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Dne 27. 2. 2014 hostila
obřadní síň na radnici
v Rájci-Jestřebí
APOLLON KVARTET.
Soubor vystupuje na českých
i zahraničních pódiích, na
prestižních festivalech a
právem užívá název
„Soubor Českého rozhlasu“.
V Rájci-Jestřebí představil
kromě klasických děl
také skladby předních
jazzových autorů, jako např.
Chick Corea, Miles Davis,
Leonard Bernstein a další.

Česká televize
natočila a
odvysílala
několik snímků
věnovaných
pouze Kvartetu
Apollon a
nadále se
souborem úzce
spolupracuje.
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Rekonstrukce začala

Dne 19. 3. 2014 započala
realizace akce
„Rájec-Jestřebí,
ul. Šafranice, Hradisko –
rekonstrukce vodovodu
a kanalizace“.

Žádáme občany o shovívavost
a vstřícnost v období realizace.
V případě jakýchkoliv dotazů se
na nás neváhejte obrátit.
Bc. Romana Synakieviczová,
místostarostka
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Důležitá telefonní čísla při poruchách na inženýrských sítích A strážník

• Plyn – poruchy – tel. 1239
• VTS – tel. 516 432 598, 733 527 835, 734 276 470
• Elektřina – poruchy – tel. 800 225 577 Poruchy vodovod – tel. 732 281 785
• Strážník – 515 557 624, 773 976 563

Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626

Co potěší – co zamrzí …
Stály u silnice dlouho. Jako tišší svědci dění
kolem nich. Na nic si nestěžovaly, sloužily účelu,
pro který byly předurčeny. Žily svým osudem.
Popelnice.
Kdysi dávno dovolil starý majitel sousedům
dávat jejich popelnice na svůj pozemek. Vždyť
na ulici nebylo moc místa. Všechno fungovalo
dobře, lidé po sobě uklízeli, když se občas něco
vysypalo vedle a pomáhali se starat o nejbližší
okolí.
Čas běžel a postupně staří sousedé vymírali. Přicházeli mladí z původních rodin nebo
i noví majitelé domů. Jen popelnice zůstávaly
na svém místě.
S příchodem nových lidí se už kolem moc
neuklízelo. Nakonec si čas vzal i starého pána,
který vyšel sousedům vstříc. Mladý majitel pozemku, když viděl občasný nepořádek, zašel
za mladšími sousedy, aby prohodili dobré slovo
a dohodli se na úklidu. Vždyť fungující věci se
nemusí rušit. U souseda nepochodil. Řekli mu:
„Víš co, ať si to uklízí, kdo chce.“
A tak ho začaly napadat myšlenky: Proč by
musel mít na pozemku cizí popelnice a ještě
po druhých uklízet? A má pravdu.
Zkuste popřemýšlet, co v tomto příběhu
potěší a co zamrzí …?
Schválený rozpočet na rok 2014
Na začátku března schválilo zastupitelstvo
města rozpočet našeho města na rok 2014. Je
to důležité rozhodnutí pro chod města a zajištění
plánovaných akcí. A že těch akcí máme hodně.
Proto už na řadě z nich pracujeme od zimy.
Je dokončena výměna oken v knihovně pro
dospělé a v Íčku, od února úspěšně pokračuje zateplování střech Mateřské školy v Rájci
a od března se rozběhla rekonstrukce a doplnění vodovodů a kanalizace na ulicích Hradisko,

