka
dubna – 14.–září
2014

Vernisáž v neděli 20. července 2014 v 15 hodin
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XIX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst
CONCENTUS MORAVIAE
na téma „České sny“		
Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae v červnu vstoupí do svého
devatenáctého ročníku. Jaká hudba bude znít
a kteří interpreti vystoupí ve vybraných městech
Vysočiny a Jihomoravského kraje tentokrát?
Letošní sérii třiatřiceti koncertů vytvořil muzikolog a skladatel Aleš Březina, který s festivalem
spolupracuje již počtvrté. Svou dramaturgii opět
nazval „České sny“ a opět objevným způsobem
začlenil naši národní hudbu do evropského
kontextu: tentokrát české skladatele a interprety konfrontuje s hudební kulturou španělskou
a norskou. Březinův dramaturgický koncept
odhaluje překvapivé souvislosti a nečekané
příbuznosti těchto tří zdánlivě velmi odlišných
uměleckých světů.
Od 3. do 28. června 2014 proběhne celkově
34 akcí (33 koncertů a jedno odpoledne pro rodiny s dětmi, viz níže), a to ve 20 městech a obcích,
z nichž 16 je kmenových a zbylá přidružená.
Jednotlivá města festival spolupořádají a mají tak
příležitost bezprostředně ovlivnit jeho charakter.
V letošním roce zahajuje festival novou
tradici: poprvé jeho ročník provází rezidenční
umělec. Pro letošek se jím stane Josef Špaček, virtuózní houslista a koncertní mistr České filharmonie, který se představí ve čtveřici
různých programů od recitálu s klavírem přes
hru s kvartetem až po koncert s komorním souborem. Na koncertních pódiích zámků, kostelů
či kulturních domů jižní Moravy a Vysočiny se
dále představí elita domácí internační scény,
pozvání přijali také špičkoví muzikanti z Norska
a Španělska.
Velkolepý zahajovací koncert ozdobí světově uznávaná legendární pěvkyně a herečka
Soňa Červená a PKF – Prague Philharmonia
pod taktovkou úspěšného dirigenta mladé generace Jakuba Hrůši, kterého světový časopis Gramophone zařadil mezi deset mladých
světových dirigentů s hvězdnou budoucností.

3. – 28. června 2014

Početnějších souborů a orchestrů vystoupí
na letošním ročníku festivalu netradičně více.
K nejočekávanějším programům domácích
umělců se řadí Requiem Aleše Březiny v podání
souboru Musica Florea a chlapeckého sboru
Boni pueri se sólisty Ivou Bittovou a Vojtěchem
Dykem, skvělý Český filharmonický sbor Brno,
Šporclův populární projekt Gipsy Way, koncerty
rezidenčního umělce, houslisty Josefa Špačka s Janáčkovým komorním orchestrem či se
Zemlinského kvartetem, melodramatická fraška
Čtyřnohá vrána Kryštofa Mařatky v podání Orchestru Berg, oblíbení Havelkovi Melody Makers
se speciálním Španělskem inspirovaným programem či závěrečný koncert, který patří baroknímu orchestru Collegium 1704. Posluchače
čeká obdivuhodná přehlídka českých komorních
ansámblů od Českého noneta přes Kalabisovo
a Dvořákovo trio, Bohemia Saxophone Quartet
až po Duo Ardašev či sestry Claru a Doru Novakovy. Sólově se kromě Josefa Špačka předvede
také cellista Petr Nouzovský, klavíristé Ivo Kahánek a Karel Košárek, vítězka loňské soutěže
Pražského jara hornistka Kateřina Javůrková či
kytarista Pavel Steidl. Na programu nechybí ani
worldmusic v podání obdivované Marty Töpferové a její skupiny Trova. Cimbálový Hradišťan
tentokrát nabídne autorské písně Jiřího Pavlici.
Hosté ze Španělska zavítají na mikulovský
zámek, kde publikum potěší ohnivým flamencem
v podání kytaristy Alexandera Gavilána a zpěvačky Carmen Fernández s virtuózním tanečním
projevem Irene Álvarez a Federica Ordoñeze.
Z Norska na festival dorazí mladičká Tine
Thing Helseth, která dnes patří mezi absolutní
trumpetovou světovou špičku a která se na Moravě představí jako sólistka i jako frontmanka
svého jazzového seskupení Tine Thing Helseth
Quintet. Její krajané z kultovní folklorní skupiny
Majorstuen roztančí exteriéry zámku v Moravském Krumlově novým programem nazvaným
„Cvrlikání“.
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Na závěrečném koncertě bude město Břeclav předávat pomyslnou štafetu Českých snů
svému slovenskému partnerskému městu Trnava, kde 3. července odstartuje zahraniční část
stejnojmenného projektu.

Čtyři festivalové koncerty zaznamená Český
rozhlas, koncert Dvořákova tria „Pocta Janáčkovi“ z knihovny zámku v Náměšti nad Oslavou
bude 23. 6. živě přenášen do sítě EBU.

Festival je významnou součástí letos probíhajícího Roku české hudby.

V pondělí 26. 5. vyjde na jižní Moravě a Vysočině speciální příloha MF DNES věnovaná letošnímu ročníku festivalu Concentus Moraviae.

Stejně jako v předchozích ročnících proběhne vedle hudebního programu také Odpoledne
pro rodiny s dětmi ve spoluprácí se Sítí mateřských center v rámci kampaně „Táta dneska
frčí“. V neděli 22. 6. budou v parku u Zámeckého
skleníku v Boskovicích hrát a tančit žáci ZUŠ
Boskovice a děti se mohou těšit taky na loutkovou pohádku Rozum a štěstí Dřevěného divadla
Jana Hrubce, cirkusovou školu divadla KUFR
a stanoviště mateřských center.

Webová stránka www.concentus-moraviae.
cz přináší podrobné informace o interpretech,
programech koncertů, ale také o jednotlivých
festivalových městech a sálech, ve kterých se
koncerty konají. Festivalové koncerty se dají
dohledat podle festivalové mapy, kalendáře nebo programu. Nabízíme elektronický festivalový
newsletter, možnost stát se přítelem festivalu
na Facebooku, výběr z audio nahrávek je k poslechu na soundcloud.com a videa na Youtube.

ZVEME VÁS NA KONCERTY, KTERÉ SE USKUTEČNÍ V RÁJCI-JESTŘEBÍ:
5. 6. 2014 v 19:30
Státní zámek Rájec nad Svitavou,
Slavnostní sál

19. 6. 2014 v 19:30
Státní zámek Rájec nad Svitavou,
Slavnostní sál

účinkují:
Clara Novakova – flétna
Dora Novakova – klavír

účinkují:

Josef Špaček – housle
Miroslav Sekera – klavír

program:
Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír
Pablo de Sarasate: Caprice basque
Bohuslav Martinů: Česká rapsodie pro housle
a klavír
Edvard Hagerup Grieg: Sonáta č. 2 G dur pro
housle a klavír op.13
cena vstupenky: 200 Kč / 100 Kč

program:
Jan Novák: Choreae vernales pro flétnu a klavír
Bohuslav Martinů Sonáta č. 1 pro flétnu a klavír
Vítězslava Kaprálová: Groteskní passacaglia
Jan Novák: Sonata super Hoson Zes... pro
flétnu a klavír
cena vstupenky: 200 Kč / 100 Kč
Vstupenky na rájecké koncerty jsou k dispozici v Informačním centru
města Rájec-Jestřebí (v budově knihovny)
Kontakty: e-mail: informace@rajecjestrebi.cz, tel. č.: 516 432 191

GALERIE / MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Z NOVÝCH KNIH

Galerie Kruh
StátníGalerie
zámek Rájec Kruh
nad Svitavou

Státní zámek Rájec nad Svitavou

Náš knižní fond jsme obohatili
o řadu nových titulů.
Nabízíme alespoň malý výběr:
Z detektivního žánru:
OHLSSONOVÁ, K.: Andělé strážní
SILVA, D.: Anglická dívka
FRANCIS, D.: Odmítnutí poslušnosti
Dětem můžete půjčit na prázdniny:
ŠANDERA, J.: Co vyprávěla houpací síť
SYPAL, J.: Dědova hůl čarodějka
VÁRSZEGIOVÁ, A.: Ptáče a bodlák
Ze světové literatury:
SKOMSVOLDOVÁ, K. A.: Čím jdu rychleji, tím
jsem menší
CHRISTIANE F.: Můj druhý život – pokračování
knihy My děti ze stanice zoo
SOROS, T.: Maškaráda kolem smrti
Tyto i jiné zajímavé knihy si můžete vybrat na
www.knihovna.rajecjestrebi.cz
UPOZORNĚNÍ

Dovolujeme si pozvat Vás a Vaše přátele
na si
vernisáž
Dovolujeme
pozvat výstavy
Vás a Vaše přátele
na vernisáž výstavy

Půjčovní doba knihovny o prázdninách

Alena Kojdlová
Alena Kojdlová
– Inspirace
–
Inspirace
(obrazy,
šperky
a
objekty)
Alena Kojdlová – Inspirace
(obrazy, šperky
(obrazy,
šperky aa objekty)
objekty)

Vernisáž výstavy se uskuteční
1. června
2014
v 15 hodin
v neděli
Vernisáž
výstavy
se uskuteční
av bude
s módní
1. června
2014 přehlídkou
v 15 hodin
nedělispojena
šperků
módních
doplňků
autorky
a bude aspojena
s módní
přehlídkou
šperků aslovo
módních
doplňků
autorky
Úvodní
Věra
Razsochová

Hudební
doprovod
Musilová (flétna)
Úvodní
slovo Lenka
Věra Razsochová
Hudební
doprovod
Musilová2014
(flétna)
Výstava
potrvá doLenka
16. července
provozní
době zámku
a Výstava
bude otevřena
potrvávdo
16. července
2014
a bude otevřena v provozní době zámku

V červenci bude knihovna z důvodu
revize uzavřena.
V srpnu si můžete knihy půjčit
v obvyklou provozní dobu.