Šafranice. Současně se připravují projekty pro
rekonstrukce sítí pro ulice Havlíčkova – II. část,
V Úzkých, Blanenská a Spešovská a rekonstrukce silnic a chodníků pro ulice Hradisko,
Šafranice, V Úzkých a Blanenská. Chystá se
výběr dodavatele pro zateplení fasády, výměnu
oken a opravu střechy bytového domu na ulici
Sportovní. Proběhlo výběrové řízení dodavatele
na rekonstrukce chodníků a silnic na letošní rok
a připravují se smlouvy o dílo.
Jako správní hospodáři jsme loňský rok
skončili s přebytkem. Proto jsme letos mohli
zapojit finanční rezervy z hospodaření města.
Ovšem rozpočet není jen o opravách a rekonstrukcích. Podporujeme i rozvoj sportu, zájmových spolků a občanských sdružení. Chceme,
aby naše město žilo aktivním životem a každý
si našel to, co ho zajímá. A tak díky aktivitám
pořadatelů i díky příspěvkům města se u nás
pořádají akce pro všechny generace – od malých dětí s maminkami, po rodiny, táty a pak
všechny, až do věku seniorů. Vždyť přispíváme
na činnost 26 spolkům a organizacím. Chceme,
aby naše město rostlo do krásy, bylo díky spolkům a organizacím aktivní a cítili jste se v něm
dobře. Vždyť tady jsme doma.
Ing. Pavel Perout
starosta
VEŘEJNÁ VÝZVA
MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ
v souladu s ust. § 6 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, v platném znění
vyzývá zájemce k přihlášení na obsazení místa
referent evidence nemovitostí
a stavebního úřadu
na Městském úřadě Rájec-Jestřebí, Blanenská
84, 679 02 Rájec-Jestřebí
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Obecné předpoklady:
- státní občanství České republiky, u cizinců
trvalý pobyt v České republice, dosažení věku
18 let, svéprávnost, znalost jednacího jazyka
- občanská a morální bezúhonnost
Další předpoklady a požadavky:
Dosažené vzdělání:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou nejlépe
stavebního směru
Znalosti oboru:
- znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, katastrálních předpisů vč. orientace v katastrálních
mapách a geometrických plánech, orientace
v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – schopnost zpracovat kupní a směnné
smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene
- znalost stavebního zákona a předpisů souvisejících a schopnost jejich aplikace v praxi
Praxe:
- praxe v samosprávě nebo státní správě
v dané oblasti výhodou
Další požadavky:
- znalost práce na PC: WORD, EXCEL, Internet, Outlook, (znalost GVIEW, ASPI, GINIS
výhodou)
- komunikační dovednosti, přesnost, pečlivost
a svědomitost
- znalost místního prostředí (zejména pozemků
v katastrálních územích města Rájec-Jestřebí)
- řidičské oprávnění skupiny B
Datum nástupu:
- 1. červenec 2014 nebo dle dohody
Platové zařazení:
- řídí se zákoníkem práce a nařízením vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění, platová třída 8.

Lhůta pro podání písemné přihlášky:
- do 07.04.2014 (datum doručení na podatelnu
vyhlašovatele)
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto
náležitosti:
- jméno, příjmení (titul) zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
- datum a podpis zájemce
K přihlášce zájemce připojí:
- životopis s uvedením údajů o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto řízení, ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů
Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými
náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše
přihláška úplná.
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými
doklady doručte v zalepené obálce se značkou
„NEM-STAV“ na adresu: Město Rájec-Jestřebí
JUDr.. Irena Třísková, tajemnice,
Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Rájci-Jestřebí 14.03.2014
JUDr. Irena Třísková v. r.
tajemnice

Společnost E.ON varuje před podvodníky!
V poslední době se množí případy podvodného jednání tzv. obchodníků, kteří slibují zajištění přepisu a dodávky levnějšího plynu. Nechají si
podepsat plnou moc a vyúčtují 4 000,- Kč. Vydají
doklad o zaplacení, na kterém jsou uvedeny
falešné údaje.

V několika případech, které nám sdělili sami
poškození odběratelé, je na dokladu uvedena
firma E.ON Distribuce s vymyšleným identifikačním číslem. Došlo to tak daleko, že jedné
zákaznici podvodník zrušil smlouvu na dodávku
plynu, ale novou nezajistil, a tak paní byl odběr
ukončen bez jakékoliv náhrady.
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Podvodníci si vyhledávají převážně starší
občany. Vyzýváme proto všechny odběratele, aby si dávali pozor a pokud již otevřou
neznámému hostu, aby mu nedávali peníze
v hotovosti, nepodepisovali plnou moc či
jiné dokumenty.
Energetická společnost E.ON má se svými
zákazníky nastaven bezhotovostní styk, to znamená placení záloh, přeplatků či nedoplatků
je realizováno formou složenky, inkasem či
převodem na účet. Nikdy nevybírá částky
v hotovosti!
Akciová společnost E.ON Distribuce
nemá s tímto podvodným obchodem nic
společného. V Jihomoravském kraji nevlastní

žádná distribuční zařízení na rozvod plynu.
Aktuálně zvažujeme podání trestního oznámení na neznámého pachatele z důvodů
podvodného jednání a poškození dobrého
jména společnosti E.ON.
E.ON Česká republika, s. r. o.
Oblastní management
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz
Dotazy směřujte prosím na:
Tomáš Kubín
M 602 480 224
tomas.kubin@eon.cz