Odd. pro děti

Odd. pro dospělé

Po

13 –16 h

Po		

Čt

13 –16 h

Čt 9 –11 16 –18 h

16 –18 h

www.galeriekruh.cz

www.galeriekruh.cz
www.galeriekruh.cz

Během června si můžete půjčit neomezené
množství knih i na červenec.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
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Přinášíme další vítěznou práci z literární soutěže „Kde končí svět“
NEJMOUDŘEJŠÍ JE ČÍSLO…
Jaké číslo je asi nejmoudřejší? Každé má
svůj příběh, ale které je to pravé? Nejmodřejší
je asi číslo tři. Tři jako Tři oříšky pro Popelku.
Ale co když nejmoudřejší je sedmička? Jako
Sněhurka a sedm trpaslíků. Může to být také
dvojka, která tvoří pár. Dvě jako dvě hrdličky
zpívající na stromě. Může to být i čtyřka, která je
moje šťastné číslo. Co takhle třináct… To je můj
věk. Nebo 333 stříbrných stříkaček, co stříkaly
přes 333 stříbrných střech.
Já jsem se narodila 23. 12. roku 2000: i tahle
čísla mohou být nejmoudřejší. Když slyším slovo
Vánoce, vybaví se mi mnoho vzpomínek. 24., to
je Štědrý den. Jedna? Jsem ráda, když dostanu ve škole jedničku. Ale jedna znamená také
samotu. Jsem tu jen já bez žádných kamarádů.

Když přijde nějaká kamarádka, hned je veseleji.
Tím se vracím ke dvojce.
Milion! Být milionářem by bylo skvělé. Koupila bych si tři psy, tři kočky, tři morčata a spoustu
dalších zvířátek a nejen zvířátek. Co když je tedy
nejmoudřejší číslo tři? Tři může být i rodinka,
tatínek, maminka a dítě. Jedináček? Ne, lepší
je mít sourozence, i když se někdy nepohodnou. A to tedy znamená čtyři! Doma mám čtyři
milounká morčátka. Oříška, Čmeláčka, Šmudlu
a Krtka. Když dáme po třech týdnech malá
morčátka do Zverimexu, dostaneme za každé
30 korun. Za ně pak koupíme granule. Máme
i jednoho pejska, osm rybiček.
Pořád jsem ještě nepřišla na to, které číslo
je nejmoudřejší … Každé má své kouzlo.
Michaela Wittková

POZVÁNKA NA KONCERT

www.pinkfloydrajec.cz

Dark

S
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e Mo

f Th
ide O

nejvìrnìjší èeský revival

DISTANT BELLS

7.6. 2014 ve 21:00
letní kino Rájec - Jestøebí

cena vstupného: základní 250,- Kè, v informaèních centrech 220,- Kè, na webových stránkách 200,- Kè, dìti do 150cm 150,- Kè, dìti do 110cm zdarma.
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BESEDY V RÁJECKÉ KNIHOVNĚ

Spolupráce naší školy
a MK je na výborné úrovni.
Paní knihovnice pro nás připravují spoustu zajímavých
besed a díky nim se můžeme
setkávat a blíže seznámit s nevšedními osobnostmi.
9. dubna měly žákyně sedmého ročníku
možnost osobního setkání se spisovatelkou
Petrou Dvořákovou, autorkou knih „Julie
mezi slovy“ a „Já jsem hlad“. Paní Dvořáková
na vlastní kůži poznala nemoc zvanou mentální
anorexie, se kterou s přestávkami bojovala
od svých šestnácti do dvaceti šesti let.
Jak sama říká, k uzdravení jí pomohli přátelé, vztahy, vyřešení řady osobních problémů
(vztah s matkou, vyléčení mladšího syna z leukémie).
V současné době se snaží vylíčit hlavně děvčatům nástrahy a nebezpečí mentální anorexie.
Součástí besedy byl malý testík, při němž děv-

čata odpověděla na několik jednoduchých otázek. Odpovědi do týdne došly a dívky se z nich
mohly poučit. Autorka je velmi sympatická žena
a beseda s ní byla zajímavá, poučná i zábavná.
Druhou besedou, které se zúčastnili žáci
6. A a 7. B byla beseda s manželi Balákovými
z Tišnova. Pan Libor Balák je malíř, žák světově
proslulého umělce Zdeňka Buriana. Původně
se věnoval ilustracím knih, později pracoval
na známých počítačových hrách Vietkong 1 a 2.
V posledních letech se věnuje rekonstrukcím
pravěku. Na internetových stránkách http://
www.anthropark.wz.cz je možné si prohlédnout
jeho expozici obrazových rekonstrukcí života
dávných kultur. Novinkou je tam čtení na pokračování dobrodružného románu „Dobyvatelé
zapovězené země“, jehož je pan Balák autorem.
Beseda s manželi Balákovými se nám velmi
líbila a rádi se s nimi setkáme znovu.
Vlasta Staňková

PEER PROGRAM V 6. ROČNÍKU
Konec měsíce března a počátek dubna byl
termín konání peer programu na základní škole.
Smyslem programu je ve čtyřech lekcích propagovat v 6. ročníku výhody zdravého způsobu
života. Starší kamarádi byli nápomocni mladším
spolužákům při plnění úkolů. Byli rozděleni vždy
do čtyř skupin.
Letošní peeři byli z osmých tříd. Témata, která byla náplní jednotlivých lekcí, jsou následující:
zdravý způsob života, způsoby odmítání, šikana
a virtuální realita. V reflexi na celý program se
starší žáci vyjádřili takto:
• Šlo to, ale někteří to nebrali vážně, málo se
zapojili do spolupráce.
• S šesťáky to byly příjemně strávené hodiny,
až na jednu výjimku, ale přesto to bylo fajn.
Skupina pilně pracovala a snažila se.
• Mohlo to být lepší, mohli by se více zapojovat,
ve svém věku by měli znát více, moje skupina
byla pozorná, ale někteří bohužel byli pasivní.
• Pracovalo se mi dobře s pánskou částí,
s dámskou už ne. (peeři z 8.A)

• Byl jsem v obou třídách a většina šesťáků
byla bez problémů, má skupina byla slušná
a zapojila se do všech témat.
• Šesťáci z mé skupiny byli klidní, nevykřikovali
žádné hlouposti, takže se mi pracovalo dobře.
• Se skupinou se mi pracovalo výborně. Nejvíce bych pochválila děvčata, ty se zapojily
nejvíce a měly i dobré nápady.
• Spolupracovalo se mi dobře, v mé skupině
byli dva žvanilové, jinak dobrý. (peeři z 8.B)

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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Z vyjádření je patrné, že lepší spolupráce probíhala
ve třídě 6. B.
I vyjádření šesťáků vyznívají pozitivněji z 6.B oproti 6.A.
Největší ohlas měla čtvrtá lekce – o virtuální realitě, dále se
některým líbily scénky, při kterých se nacvičovaly způsoby
odmítání. Také byly děti překvapené, kolik peněz stojí kouření a pití alkoholu.
Na závěr bych chtěl poděkovat V. Švábové,
T. Svobodové, D. Vágnerovi, a F. Kostovovi z 8.A,
J. Kočkové,
J. Dolívkovi,
M. Alexovi
a T. Kuchařovi z 8. B,
kteří se zasloužili
o úspěšnost akce,
přestože to neměli
vždy snadné.
A doufám, že
i šesťákům uvízlo
v jejich hlavách něco
málo poučení a znalostí.
Miloslav Staněk

JAK VYPADÁ, VONÍ A CHUTNÁ ŠPANĚLSKO
Studenti rájeckého gymnázia s projektem Comenius v jižní Andalusii
Sedíme na schodech kašny u sevillské
katedrály, nad hlavou nám bijí zvony na věži
Giralda, v okolních uličkách klapou podkovy
koní zapřažených do nablýskaných kočárů.
Je neděle ráno a město se pomalu probouzí.
Ojedinělí kolemjdoucí jsou zatím převážně
turisté, kteří pospíchají s kufry na letiště nebo
využívají svěžího ranního povětří k výpravě
za památkami. Zbývá nám ještě chvíle před
odjezdem na letiště, a tak sedíme, pozorujeme
dění a přebíráme vzpomínky.
Máme za sebou krásný týden strávený
s učiteli a studenty z pěti dalších evropských
zemí. Jsme plni nezapomenutelných zážitků ze
života v hostitelských rodinách a v neposlední
řadě máme pocit, že víme, jak vypadá, voní
a chutná Španělsko. Ano, zúčastnili jsme se

dalšího projektového setkání v rámci projektu
Comenius, do něhož jsou kromě naší školy,
Gymnázia Rájec-Jestřebí, zapojeny i školy ze
Španělska, Francie, Německa, Itálie a Finska.
Schůzku tentokrát pořádá právě partnerská
škola ze Španělska, a tak jsme se vypravili
do jižní Andalusie, do Sevilly a nedalekého
malého městečka San José de la Rinconada.
Stejně jako na předchozích schůzkách
v Itálii a u nás, i tady jsme v různých projektových aktivitách sledovali vztahy mezi vědou
a uměním. Starobylá Sevilla se svou bohatou
křesťanskou a maurskou tradicí má v této
oblasti opravdu co nabídnout. Studovali jsme
například symetrii, kompozici a barevné kombinace keramických mozaik, na něž je možné
při procházce městem narazit téměř každém

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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kroku. Nad nádherou a bohatostí těch, které jsme viděli v královském paláci Alcazar, se nám
však doslova tajil dech. Základní
principy geometrie a skládání barev jsme si vyzkoušeli při kreslení
mandal a skládání origami. Dalším
druhem umění, s nímž jsme se
v Seville setkávali rovněž hojně, je
hudba a tanec. Jitřivou melodii sevillany, rytmus bubnů a kastanět,
víření pestrobarevných volánů
tradičních šatů a ladné pohyby
rukou nám při svém vystoupení
předvedly studentky a učitelky z partnerské školy. Navíc
ostré a pro nás poněkud nezvyklé světlo, bujně kvetoucí
a barvami hýřící vegetace,
bohatě dekorovaná architektura mísící prvky evropské
i arabské činí z jižního Španělska klenot, který krásně
zapadá do náhrdelníku našich
projektových setkání.
Ve společném programu
jsme měli možnost poznat
nejen zajímavé turistické

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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památky a malebná zákoutí podmanivého
města, ale i přírodní krásy blízkého okolí. Tak
například v mokřadech národního parku Doñana
jsme pozorovali elegantní růžové plameňáky
a jiné druhy vodního ptactva, ve stinných
borových hájích jsme si zase na chvíli odpočali
od žhavého a oslňujícího jižního slunce a nechali
se unášet jemnou pryskyřičnou vůní a šuměním
větru ve větvích. Pobřeží Atlantiku nám pak
nabídlo adrenalinový zážitek v divokých vlnách.