UPOZORNĚNÍ
V Rájci-Jestřebí je podomní prodej zakázán.
V případě porušení tohoto zákazu volejte městského strážníka.
Město Rájec-Jestřebí a Občanské sdružení Diakonie Broumov VYHLAŠUJÍ SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ












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

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

5. – 9. 5. 2014

Sbírka se uskuteční:

Místo:

Informační centrum v budově knihovny (Komenského 620)

V čase:

Po, čt 8:30 – 17:30, út, st 7:30 – 16:00, pá 7:30 – 15:00
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Veřejná sbírka Nadačního Fondu Rozum a Cit
Informujeme občany o veřejné sbírce „Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny“,
která bude probíhat ve dnech 1.– 2. dubna 2014. Výtěžek sbírky bude použit na podporu opuštěných dětí a náhradních rodin, které tyto děti přijímají z dětských domovů a ústavů sociální péče, a
tak jim umožní prožít důstojné dětství a dospívání v bezpečném prostředí. Účelem sbírky je také
osvěta v oblasti náhradní rodinné péče.
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Pěstounské rodiny – šance
pro opuštěné děti na nový život
I vy můžete pomoci více, než si myslíte.

www.rozumacit.cz

Děti patří do rodiny

Foto Jan Voběrek

Již 17 let hájíme jejich právo na bezpečný
domov a odbornou péči v rodině.
Díky všem, kteří nám již pomohli podpořit
3 000 dětí vyrůstajících v náhradních rodinách.

SLUNÍČKOVÝ DEN 1. – 2. dubna 2014
KUPTE SI MAGNETKU, PLACKU, ŽETON
Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru: DMS ROZUMACIT na číslo 87 777. Cena jedné SMS je 30 Kč,
Nadační fond Rozum a Cit obdrží 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

Zprávy z radnice
Kontejnery na bioodpad
V 13. týdnu se do ulic našeho města vrátily
hnědé kontejnery na bioodpad. Žádáme občany,
aby do nich ukládaly pouze odpad, na který jsou
určené! Děkujeme.
Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny,
dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další
biologicky nerozložitelné odpady.
Bc. Romana Synakieviczová
místostarostka
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Informační okénko městské
policie
Úřední hodiny městské policie
pondělí
středa

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

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

Kulturní dění
Informační centrum Rájec-Jestřebí
Kontakt: 516 432 191
e-mail: informace@rajecjestrebi.cz
Provozní doba:
po, čt
út, st
pá

8:30 – 17:30 h
7:30 – 15:00 h
7:30 – 15:00 h

1. 4. 2014
10:00 h
dětské oddělení knihovny
DĚTSKÁ LEPORELA
ROZVÍJÍ DOVEDNOSTI A SCHOPNOSTI
VAŠICH DĚTÍ – Povídání o vhodných i méně
vhodných knihách pro nejmenší
3. 4. 2014 17 h
výstavní síň knihovny
SLUNNÁ ANDALUSIE
Cestopisné povídání o krásách Španělska
s paní Martou Antonínovou spojené s promítáním fotografií
7. 4. 2014
14:00 h
výstavní síň knihovny
KYTICE – VERŠŮ, PÍSNÍ A ŘÍKADEL
Literární kavárna představuje K. J. Erbena,
básníka a sběratele lidové slovesnosti

7. 4. 2014
Víceúčelový sál K-áčko

17:30 h

PŘEDNÁŠKA – Jan Knies
– učitel, vědec a krasový badatel
Lektor: Mgr. Petr Kostrhun
Klub seniorů v Rájci-Jestřebí zve širokou veřejnost na přednášku, přibližující život a dílo
krasového badatele Jana Kniese. Přednášet
bude Mgr. Petr Kostrhun, vedoucí Pavilonu
Anthropos MZM v Brně.

8. 4. 2014
knihovna Holešín

16:00 h

KAREL JAROMÍR ERBEN
Literární kavárna připomene kyticí veršů, písní
a říkadel slavného básníka

9. 4. 2014
Sokolovna

9:30 h
Divadlo VĚŽ uvádí pohádku
KÁŤA A ŠKUBÁNEK

Kulturní dění
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11. 4. 2014
výstavní síň knihovny

18:00 h

ANDĚLÉ
KERAMIKA EVY PIKARTOVÉ
Prodejní výstava dekorativní keramiky představí
tvorbu kunštátské autorky.
Otevřeno: po, čt 9–18 h, út, st, pá 9–15 h.
Potrvá do 25. 4. 2014.

11. 4. 2014
obřadní síň

19:30 h
JARNÍ KONCERT

19. 4. 2014
21:00 h
sokolovna
100ka Bowling bar a Welding Stars s.r.o.
zvou širokou veřejnost na
Velikonoční rockovou besídku
EMINENCE ROCK • AC BLESK DC REVI
Vstupné: v předprodeji 80,- Kč, na místě 100,-Kč
Předprodej: 100ka Bowling bar
17. 4. 2014
sál K-áčko
FLAMENKOVÝ VEČER

17:30 h

Julie Svěcená – housle
Václav Mácha – klavírní doprovod

Účinkují:
Petr Vít: kytara
Veronica Vítová Roa – tanec
Santiago Vít – cajón

Studentka Pražské konzervatoře Julie Svěcená
má za sebou již mnoho soutěžních úspěchů.
Je několikanásobnou vítězkou Plzeneckých
housliček a Houslové soutěže Josefa Muziky
v Nové Pace. Zvítězila v celostátní soutěži ZUŠ
v Liberci v letech 2001, 2005, 2008 v kategorii
sólových houslí. Obdržela také jednu z hlavních
cen – Cenu primátora města Liberce za nejlepší
provedení české skladby. Zvítězila v řadě dalších soutěží, koncertuje v zahraničí, pravidelně
vystupuje s domácími orchestry, spolupracovala
se Zlínskou a Plzeňskou filharmonií.

Flamenkový večer přibližuje magické umění jižního Španělska.
Třináctiletá tanečnice Veronica prožila dětství
v andaluské Granadě a její sedmiletý bratr
Santiago hraje na cajón od tří let. Na koncertě
zazní kromě tradičního flamenka také sefardská
a latinskoamerická hudba.

ZÁJEZD
Klub seniorů v Rájci- Jestřebí ve spolupráci s CK Bontour, s. r. o., Brno
zve širokou veřejnost na jednodenní zájezd na trase Znojmo – Bítov – Vranov nad Dyjí.
Náplní zájezdu je návštěva historické části města Znojma, prohlídka hradu Bítova a zámku
Vranova nad Dyjí.
Zájezd se uskuteční v neděli 27. 4. 2014. Odjezd v 8:00 od Janáčkova divadla v Brně
Cena zájezdu je 280 Kč,- plná / 250 Kč,- se slevou
Přihlášky spolu s hotovostí je možné podávat:
-

na CK Bontour, s. r. o., Husova 8a Brno (telefon 736 750 352)

-

v Rájci-Jestřebí u paní Boženy Valíčkové (telefon 728 040 437)

-

u pana Petra Sychry (telefon 607 230 078)
Přihlašovat se je možné nejpozději do 15. 4. 2014.

Kulturní dění
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Připravujeme:
Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae
V rámci letošního ročníku s podtitulem „České sny“ zazní mezi
3. a 28. červnem 2014 celkem 34 koncertů ve dvaceti moravských
městech.
Zveme vás na dva koncerty festivalu Concentus Moraviae, které
se uskuteční v Rájci-Jestřebí:

5. 6. 2014
v 19:30 h
Státní zámek Rájec nad Svitavou
Slavnostní sál
Účinkují:
Clara Novakova – flétna
Dora Novakova – klavír

19. 6. 2014
v 19:30 h
Státní zámek Rájec nad Svitavou
Slavnostní sál
Účinkují:
Josef Špaček – housle
Miroslav Sekera – klavír

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Do konce měsíce května je možno zakoupit v předprodeji v Informačním centru Rájec-Jestřebí
cenově zvýhodněné vstupenky na koncerty festivalu Concentus Moraviae, konané v našem
městě, se slevou 50 Kč. Tato nabídka platí do 31. května 2014. Po tomto datu budou vstupenky
nabízeny za cenu plnou.