Teď tedy sedíme na schodech, poněkud
unavení z nabitého programu uplynulého týdne,
mnohem opálenější než při našem příjezdu,
bohatší nejen o zážitky a poznání, ale hlavně
o nová přátelství. Ještě teď nás hřeje vzpomínka na dojemné chvíle z rozlučkového večírku
a naděje, že se s našimi novými kamarády snad
zase setkáme.
Barbora Honzátková, vyučující francouzštiny
a angličtiny, Gymnázium Rájec-Jestřebí

MATURITY 2014? HOTOVO!
A je dokonáno! Jdeme slavit! Série maturitních zkoušek, které byly v naší republice odstartovány již 2. května písemnými testy a slohovými
pracemi, skončila na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí
ve čtvrtek 22. května ústní zkouškou ze španělského jazyka. Tři a půl dne se 23 maturantů
nervózně potilo při losování té „správné otázky“.
Některým se vylosovat podařilo, jiní museli sáhnout do hlubin své paměti a potili se dál.
Nicméně – podtrženo a sečteno – 6 maturantů odmaturovalo s vyznamenáním, dva si
naopak na podzim zopakují každý po jednom
předmětu. Velmi úspěšní byli maturanti v angličtině, 11 z nich dosáhlo na výborné
hodnocení! Nadprůměrně úspěšní byli
studenti i v biologii a chemii, kolísavé
jsou výsledky ze společenských věd
a zeměpisu, nejméně kvalitní pak byly
výsledky státní maturity z matematiky.
Přesto i výsledky zkoušky z matematiky
převyšují celostátní průměr.

Atmosféra zkouškového období a zejména
pak závěrečné ústní části byla pohodová a přátelská. Učitelé svoje studenty vedli zodpovědně
a korektně, studenti byli připravení, jejich preventivní obavy fungovaly jako pozitivní motivace.
Za zdárný průběh zkoušky patří poděkování
paní předsedkyni z boskovického gymnázia,
celému vedení rájeckého gymnázia a samozřejmě všem učitelům, kteří studenty po celých
šest let vzdělávali.
Absolventům ročníku 2014 z Gymnázia
Rájec-Jestřebí zdar a sílu ke studiu na VŠ!

Nástěnka maturitní třídy

Zahájení maturit
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Maturanti

CENTRUM MOTÝLEK
KRONIKA CENTRA MOTÝLEK
DUBEN 2014
Beseda – Dětská leporela rozvíjí
schopnosti a dovednosti nejmenších? – 1.4.2014
V knihovně nám paní Šamonilová, vedoucí Městské knihovny Rájec-Jestřebí, u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy (2.4.) doporučila, která leporela
jsou pro děti vhodná a která zase nevhodná. Dozvěděli
jsme se, že je důležité vybírat ne podle nakladatelství,
ale podle obsahu knihy a podle věku dítěte. Důležité
je si nejprve knihu v knihkupectví prohlédnout a projít
si texty, než si ji zakoupíme. Barevnost, pestrost
a přehlcenost, která často láká naše děti, není vždy
nejvhodnější a často ani našim dětem neprospívá.

Také u přeložených knih je dobré si
texty prostudovat, zda skutečně odpovídají
češtině a zda jim dítě porozumí. Proto při
výběru zvažujme, zda určité leporelo opravdu rozvíjí schopnosti a dovednosti dětí či
spíše klame. Díky příjemnému vystupování
paní Šamonilové si přišly na své i přítomné
děti, které poznávaly zvířátka a jejich zvuky
a do leporel se i začetly.

Rájíček – vystoupení na akci „Sportovec roku“
– 3. 4. 2014
Další vystoupení našeho folklórního souboru
Rájíček se konalo na akci „Sportovec roku“, která se
konala v sále Sokolovny.
Ocenění trenéra získala také naše vedoucí cvičení pro maminky s dětmi Mgr. Pavlína Neudertová.
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Beseda – Citlivá pokožka a řada Pure
a Sensitiv – 8.4.2014
Fajn atmosféra převládala v MC Motýlek
na besedě o citlivé pokožce s Niveou. Maminky
si předávaly svoje zkušenosti a děti si pohrály
v příjemném prostředí klubovny.
Dozvěděly jsme se, že dětská pokožka se
výrazně liší od pokožky dospělých, 50 % miminek má problematickou pokožku. Prevence
a včasné ošetřování proto pomáhají předcházet
problémům s pokožkou. Důležitá je vhodná volba dětské kosmetiky, způsob aplikace, dětské
masáže,.. Výrobky NIVEA Baby jsou schopné
omezit riziko alergií, neobsahují barviva, alkohol, parabeny,.. Jsou klinicky a dermatologicky
testovány a schváleny.
Na konci besedy maminky dostaly dárky
– vzorky kosmetiky Nivea a instruktážní kartu
na dětské masáže. Vylosovaná maminka Andrea dostala dokonce i bonus - opalovací krém
Nivea sun Kids Pure Sensitive 50+.

Bazar hraček, dětských knih a kojeneckých
potřeb – 11.4.2014
V pátek 11. dubna 2014 pořádalo Centrum
Motýlek Bazárek hraček, dětských knih a kojeneckých potřeb. Prodávající nabízely přibližně
600 kusů zboží. Bazar byl otevřen od 9 do 11.30
hodin a odpoledne od 16 do 18 hodin. Především dopoledne přišlo mnoho nastávajících maminek, které zakoupily potřeby pro svá miminka,
nebo maminek s dětmi, které si zde vybraly „novou“ hračku. V červnu se budeme těšit na Vaší
návštěvu Bazárku dětského oblečení.

Velikonoční dílny
Pletení pomlázek z pedigu 17. 4. 2014
Ve čtvrtek jsme se učili pod vedením vedoucí
rukodělného kroužku plést pomlázky z pedigu.
Výroba velikonočních a jarních dekorací
18. 4. 2014
Na Velký pátek jsme se sešli v hojném počtu
na Velikonočních dílnách v Motýlku. Vyráběli
jsme velikonoční svícen, jarní dekoraci na dveře
a děti si vyrobily velikonoční prostírání (nakreslený obrázek jsme jim zalaminovali). Pracovali
jsme s nadšením, že nám ani 2 hodiny nestačily. Všichni odcházeli spokojení a velikonočně
naladěni.

CENTRUM MOTÝLEK
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Beseda – Zdravý životní styl – 30. 4. 2014
Na besedě jsme se dozvěděli na konkrétním
příběhu života jedné početné rodiny s malou
farmou, jak se může žít a stravovat zdravě. Nejlepší je jíst to, co vyroste v prostředí, ve kterém
žijeme. Tedy i med by měl být z našeho regionu.
Dokonce může jeho pravidelné užívání v zimě
pomoci i sezónním alergikům.
Dále jsme se dozvěděli zajímavé informace
ohledně domácí školy. Odcházeli jsme nejen se
zdravými produkty, které jsme si mohli zakoupit
– s medem a s ořechy, ale i obohaceni o nové
poznatky.

Beseda – O látkových plenách – 30.4.2014
Na besedě nám byly poradkyní ze společnosti Brána k dětem nabídnuty pro naše děti
moderní látkové pleny z prodyšných materiálů
bez přítomnosti chemie. Řada plenek je vyráběna z eko rostlin jako je konopí a bambus.
Látková výbava pro jedno dítě je většinou výrazně levnější než užívání plen jednorázových,
investice se sníží využitím pro další dítě (děti).
Besedy se zúčastnily nejen maminky malých
dětí, ale i těhotné.
Za kolektiv Centra Motýlek
Alena Hrbková

NABÍDKA NA ČERVEN 2014
Závěrečné vystoupení
s opékáním špekáčků
• Zveme rodiče, babičky, dědečky, děti a všechny naše příznivce na závěrečné vystoupení dětí a maminek
z našich kroužků
• Můžete se těšit na divadlo, tanec, zpěv, básničky, cvičení…
• Na závěr bude pro děti připraveno na hřišti
za Sokolovnou opékání špekáčků
- opékání pouze za příznivého počasí
(špekáčky a pečivo je nutno si donést)
• Termín: úterý 3. 6. 2014 od 17:30 – 18:00 hod
• Kde: Sokolovna Rájec-Jestřebí

Správné stravovací návyky
• Interaktivní seminář pro rodiče
• Termín: středa 4.6.2014 od 9 hod. příchod
• 9:30 hod zahájení – hubnutí po porodu
a prevence před obezitou u dětí
• Kde: Klubovna Motýlek v Sokolovně
v Rájci-Jestřebí
• Vstupné dobrovolné
• Kontaktní osoba: Jana Sedláková,
mob: 728 684 044 ve spolupráci s výživovým poradcem

Broučci v akci
• Soutěžení a hry pro nejmenší děti (6 m.–
4 roky)
• Termín: čtvrtek 5.6.2014 v 9:45 hod.
• Kde: Klubovna Motýlek v Sokolovně v Rájci-Jestřebí
• Vstupné dobrovolné
• Kontaktní osoba: Jana Sedláková,
mob: 728 684 044
• Akce se koná v rámci kampaně „Křídla a
kořeny naší rodiny“

Beseda – Jak se přijde na svět?
• Na téma rodičovství a porod ve spolupráci
s Nemocnicí Boskovice
• Termín: středa 11. 6. 2014 v 9:30 hod.
• Kde: Klubovna Motýlek v Sokolovně v Rájci-Jestřebí
• Lektoři: asistentky z porodního sálu a z gyn.
ambulance
• Vstup zdarma
• Akce se koná v rámci kampaně „Křídla a
kořeny naší rodiny“

CENTRUM MOTÝLEK
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Kdy: 19. srpna 2014 (úterý)






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

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ LSPP
ČERVEN 2014
Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin		
1. 6.

MUDr. Štrajtová

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

7. 6.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

8. 6.

MUDr. Švendová

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

14. 6.

MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

15. 6.

MUDr. Tomaštíková

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 446 398

21. 6.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

22. 6.

MUDr. Well

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 605

28. 6.

MUDr. Vrtělová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

29. 6.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

Mimo uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice,
Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny
od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří se narodili v měsíci červnu:
Anna Andrlová, Antonín Cveček, Břetislav
Tříska, Rudolf Písařík, Josef Pavlů, Anna
Skotáková, Marie Horáková, Marie Štěpánková,
Bohuslava Šamořilová, Bohumila Michalčíková,
Jaroslav Dokoupil, Maria Burgetová, Marie
Skřípská, Leopold Koupý, Květoslava Novotná,
Marie Součková, Alena Jílková, Marie
Matušková, Anna Plhalová, Marie Mikulášková,
Ladislav Pokorný, Vilém Fránek, Věra
Horáčková, Ladislav Míča, Emilie Odehnalová,
Irena Krejčí, Ludmila Součková, Jitka
Michálková, Benedikt Andrle, Zdeněk Klein,
Libuše Tomášková, Jiřina Zeráková, Dana
Musilová, Květuše Šimanová, Rudolf Tomášek,
Augustin Pernica, Břetislav Krajíček, Julius
Kopor, Věra Staňková, Marta Zachovalová,
Jan Zachoval, Arnošt Štrajt, Emilie Nedomová,
Pavla Šťávová, Josef Skoták, Milada Kalová,
Marta Schmidtová

Blahopřejeme rodičům narozených dětí
Theodor Langer
Sňatky: (zveřejňujeme jen ty snoubence, kteří
dali souhlas)
Státní zámek Rájec nad Svitavou
19.4. Miroslav Los, Doubravice nad Svitavou
– Jana Bušová, Rájec-Jestřebí
Obřadní síň MěÚ
1.5. Jiří Ťápal, Tišnov – Monika Křemenská,
Rájec-Jestřebí

Odešli z našich řad:
v měsíci dubnu zemřeli
paní Mgr. Lenka Bezděková, pan Josef Vintr,
paní Karolina Mocová
V měsíci květnu zemřela paní Marie Novotná

Karolín Alois Kejík Ing.
SPORT
ANKETA SPORTOVEC ROKU
města Rájec-Jestřebí
Dne 3. 4. 2014 proběhlo v místní sokolovně
vyhlášení ankety „Sportovec roku 2013“. Tato
anketa je v našem městě pravidelně vyhlašována od roku 2002 a slouží k ocenění sportovců
za jejich výsledky a snažení v uplynulém roce.
Konečnou nominaci sportovců na tuto anketu
schvaluje sportovní komise města a nominace
vychází z návrhů jednotlivých sportovních oddílů
Rájce-Jestřebí, Holešína a Karolína.

Sportovci byli vyhlášeni v šesti kategoriích
od těch nejmenších až po seniory. Ocenění dostaly také tři nejúspěšnější sportovní týmy roku
2013. V jednotlivých kategoriích nebylo určeno
pořadí a na závěr byl vyhodnocen jeden ze
všech vyhlášených sportovců jako „Sportovec
roku 2013 města Rájec-Jestřebí“.
V úvodu přivítal všechny nominované sportovce a přítomné příznivce sportu předseda sportovní komise Jaroslav Málek, který
účastníky seznámil s organizací
ankety. Celou sportovní akci moderovala MVDr. Hana Kuběnová.
Ceny sportovcům předávali
bývalí sportovci města, členové
sportovní komise, přítomní zastupitelé města, paní místostarostka Bc. Romana Synakeviczová, hlavní cenu „Sportovec
roku 2013“ předal pan starosta
Ing. Pavel Perout.

SPORT
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Ocenění sportovců bylo možné díky příspěvku města a malé občerstvení na závěr
akce sponzoroval pivovar Černá Hora a paní
Janíková.
Vyhlášení ankety zpestřilo vystoupení děvčat z Relax klubu, pod vedením Lenky Hruškové a Jany Navrátilové. Opravdu nádherné
vystoupení pro přítomné sportovce předvedl
folklorní soubor Rájíček s vedoucí paní Romanou Zimolovou.
Technické záležitosti kolem ozvučení a zdokumentování akce zajistil zdařilými snímky
ing. Milan Dobeš.

Sportovcem města Rájce-Jestřebí pro rok
2013 byl vyhlášen Jaroslav Málek, fotbalista, který v loňském roce úspěšně zasáhl do zápasů
Fotbalové Národní ligy a v klubu FK Třinec si vybojoval místo v základní sestavě.
Za rok 2013 byli oceněni tito sportovci:
a) PŘÍPRAVKA
1. Lukáš Málek
FK Rájec-Jestřebí
2. 		 Vojtěch Kala
FK Rájec-Jestřebí
3. 		 Jan Ševčík
FK Rájec-Jestřebí
4. 		 Ondřej Štěpánek TSK Rájec-Jestřebí
		
(TRIANGL SPORT KLUB)
b) ŽÁCI
5. 		 Veronika Švábová
6. 		 Anna Poláková
7. 		 Dominik Šmerda
8. 		 Jiří Perout
9. 		 Eliška Gulová
10. Adéla Koutníková

Relax club
Relax club
TSK Rájec
FK Rájec-Jestřebí

SPORT
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c) DOROST
11. Kamil Dvořák
12. Jiří Koumar

FK Rájec-Jestřebí
TSK Rájec

d) DOSPĚLÍ
13. Libor Macháček
14. Kamil Skácel
15. Jaroslav Málek
16. Michal Hanskut
17. Jiří Dvořáček

FK Rájec-Jestřebí
Hokej Blansko
FK Třinec
FK Rájec-Jestřebí
Karolín

e) SPORTOVEC SENIOR
18. Gustav Pernica
FK Rájec-Jestřebí
19. Bačovský Ladislav Kopeček Rájec
20. Jana Štěpánková

f) TRENÉRSKÁ OSOBNOST
21. Rudolf Kuběna Sokol Rájec
22. Pavla Neudwirtová
g) TÝMY
1. Družstvo přípravky fotbalového
klubu Rájec-Jestřebí
(trenéři František Šváb,
Zdeněk Dokoupil)
2. Družstvo mládeže oddílu
stolního tenisu Triangl o.s.
Rájec-Jestřebí
(trenér Jiří Koumar)
3. Družstvo mladších žákyň
Relax clubu
(trenérka Jana Navrátilová)

Za Sportovní komisi – Jaroslav Málek, předseda

OHLASY
COMENIUS PARTNERSTVÍ REGIO V RÁJCI-JESTŘEBÍ NA 200 %
Město Rájec-Jestřebí a zdejší gymnázium
společně s dalšími partnery udělalo další krok
k úspěšnému naplnění cílů česko-litevského
projektu „Pojďme se učit a inspirovat navzájem“. Projekt, realizovaný společně s litevským
městem Biržai, zaměřený na výměnu zkušeností
z oblasti řízení a financování sportu, ale především pak na praktickou prezentaci netradičních
sportů učitelům, trenérům, ale také jejích svěřencům se posunul do své poloviny. Tréninkový
kemp, který proběhl ve skvělém outdoorovém

centru Baldovec završil „českou část“ společných projektových aktivit. Téměř osmdesát
účastníků si vyzkoušelo, co se skrývá např. pod
pojmy jako je kin-ball, ultimate-frisbee, disc golf,
geocaching, apod. Vedoucí litevské delegace
zhodnotil společný týdenní pobyt financovaný
z prostředků EU následovně: „Jsem nadšen
nejen zajímavým inspirativním sportovním programem, ale především přístupem našich českých partnerů, kteří pojali myšlenku Partnerství
Regionů skutečně velice zajímavě. Sednout

OHLASY
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na horské kolo, na přilbu připevnit videokameru,
na řidítka upevnit GPS navigaci a zaznamenat si
na obou zařízeních trasu z Baldovce na propast
Macochu a zpět bylo vskutku úžasné. Sportovat
a současně poznávat region, co víc se dá od tohoto projektu očekávat.“
Stejně hodnotí náplň tréninkového kempu
i studentka partnerské školy „Atžalynas“ z Biržai
Orinta Braknyté. Říká: „Jsem ráda, že jsem zde.
Líbí se mi, že jsme od rána do večera v pohybu,
i když musím přiznat, že jsem docela unavená.
Ptáte se, co říkám na Moravský kras ? – hezké,
moc hezké. Ráda bych se sem někdy vrátila.“
A za pořadatele kempu říká starosta Města
Rájec-Jestřebí: Děkujeme a rádi vás u nás
přivítáme znovu.“ Mohou si partneři vyměnit
lepší vzkazy? Ptá se na závěr docela unavený
manažer projektu
Ivo Grim

koloběžky si oblíbili všichni

OHLASY
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ŽENÁM PRO ZDRAVÍ ANEB NEČEKEJ NA NEMOC
Věda dělí věk člověka na kalendářní a fyziologický, stáří člověka na fyziologické a patologické. Mezi kalendářním a fyziologickým
věkem jsou u lidí velké rozdíly. Fyziologický
věk je určován zdravotním stavem a pracovní
schopností. Fyziologické stárnutí chápeme jako
přirozený proces, kdy současně s kalendářním
věkem pozvolna ubývá fyzických i psychických sil. Rozumná a moudrá žena ví, že tempo
jejího života se postupně zpomalí, zklidní.
Tělesných cvičení používá jako zdravotního
opatření pro udržení tvůrčích sil.
Francouzský lékař Léon Lée řekl: „Stárnout
– to je vzdát se. Je třeba bojovat včas proti
útokům věku a posilovat především ty části
těla, které s věkem první slábnou.“
Protože dlouhá léta cvičím v tělocvičně se
ženami a sama jsem cvičitelka������������
, mám zkušenosti s tím, že „seniorem“ může být jedinec
daleko dříve, než odchází do důchodu, a naopak i mnohem a mnohem později. Záleží
na životním stylu člověka a na jeho vůli, kam
chce hranici „seniora“ posunout. Může tak
svůj věk „seniora“ poněkud posunout, nebo
kvalitu svého seniorského věku zlepšit. Abychom mohli cíleně prodloužit svoji aktivitu,
potřebujeme znát to, čím můžeme proces

stárnutí oddálit, čemu se můžeme vyhnout.
Známá hesla „Ve zdravém těle zdravý duch“
a „Se zdravou myslí nejdál dojdeš“ mají svojí
platnost. To nejlepší, co můžeme pro své tělo
udělat, je CVIČIT. Jen tak posílíme srdce a plíce, protáhneme a posílíme ochablé a zkrácené
svaly a zlepšíme svůj vzhled.
V současné době je známo mnoho civilizačních chorob, kde první příčinou je duševní
skleslost, stres, zátěž. Mnohé z těchto problémů se těžko odstraňují, ale jestliže budete
pravidelně a vhodně cvičit, potom budete lépe
snášet i veškerou psychickou zátěž.
V minulosti bylo zvykem, že pondělky
a čtvrtky byly v tělocvičně vyhrazeny na cvičení
ženských složek - nejmladší, mladší a starší
žákyně, dorostenky a ženy. Postupem doby se
změnil i náš životní styl, zejména žactvo přestalo mít zájem o tento druh cvičení, vysedávají
nyní u počítačových her, které nikdy nenahradí
to, co jim může dát pohyb a sport. Dá se říci,
že ženy „vydržely“ a pravidelně dál chodí cvičit
do tělocvičny (až 37 cvičenek). Každé pondělí
je můžete potkat ve cvičebním úboru, jak jdou
do tělocvičny základní školy v Rájci a to nejen
cvičenky z Rájce, Jestřebí, ale i z Ráječka
a Holešína. Ve čtvrtek cvičí ženy v klubovně
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Svazu tělesně postižených na Jurkově ulici (až
19 cvičenek), v úterý chodím cvičit se ženami
v Doubravici (až 15 cvičenek).
Již osmým rokem pořádám celodenní cvičení žen pro zdraví, které se tentokrát uskutečnilo 26. dubna v tělocvičně základní školy.
Všechny přítomné cvičenky (25) jsem seznámila s významem tohoto setkání a časovým
harmonogramem na celý den.
Instruktorka Ivana Koudelná z Ráječka nás
v krátkosti seznámila se cvičením Body balance, které se zaměřuje zejména na posílení
a protažení svalů celého těla, zlepšuje nejen
kondici a koordinaci, ale i psychickou pohodu.
Cvičení čerpá cviky z pilates, jógy, zdravotního
cvičení a metody Mojžíšové. S chutí jsme se
pustily do cvičení. V dynamické části pro rozhýbání a protažení celého těla (10 – 15 minut)
byly zahrnuty i balanční cvičení – vše bez
cvičebních pomůcek. Následovalo posilování
a protahování jednotlivých partií celého těla
(30 – 35 minut), cviky ve vzpřímené poloze,
předklonu, kleku, sedu a lehu. Na závěr lekce
(10 – 15 minut) byla relaxace a uvolňovací cvičení zaměřené na prodýchání všech svalových
skupin. Celé cvičení doprovázela relaxační
hudba, která pomohla navodit uklidňující atmosféru. Většina z nás zapomněla na svoje
zdravotní problémy, a když jsme některé cviky
nezvládaly, zaposlouchaly jsme se aspoň do tónu relaxační hudby.
Po rytmickém hodinovém cvičení byl čas
na krátký odpočinek a občerstvení. S radostí
jsme mezi námi přivítaly lektorku paní Blanku
z Prahy (rodačka z Karolína Blanka Kejíková),
která nás ve dvou hodinách zasvětila do „tajů“
cvičení PILATES. Jmenovaná lektorka byla
mezi námi i v minulém roce a všem přítomným
ženám se tento druh cvičení velice zamlouval.
Asi desetiminutová relaxace – meditace nás
všechny cvičící „nabudila“ do dalšího příjemného cvičení PILATES. Lektorka volila vhodné
cvičení pro seniory, pro zlepšení správného držení těla, na uvolnění svalů a kloubů a pro naši
duševní pohodu. Se zájmem a hlavně s chutí
jsme začaly cvičit, úplně jsme zapomněly
na čas. Na závěr dvouhodinového cvičení
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jsme dlouhotrvajícím potleskem poděkovaly
lektorce za profesionálně vhodně zvolené
cviky pro nás – seniory. Také lektorka byla
s naším „výkonem“ spokojena a řekla nám,
že jsme dobře cvičily a že je na nás vidět,
že se rehabilitačnímu cvičení věnujeme delší
dobu. Navzájem jsme si slíbily, že i v příštím
roce budeme pokračovat s dalšími lekcemi
cvičení PILATES.
Bylo poledne, sportu bylo dost, byl čas
na odpočinek. V klubovně Svazu tělesně postižených na Jurkově ulici na nás čekal výborný oběd a malé občerstvení. Paní Alenka
Suchánková z Blanska nás seznámila s novými biologicky aktivními produkty korporace
TIANSCHI. Sídlo společnosti je v hlavním
městě Číny Pekingu. Na základě nejnovější
technologie bioinženýrství a s použitím až pět
tisíc let starých receptur tradiční čínské medicíny rozpracovali vědci TIANSCHI produktové
řady s ozdravnými účinky. V jejich nabídce
jsou přípravky pro regulaci hladiny tuků, pro
zpomalování procesu stárnutí, pro zlepšení
funkce trávicího ústrojí, pro zvýšení imunity
organismu, pro regulaci fyziologické funkce
orgánů člověka.
Po celodenní fyzické i psychické námaze
jsme všechny byly unaveny a tak posezení
u dobré kávy nebo čaje bylo příjemným zakončením našeho setkání. Do svých domovů
jsme se rozcházely s vědomím, že jsme zase
„něco“ udělaly pro své zdraví a také získaly
nové informace.
Děkuji nejen lektorkám a organizátorkám
celého sportovního dne, ale zejména cvičenkám, které se této akce zúčastnily. Je pro mne
potěšením, že je o rehabilitační cvičení zájem
a že ženy ví, co je pro jejich zdraví zapotřebí
udělat. Pokud budu vědět, že ženy mají o mé
cvičení zájem a že jim pomáhá lépe zvládat
každodenní problémy, budu s nimi ráda chodit
do tělocvičny a organizovat celodenní sportovní setkání za upevněním svého zdraví. Za rok
na shledanou!
Mgr. Miroslava Vašíčková
lektorka rehabilitačního cvičení
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RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV. FLORIÁNA

Rájec byla svěřena pod ochranu sv. Floriána
v rámci záměru duchovního projektu tehdejšího majitele rájeckého panství Karla Ludvíka
z Rogendorfu. Svatý Florián jako patron proti
ohni, povodni a bouři je v Rájci přítomen rovněž ve formě zpodobnění na obraze s nejstarší
vedutou Rájce, který visí na poprsním kúru Rájeckého kostela Všech svatých. Roggensdorfové
se pravděpodobně zasadili i o vytvoření sochy
sv. Floriána, kdy barokní kamenná podoba této
sochy byla umístěna na obecní návsi v Rájci.
Pravděpodobně z důvodů jejího nevratného
poškození byla tato socha nahrazena litinovým
provedením sv. Floriána jako rájeckého patrona
a postavena na původní místo kamenné barokní
sochy. V pozdější době byla při celkové rekonstrukci náměstí tato socha přemístěna na své
stávající místo vedle Hasičské zbrojnice Rájec.

neodkladné opravy. Koroze byla na mnoha místech podstavce a v rohových spojích v takovém
stupni degradace, že byla narušena její celková
konstrukce a stabilita.
Výsledkem provedených prací je komplexní
zrestaurování významné historické sochy a je jí
navrácena původní podoba. Hodnota prováděných prací je více než 230.000 Kč. Prostřednictvím Místní akční skupiny pro Moravský kras
byla podána žádost o dotaci v Programu rozvoje
venkova České republiky ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Se žádostí o dotaci
město uspělo a 90 % uznatelných nákladů bude
tedy hrazeno z tohoto fondu. Zbývající část
potom z finančních prostředků města.
Odborné restaurátorské práce byly svěřeny
do rukou mistra Oldřicha Bartoška, uměleckého
kováře z Křenovic u Slavkova. Zahradní práce
byly provedeny panem Martinem Šmerdou,
plot ze strany od ulice Havlíčkova je dílem
pana Petra Maňouška. Svůj díl práce odvedli
zaměstnanci města. Techniku potřebnou
při rozebrání a znovu složení sochy zdarma poskytly Lesy České republiky, provoz
Rájec-Jestřebí a svou asistencí při těchto
pracích v neposlední řadě přispěli místní
hasiči. Všem patří velký dík.
Socha sv. Floriána se vrátila zpět do Rájce – Jestřebí 15. dubna 2014, v plné své
kráse, zachována pro příští generace.
Bc. Romana Synakieviczová

Cílem projektu, jehož výsledek
dnes již můžete vidět, byla záchrana
této významné nemovité kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR. Socha sv.
Floriána, která je zasvěcena patronu
hasičů jako doklad dobové úcty, byla
věnována bývalým majitelem panství
starohrabětem Hugem ze Salm - Reifferscheidtu a je dokladem produkce
umělecké litiny Salmových železáren
v Blansku.
Podstavec i socha sv. Floriána
z šedé litiny byly v narušeném, havarijním stavu, vyžadujícím nutné,
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KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY
V sobotu 10. 5. 2014 o. s. „Za rozvoj města“
uspořádalo v našem městě pro děti již tradiční
Koloběžkové závody. Tento ročník závodů se
od předchozích v jednom lišil. Dopoledne proběhly koloběžkové závody v městské části Rájec,
odpoledne poprvé také v městské části Jestřebí,
za podpory místních hasičů. Oboje se stejným
doprovodným programem. Děti si mohly po skončení závodů zaskákat na trampolíně, prohlédnout
vůz rychlé záchranné zdravotní služby, včetně
předvedení záchrany člověka v bezvědomí, nebo
se zadívat do ukázek leteckého modelářství. A jak
probíhaly samotné závody? Každý závodník chtěl
samozřejmě vyhrát. A vyhráli všichni, protože
každý projel cílem bez nehody. Tam závodníci
obdrželi pamětní medaili a sladkou odměnu.
Děkujeme všem zúčastněným, sponzorům
i pořadatelům a již teď se těšíme na viděnou
na závodech v příštím roce.
Za o. s. „Za rozvoj města“
Romana Synakieviczová

A jedem!!!

Pohodová jízda
bez nehody...

Vůz rychlé
zdravotní služby

Ukázka transportu
zraněného

Každý závodník byl odměněn medailí

V Jestřebí po závodu
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Vyhodnocení 10. ročníku literární soutěže mladých, začínajících autorů,
vyhlášené Městem Rájec-Jestřebí a Gymnáziem Rájec-Jestřebí s názvem:
„PÍŠI, TEDY JSEM“
se konalo v prostorách zasedací místnosti
na radnici dne 12.5. 2014 za účasti pana starosty Ing. Pavla Perouta, ředitele Gymnázia
Rájec-Jestřebí Ing. Stanislava Laštůvky, ředitele ZŠ TGM Blansko RNDr. Pavla Nezvala,
hosta – spisovatele, hudebníka a výtvarníka

– pana Mariana Pally a sponzora soutěže
pana Petra Krále, majitele Antikvariátu ANTIK
v Boskovicích.
Práce hodnotila odborná porota: paní učitelka Mgr. Markéta Machová z gymnázia Rájec-Jestřebí, Mgr. Martina Kalíková ze ZŠ Rájec-Jestřebí a pan Petr Král z Antikvariátu Antik.
Do soutěže se letos přihlásilo celkem
51 autorů a ti odevzdali 39 prací z oboru próza
a 12 prací z oboru poezie.
Porota ocenila celkem 17 prací, diplomy
a knižní poukázky vítězům předali: starosta
Ing. Pavel Perout, ředitel gymnázia Ing. Stanislav Laštůvka a pan Petr Král.
Na závěr mladí autoři besedovali se spisovatelem Marianem Pallou.
Všem vítězům soutěže gratulujeme a
přejeme jim mnoho dalších úspěchů.

Výsledky 10. ročníku literární soutěže „Píši, tedy jsem“
Kategorie

POEZIE
11 – 15 let
PRÓZA

POEZIE
16 – 19 let
PRÓZA

1. místo

2. místo

3. místo

Gabriela Štrajtová
(ZŠ TGM
Blansko)

Eva Menclerová
(ZŠ Rájec-Jestřebí)
Jiří Koumar
(Gymnázium RájecJestřebí)

Denisa Václavíková
(ZŠ Salmova
Blansko)

Michaela Krupová
(ZŠ TGM
Blansko)

Anna Mrázková
(ZŠ Rájec-Jestřebí)
Adriana Smetanová
(Gymnázium RájecJestřebí)

Karolína Fuková
(ZŠ E. Beneše
Písek)
Jakub Grenar
(ZŠ Slovákova
Boskovice)

Silvie Vávrová
(Gymnázium
Rájec-Jestřebí)

Nikola Štrofová
(Gymnázium RájecJestřebí)

Monika Hejlová
(ZŠ Salmova
Blansko)
Adam Bufka
(Gymnázium RájecJestřebí)

Sonya Špačková
(Gymnázium
Rájec-Jestřebí)

Barbora Bílá
(Gymnázium
Matyáše Lercha
Brno)

Iveta Janoušková
(Gymnázium RájecJestřebí)
Kristýna Pernicová
(Gymnázium RájecJestřebí)
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MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ
V době 5.– 8. května 2014 probíhala v Poličce celostátní soutěž mladých umělců. Soutěžilo
se ve hře na smyčcové a dechové nástroje,
komorní hře, sborovém i sólovém zpěvu, dále
v tanečním, výtvarném a dramatickém oboru.
Hlavně se ale soutěžilo ve hře na klavír. Tam
měla rájecká pobočka ZUŠ svoje zastoupení:
Adélu Vymazalovou a Dalibora Spilku. Oba
mladí adepti se v březnu 2014 zúčastnili krajského kola klavírní soutěže pořádané MŠMT
v Brně, kde Dalibor získal 2. místo. V Poličce se

utkali s muzikanty z celé České republiky, takže
konkurence byla veliká. Adélka Vymazalová
ze třídy paní učitelky Vladislavy Šafránkové
soutěžila v kategorii klavíristů ve věku 9 –10 let
a získala Bronzové pásmo. Dalibor Spilka je ze
třídy uč. Hany Sychrové a soutěžil v kategorii
11 –12 let. Získal krásné Zlaté pásmo. Oběma
moc gratulujeme a máme z nich velikou radost.
Vy si oba mladé klavíristy můžete poslechnout
na některém z našich vystoupení.
ZUŠ Rájec
NĚCO Z HISTORIE

Článek z roku 1902 pro zpravodaj připravil pan Václav Fránek. Text je záměrně
zachován v původní verzi.
20 000 ks rybí násady do Svitavy
Nově zřízený „Rybářský spolek na panství
rájeckém“ usnesl se ve výborové schůzi konané dne 6. tm., celý zbytek jednoroční násady
kapří od správy panství rájeckého zakoupiti a
do své vody, Svitavy, u Doubravice vysaditi. Dle
povrchního počtu bude těchto rybek, z nichž
některé 15 až 17 cm jsou dlouhé, na 10 000.
Rybky tyto budou vysazovány v sobotu dne
12. tm. a sice počno se u mlýna v Doubravici,

kamž ryby as o 9. hodině dopoledne dopraveny
budou. Dle usnešení valné hromady, konané
6. ledna br., vysadí spolek (do jiné ovšem části)
Svitavy 5000 pstruhů duhových a 5000 candátů
a tak obohatí v prvém roce svého působení
vody své o dvacet tisíc rybek. Mimochodem
podotýkáme, že spolek ustanovil za každou
v jeho vodě pohubenou vydru 5 kor. odměny
vyplatiti pohubiteli.
LN. 10. 4. 1902
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
ČERVEN

5. 6. čtvrtek
FALCON

v 18 h

JAKO NIKDY
Konec léta v tomto filmu znamená zároveň
konec života. Umírá Vladimír Holas – malíř,
sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů, ale ne tak
skvělých, jak by si přál. Nebyl ve straně, nezaprodal se minulému režimu. Dům v krásné
krajině je jeho posledním útočištěm. Chce se
skácet ve stoje, tak jak žil. Vedle hlavního
hrdiny jsou tu také dvě ženy – Karla, velmi
podobná svému životnímu partnerovi a Jaruna – zdravotní sestra, kontrast k těm dvěma.
Kdysi byla milenkou pana malíře. Tato trojice
vede marný boj se smrtí, bojují sami se sebou
a současně mezi sebou.
Druhý nejúspěšnější film Českých lvů 2013. Za
herecké výkony v hlavních rolích získali cenu
Nejlepší herečka Petra Špalková a Nejlepší
herec Jiří Schmitzer.
Film ČR/SR
Vstupné 50.- Kč
89 minut
12. 6. čtvrtek
v 18 h
BIOSCOP
NÁHRADNICE
Celosvětově proslulá hvězda Lara Tyler se má
provdat za venkovského spisovatele Angličana Jamese Arbera. Ve snaze uprchnout před
senzacechtivým tiskem se uchýlí na ospalý ostrov, který se bohužel od Jamesovy romantické
představy hodně liší. Navíc se jim bohužel
nepodaří oklamat úplně všechny novináře,
a tak přichází řada na Náhradnici, v podobě
místní dívky Katie. Ta má jako falešná nevěsta
odlákat pozornost. Tento odvážný plán se zdá
jako elegantní řešení, ovšem pouze do chvíle,
kdy se Katie setkává s Jamesem…Zvládne
Katie oklamat novináře i samu sebe, aby dosáhla svého slibu, že už se nikdy nezamiluje?
Komedie VB.
89 minut
Vstupné 50.- Kč

2014

19. 6. čtvrtek v 18 hod
BIOSCOP
3 DNY NA ZABITÍ
Ethan Renner celý život pracoval jako agent
tajné služby. Byl jedním z nejlepších. Nyní se
rozhodl skončit a věnovat se tomu, co musel
kvůli práci odsouvat na vedlejší kolej – své
rodině. Vždy se totiž dokázal efektivněji postarat o nebezpečné zločince, než o svou dceru.
Jeho manželka Christine odjíždí pracovně do
Londýna a Ethan má poprvé sám na starost
svou dospívající dceru Zoey. Netuší, že bývalý
zaměstnavatel s ním má jiné plány…Tajná
služba se na něj obrací s poslední zakázkou.
A protože v sázce je nejen osud světa, ale
i Ethanův život, tenhle úkol Ethan nemůže
odmítnout. Má tři dny na to, aby zneškodnil
světově nejhledanější teroristickou organizaci
a zároveň se osvědčil jako dokonalý a starostlivý otec. V hlavní roli skvělý Kevin Costner.
Thriller USA
117 minut
Vstupné 50.- Kč
26. 6. čtvrtek 18 hod
BIOSCOP
V TÁTOVĚ STÍNU
Nick Flynn je mladý spisovatel, který se pokouší najít sám sebe. Jeho otec Jonathan, který
se prodírá životem po svém, neviděl svého
syna 18 let. Až když přijme Nick práci sociálního pracovníka v útulku pro bezdomovce,
nachází smysl svého osobního i pracovního
života. Jednoho dne se zde náhle objeví Jonathan, který přišel hledat nocleh a útočiště.
Pro oba je to přímý výstřel do skutečné a možná i společné budoucnosti. Přijme Nick vlastního otce a podaří se mu nahradit prázdné
vzpomínky skutečnou budoucností? V tomto
přesvědčivém snímku o neporušeném, a přesto velmi křehkém poutu mezi rodičem a jeho
potomkem, podali Robert DeNiro, Paul Dano a
Julianne Moore neuvěřitelné herecké výkony.
Film USA
97 minut
Vstupné 50.- Kč

Zaměstnanci kina všem přejí
krásné prázdniny plné sluníčka a pohody a těší se na viděnou v září 2014.
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MASARYKOVA UNIVERZITA OTEVÍRÁ DVEŘE SENIORŮM
Seniorské vzdělávání
má své pevné místo na řadě veřejných vysokých škol.
V současné době studuje
na univerzitách třetího věku (dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské populace České republiky
(cca 40 000 osob). Přijďte i Vy rozšířit jejich
řady! Vzdělávání v seniorském věku napomáhá
k udržení kvality života přívětivým a důstojným
způsobem. Základním úkolem U3V je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory a technologie. Posláním kurzů
U3V je též stimulace k aktivitě.
Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený
kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen
na otázky zdravého a smysluplného životního
stylu ve vyšším věku. Na obsahu přednášek
se podílí všech 9 fakult MU. Dále pořádáme
ve spolupráci s našimi partnery tři jednoleté
kurzy nazvané Univerzita třetího věku v Moravském zemském muzeu, Kulturní dědictví
a památková péče na jižní Moravě (ve spolupráci s Národním památkovým ústavem),
G. J. Mendel: Člověk, opat a vědec (ve spolupráci s Mendelovým muzeem). Pro účastníky

U3V jsou nad tento rámec pořádány tematické
krátkodobé kurzy zaměřené na informační
technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační
aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních
i přírodních věd. V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující se k obsahu přednášek
či tematických kurzů.
Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek, cvičení, seminářů
a exkurzí, účastníci mohou využívat studovny
a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou za čtrnáct dnů (od října
do května). Účastníkem programu U3V může
být osoba, která dosáhla věku potřebného pro
přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je
bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2014/2015
stanoveno na 800 Kč. Absolvent U3V obdrží
osvědčení na slavnostní promoci.
Přihlášky budeme přijímat osobně (Komenského nám. 2, Brno) nebo elektronicky
od 5. května 2014. Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně
fotografií a videoukázek našich aktivit najdete
na www.u3v.muni.cz.

ZNÁTE NĚKTEROU Z NAUČNÝCH STEZEK V OKOLÍ BRNA?
Vážení přátelé lesa a přírody, jistě pro vás není novinkou, že se v okolí Brna rozkládají rozlehlé
lesní porosty přístupné veřejnosti. Významnou
část lesních porostů o rozloze více než 8200 ha
spravuje a obhospodařovává společnost Lesy
města Brna, a.s. Jedná se o největší městský
majetek v České republice, který má zejména
obecně prospěšné poslání. Kromě odborné správy a rozvoje lesního majetku statutárního města
Brna a některých okolních obcí se tato společnost
zabývá i dalšími činnostmi, jako např. pěstební
a těžební činností, výrobou a prodejem dříví,
provozuje lesní a okrasné školkařství, údržbu
veřejné zeleně, či správu drobných vodních toků
na území statutárního města Brna.
Pravděpodobně někteří z vás již navštívili
naučné stezky Deblínskou, Brněnskou či Lipůveckou, které prostřednictvím informačních tabulí

poskytují informace o různých zajímavostech brněnských lesů. Součástí naučných stezek jsou
i odpočinková místa, několik lesních studánek
a altánů, které zpříjemní pobyt pěším návštěvníkům i cyklistům. Studánky mají význam nejenom jako zdroj vody pro lesní zvěř a prameniště
lesních toků, ale jsou i významným estetickým
prvkem v lese. Dalším, veřejností oblíbeným,
místem je obora Holedná, sloužící chovu mufloní
a dančí zvěře. Tato obora je svým umístěním
uprostřed města naprosto výjimečná, protože zejména městské děti nemají tolik příležitostí vidět
na vlastní oči život divoké zvěře a v Brně mohou
zvěř pozorovat z bezprostřední blízkosti denně.
I zde je vybudována naučná stezka.
Společnost Lesy města Brna, a.s. se taktéž
věnuje i stále oblíbenější lesní pedagogice.
Co je jejím smyslem? Lesní pedagogika má
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prohloubit u veřejnosti zájem o les a objasnit
význam hospodaření v lese, zlepšení vztahu
člověka k lesu a k přírodě obecně, podporuje
a objasňuje práci lesníků a zájem o dřevo jako
obnovitelnou surovinu.
Lesní oblasti v okolí Brna jsou vyhledávány stovkami obyvatel přilehlých obcí a města
Brna díky snadné dopravní dostupnosti i husté
síti turistického značení. Krásy přírody se zde
snoubí s pro návštěvníky atraktivním systémem
rekreačních prvků, který je společností Lesy

města Brna, a. s. nejen pravidelně udržován,
ale také neustále rozšiřován. Aktuálně je tu pro
vás další naučná stezka, přijměte proto pozvání
na zajímavou a poučnou procházku v příjemném
komplexu lesních porostů Babího lomu. Naučná stezka Babí lom byla pro
širokou veřejnost otevřena
od 1. 5. 2014.
Lesy města Brna, a.s.
„máte k nám blízko…“

PŘEPRAVA NEMOCNÝCH

Pondělí - Pátek od 6 - 16 hod. nebo dle domluvy.

TAXI SENIOR + SERVIS
- na pošty, úřady
- na nákupy
- za přáteli, na oslavy..
- pomoc, doprovod
- občerstvení
- SMS rodině..

Volejte 605 952 909
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soutěžS
PRO VÁ

SOUTĚŽ PRO VÁS – SOUTĚŽ PRO VOLNÉ CHVÍLE
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z KVĚTNOVÉHO ČÍSLA:
Foto č. 23: Cesta ve žlebě
Foto č. 24. Pohled na horní část Holešína
USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 28.04.2014

Usnesení č. 1a
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
prodat panu Havlíkovi pozemek parc. č. 1374/5
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2 v k.
ú. Rájec nad Svitavou (zastavěný částí stavby
ve vlastnictví žadatele – přestavek) za cenu
200 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. 1b
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
prodat panu Krejčímu pozemek parc. č. 1352/3
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 v k.
ú. Rájec nad Svitavou (zastavěný částí stavby
ve vlastnictví žadatele – přestavek) za cenu
200 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s převodem.
Usnesení č. 1c
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
prodat pozemek parc. č. 848/38 orná půda
o výměře 299 m2 v k.ú. Jestřebí manželům Vaculovým za cenu 1.400 Kč/m2 a úhradu nákladů
spojených s převodem.
Usnesení č. 2
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt č. 13 v bytovém domě Erbenova 399,
Rájec-Jestřebí v souladu s nařízením vlády
č.–143/2003 Sb. s žadateli v tomto pořadí:
1. pan Bihari,
2. paní Paděrová a pan Kopecký.
Usnesení č. 3
Rada města bere na vědomí Plnění příjmů
a čerpání výdajů města k 31.3.2014.
Usnesení č. 4
Rada města projednala podklady účetní zá-

věrky Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko, Školní 446, 679 02
Rájec-Jestřebí sestavenou k 31.12.2013 (příloha č. 1). Rada města požaduje předložení podrobného komentáře k předloženým podkladům.
Usnesení č. 5
Rada města souhlasí s návrhem Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
na vyřazení – likvidaci DHM dle přílohy č. 4.
Usnesení č. 6
Rada města projednala žádost pana Dvořáčka,
zastoupeného IS-ARCH s. r. o., Brno, o souhlas
s právem provedení stavby výústního objektu
v Holešíně (zaústění dešťových vod do potoka
Holešínka – stavebník pan Dvořáček). Rada
města souhlasí s provedením stavby výústního
objektu na pozemku parc. č. 1129 v k. ú. Holešín
dle předložené projektové dokumentace.
Usnesení č. 7
Rada města projednala žádost manželů Čížkových o prodej části pozemku parc. č. 848/8
v k. ú. Jestřebí. Rada města doporučuje zastupitelstvu města část pozemku parc. č. 848/8
o výměře cca 45 m2 v k. ú. Jestřebí k rozšíření
stavebního místa neprodávat.
Usnesení č. 8a
Rada města projednala návrh Gymnázia Rájec-Jestřebí, o. p. s., na cenu starosty města
a rozhodla udělit tuto cenu slečně Vávrové.
studentce sexty.
Usnesení č. 8b
Rada města projednala žádost paní Jarůškové
o opravu chodníku a doplnění veřejného osvět-
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lení na ul. Blanenská. Rada města rozhodla
provést opravu chodníku až po rekonstrukci
vodovodu na ul. Blanenská a rozsah veřejného
osvětlení rozšířit o jeden světelný bod (po konzultaci s odbornou firmou).
Usnesení č. 8c
Rada města projednala žádost SK RADIOKLUB, Vrchlického 1a, Blansko o povolení
parkování vozidel v Karolíně v rámci závodů
v orientačním běhu. Rada města souhlasí
s parkováním v místech uvedených ve vyjádření
Městské policie Rájec-Jestřebí (příloha č. 2).
Usnesení č. 8d
Rada města projednala žádost o. s. „ Za rozvoj
města“ o souhlas s užitím místní komunikace

ulic Havlíčkova a Luční při pořádání koloběžkových závodů pro děti dne 10.5.2014. Rada
města souhlasí s užitím těchto komunikací pro
koloběžkové závody s tím, že organizátoři akce
zajistí bezpečnost účastníků závodu, dále zajistí
průjezd vozidel Policie ČR a vozidel HZS (Hasičského záchranného sboru) a vozidel majitelů
nemovitostí v těchto ulicích.
Usnesení č. 8e
Rada města projednala návrh Smlouvy o přípravě a pořádání části mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 12.05.2014
Usnesení č. 1
Rada města rozhodla pronajmout panu Sloukovi pozemky parc. č.2010/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 1182 m2, část pozemku parc.
č. 2012/3 ostatní plocha o výměře cca 620 m2
(z celkové výměry 9 906 m2), část pozemku
parc. č. 1999/2 trvalý travní porost o výměře cca
240 m2 (z celkové výměry 360 m2), část pozemku parc. č. 1998/2 zahrada o výměře cca 240
m2 (z celkové výměry 360 m2), část pozemku
parc. č. 1997/3 zahrada o výměře cca 350 m2
(z celkové výměry 523 m2), část pozemku parc.
č. 1982/5 ostatní plocha o výměře cca 200 m2
(z celkové výměry 24 595 m 2) v k. ú. Rájec
nad Svitavou za účelem chovu zvířat. Nájemní
smlouva bude uzavřena za obvyklých podmínek
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou,
nájemné bude činit 0,50 Kč/m2 + DPH.
Usnesení č. 2
Rada města rozhodla prodloužit nájem bytu
č. 12 na Komenského ul. 506, Rájec-Jestřebí
manželům Vondroušovým do 30.11.2014.
Usnesení č. 3
Rada města projednala žádost Krajského úřadu
Jihomoravského kraje o vyjádření k novému
stanovení záplavového území a vymezení aktiv-

ní zóny vodního toku Svitava. Rada města nemá
připomínky k návrhu nového záplavového
území a k vymezení aktivní zóny záplavového
území toku Svitava v ř.km 11,000 – 68,369,
protože tyto podklady byly projednány přímo
s Povodím Moravy s.p.- správcem vodního toku.
Usnesení č. 4
Rada města projednala předložené nabídky
a pro realizaci rekonstrukce tělocvičny na gymnáziu vybrala tyto firmy:
- realizace osvětlení a elektrorozvodů – firma
Jezat
- realizace opravy stropu – firma ALZO Vyškov
- realizace rekonstrukce podlah a obkladů –
firma Pikhart – SPORT SERVIS.
Usnesení č. 5
Rada města projednala předložený návrh
včetně cenové nabídky na opravu části vjezdů
(v majetku města) k rodinným domům na ulici
Blanenská a návrh oprav části vozovky na ulici
Lesnická, které je možno realizovat v rámci
rekonstrukce chodníků na ul. Blanenská. Rada
města rozhodla opravy vjezdů a vozovky realizovat a pověřuje starostu podpisem dodatku
smlouvy.
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Usnesení č. 6
Rada města projednala žádost paní Šosové a pana Fránka o schválení Souhlasného prohlášení o zániku práva zpětné koupě
pozemků parc. č. 741 a 742 v k. ú. Rájec nad
Svitavou. Rada města prohlašuje za nesporné, že na základě splnění podmínek kupní
smlouvy z 15.12.1954 uzavřené mezi Československým státem -MNV Rájec nad Svitavou
a rodiči žadatelů, došlo k zániku práva zpětné
koupě u pozemků parc. č. 741 zastavěná plocha
a nádvoří a parc. č. 742 zahrada v k. ú. Rájec
nad Svitavou. Rada města pověřuje starostu
k podpisu souhlasného prohlášení dle přílohy.
Usnesení č. 7a
Rada města projednala žádost majitelů chat
v Jestřebí o znovu projednání umístění stavby

„Jestřebí - TS Chaty“. Rada města rozhodla
přizvat majitele chat na příští jednání rady.
Usnesení č. 7b
Rada města projednala záměr a cenovou nabídku prodloužení opravy chodníku na ul. Komenského až na úroveň ulice Hradisko. Rada
města rozhodla rozšíření opravy chodníku
realizovat a pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
Usnesení č. 7c
Rada města projednala cenovou nabídku na technický stavební dozor předloženou
Ing. Leošem Kratochvílem a rozhodla vyžádat
její upřesnění.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka
INZERCE

CENY INZERCE:
Plošná inzerce:
Celá strana
1/2 strany
1/4 strany
Řádková inzerce:
Jeden řádek

• Prodám garáž na ulici Blanenské v RájciJestřebí. Tel. č.: 721 339 692.
960,- Kč
480,- Kč
300,- Kč
36,- Kč

Uzávěrka zpravodaje: vždy do 15. dne v měsíci
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce
Ceny jsou uvedeny bez DPH, k ceně bude
připočtena platná sazba DPH
Řádková inzerce:
• Studio Věra
nabízí pedikúru a manikúru v nových
prostorách u nádraží na ul. 9. května 295,
tel. 602 966 509
• Prodám zahradu 500 m2 s chatkou v Rájci,
včetně vybavení, nářadí a sekačky.
Cena: 220 000,- Kč. Tel.: 605 978 040
(15:00 – 19:00).
• Osobní masér a kouč, Kunštát,
www.novy-start.cz, informace a objednávky
na mob: 739 672 757.

• Koupím rodinný dům se zahradou v Rájci
nebo v blízkém okolí. Může být i k opravám.
Tel.: 721 332 622
• Truhlářství Němec Rájec-Jestřebí
zakázková výroba nábytku, kuchyně,
vestavěné skříně, bytový a kancelářský
nábytek, návrhy a design nábytku.
Více na www.truhlarstvi-nemec.cz
Kontakty: Tel. č. pevná linka: 516 432 751,
mobilní č.: 731 114 489,
e-mail: Info@truhlarstvi-nemec.cz.
• Instalatér FALTA
topení – plyn – voda – odpady
Jiří Falta, Šafranice 379, Rájec-Jestřebí,
tel.: 736 444 202, www.instalater-falta.cz
e-mailová adresa: falta-jiri@seznam.cz
• WELDING STARS s. r. o. – kovovýroba,
zpracování nerezi, topenářské práce,
vodoinstalatérské práce, solární systémy pro
ohřev TUV a přitápění.
Provozovna: Blanenská 86, areál ZERA.
Kontakt: Petr Malík, tel. č.: 725 339 361

INZERCE

 34

Výhřevnost dřeva je dána jeho druhem a vlhkostí. Vlhkost lze vysoušením na vzduchu snížit až
o 20 % za 1 rok. Nejvhodnějším obdobím pro zásobení se dřívím je tedy jaro!

Z brněnských lesů

přímo k Vám!

• Prodej štípaného palivového dřeva
• Garantovaný původ a kvalita
• Certifikováno systémem PEFC
V případě dotazů nás kontaktujte na:
t: +420 516 432 021 | +420 721 131 039
nebo e: lesymb@lesymb.cz

www.lesymb.cz

S FESTIVALEM CONCENTUS MORAVIAE
HRAJEME DO NOT VAŠIM FINANCÍM
Modrá pyramida je tradičním partnerem Mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae již od jeho vzniku v roce 1996. Snaží se přispět tomu,
aby obyvatelé v Jihomoravském kraji a na Vysočině mohli navštěvovat koncerty
na skutečně špičkové interpretační úrovni. Také dramaturgie festivalu je vždy vysoce
nadprůměrná a vždy připraví pro návštěvníky nové zážitky. „I já jsem každý rok
nadšen z objevné dramaturgie festivalu i vysoké úrovně vystupujících interpretů“,
vzkazuje příznivcům festivalu generální ředitel Modré pyramidy Jan Pokorný:
Dovolte, abych se s vámi podělil o zážitek
z koncertu Magdaleny Kožené v Moravském
Krumlově. Ptal jsem se sám sebe, čím to je,
že mě její zpěv tak nadchnul, vždyť nejsem
znalec ani milovník vážné hudby, dokonce
ani neznám noty. Ale Magdalena Kožená mě
svým výkonem přesvědčila, že to vůbec není
třeba. Nadchla mě nasazením, provedením,
profesionalitou i tím, jak dokáže ve správném
poměru skloubit talent s vytrvalostí a pílí. Zkrátka
profesionalitu a kvalitu pozná i laik. Je tomu tak
samozřejmě i v jiných oborech.

Finanční poradce, chce-li být uznávaným
profesionálem, také potřebuje píli, vytrvalost
i talent. Musí se trvale a pilně vzdělávat, aby
znal jednotlivé produkty a orientoval se ve světě
ﬁnancí, aby dokázal vytvořit ﬁnanční plán přesně
reﬂektující životní situaci konkrétního klienta. Ale
k tomu, aby mohl vytvořit pro klienta odpovídající
plán, musí znát jeho ﬁnanční situaci a aby mu
klient svěřil tyto citlivé údaje, musí si nejdříve
získat důvěru klienta. A tady přichází na řadu další
neodmyslitelná stránka profesionality – talent
a zkušenosti, bez nichž se důvěra těžko získává.

Jaké obory máte na mysli?

Modrá pyramida podporuje festival
už od jeho vzniku, co je podstatou
tohoto partnerství?

Modrá pyramida se nově pustila do ﬁnančního
poradenství a tady to přirovnání sedí velice
přesně. Ani tady nemusí být klient odborníkem
a „znát noty“ – tedy přesné parametry všech
ﬁnančních produktů, a přesto pozná kvalitu.

inzerceMP_204x141.indd 2

ﬁnančním poradcem a klientem, který je
založený na vzájemné důvěře. A tuto zásadu
ctíme i v ostatních oblastech naší činnosti.
Devatenáctileté partnerství s festivalem
Concentus Moraviae je toho nejlepším
příkladem. A ještě bych si dovolil jedno srovnání
s hudebním světem. Když jsme se vydali cestou
ﬁnančního poradenství, kladli jsme si otázku, co
je v tomto projektu stěžejní. Jednoznačně nám
vyšlo, že jsou to naši lidé. Vždyť je sice důležité,
podle jakých not se hrajete, ale ještě důležitější
je, kdo je interpretem, který skladbu zahraje.

Zase bych použil přirovnání s naším pojetím
ﬁnančního poradenství. Jeho základem
je budování dlouhodobého vztahu mezi

23.05.14 11:59
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• poradenství
• návrhy • realizace
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Předání

Zajistíme hladký průběh všech prací:
• sanitární a instalatérské práce
• topenářské práce
• truhlářské, stolařské práce
• obkladačské práce
• suchá výstavba, sádrokartony
• elektro-instalační práce • malířské a natěračské práce
Poradenství

Plánování v počítači – 3D plán

14-04 RajecJestrebi 130x180 BW.indd 1

Demolice

NAJDETE NÁS V

www.svetkoupelen.info
www.bauhaus.cz
Výstavba a předání

13.05.14 11:14

Záběry z druhé návštěvy hostů z partnerského
města Biržai (Litva). Zatímco první návštěva našich
litevských přátel v minulém roce byla zaměřena na semináře o řízení a financování sportu v ČR a Litvě,
druhá návštěva zahrnovala praktickou prezentaci netradičních sportů učitelům, trenérům, ale i studentům.
Autorem a zároveň manažerem projektu s názvem
„Pojďme se učit a inspirovat navzájem“ je pan Ivo
Grim, předkladatelem projektu je Město Rájec-Jestřebí
a partnery jsou Gymnázium Rájec-Jestřebí a sportovní
klub Triangl.
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Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.
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ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz
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