9
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100KA BOWLING BAR a WELDING STARS s. r. o.
Pořádají:

VELIKONOČNÍ ROCKOVÁ BESÍDKA
EMINENCE ROCK • AC BLESK DC REVI

19. 4. 2014
KC Sokolovna Rájec-Jestřebí
Start 21:00
V předprodeji: 80 Kč
Na místě: 110 Kč

100KA Bowling

Rájec-Jestřebí

Tombola?.......................No tak, určitě!

www.eminence-rock.cz
Městská knihovna informuje
Z NOVÝCH KNIH
Udělejte si procházku či nahlédněte na
webové stránky knihovny a navštivte naši
knihovnu, abyste si zpestřili své dny pěknou
knihou.
Z tvorby českých autorů vybíráme:
HINDRÁKOVÁ, H.: Dobrovolnice
DVOŘÁKOVÁ, A.: Jindra
LUKAVSKÁ, J.: V samotách duše
Milovníkům detektivek doporučujeme:
BAGSHAWE, T.: Anděl temnoty
PARRY, B.: Stíny horkého léta
CLARKOVÁ, M. H.: Pravdu znát nemusíš
Příběhy z historie:
SLAVÍKOVÁ, V.: Královna na útěku
PATRICIO, A.: Otrokyně od Nilu
BAUER, J.: Ženy z rodu Lucemburků
Tyto a mnohé další zajímavé tituly najdete
na http://katalog.rajecjestrebi.cz.

Dobré odpoledne milé děti,
vítám vás všechny na dalším setkání s pohádkou. Dnes otevřeme knihu slovenských
pohádek Dědeček Večerníček. Kdo to je? Milý
stařeček v beranici s lampičkou v ruce, který každý večer rozsvěcuje na nebi hvězdičky a přináší
dětem na Slovensku pohádku na dobrou noc.
Dědeček Láďa, František, babička Alenka, Mirka
… vám budou číst pohádku a potom budeme
společně … vařit! Žádný papír, žádné tužky,
jen šikovné ruce, dobré nápady a potom mlsný
jazýček si tentokrát přijdou na své.
Tak každé březnové pondělí začínal cyklus
čtení pro nejmenší děti I Rájec čte dětem. Mnozí
ho už jistě znáte, také jsme už o něm několikrát
ve zpravodaji informovali. Ale hodným dětem
a hlavně obětavým dědečkům a babičkám je
třeba vždycky poděkovat! Za jejich ochotu a čas.
A to máme letos dva nové dědečky! Pana Ladislava Šleszara a Františka Alexu. Jsme rádi, že
si pořád spousta lidí uvědomuje, jak je důležité
dětem číst, co všechno četba v dětech rozvíjí.

Městská knihovna informuje
A naše tvoření? I pro ně čerpáme inspiraci
v knihách. Tentokrát jsme si vzali na pomoc
Receptíky pro kuchtíky a vytvářeli jsme myšky
a medvídky z toustového chleba, sladká strašidýlka z rýžových chlebíčků a ovocný salát co
dům dal.
Poslední setkání bylo slavnostní. Děti dostaly omalovánky, drobné dárky a něco sladkého.
Babičky a dědečkové malý pozdrav jara a přišla
nás také navštívit K. Nezvalová z Blanska, která
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se svým teriérem cvičí a tančí. Děti mohly pozorovat pejska, který podle pokynů a hudby běhá,
skotačí a tančí jako malý kluk.
Jste smutní, že naše setkání končí? Nebojte
se! Nekončí. Budou pokračovat zase v květnu,
venku, na zahrádce u knihovny. Čekají nás
Večerníčky na zahrádce. Doufám, že melodie
Večerníčku přiláká všechny děti, které milují
pohádky, a rády tvoří zajímavé věci.

Co se děje ve školách
Školní ples
Od konce jarních prázdnin jsme se jako žáci 9. ročníku začali připravovat
na polonézu, kterou jsme předvedli na školním plese. I když jsme měli málo času,
s pomocí paní učitelky Cvetlerové jsme to zvládli.
Když nastal den konání plesu, pátek 14. března, již od rána jsme pečlivě
trénovali v sokolovně. Večer všichni vypadali nádherně. Těsně před vystoupením
byli všichni nervózní, ale jak jsme začali tančit, nervozita opadla a tanec jsme si
užili. Poté hrála kapela Arcus a my jsme pomáhali roztančit návštěvníky plesu. Mohli jsme zhlédnout
také vystoupení aerobiku děvčat z Relax klubu.
Na plese se nám líbilo, byl to pro nás
nový zážitek. Myslím, že příští rok se přijdeme na ples opět podívat očima studentů
středních škol.
Aneta Feiková, Kateřina Fojtová, 9. B

Co se děje ve školách
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Sněhurka a 7 trpaslíků
Pohádku o Sněhurce znáte asi všichni, ale vidět Sněhurku
v muzikálové podobě,
to je opravdu zážitek!
Zájemci z řad dětí,
rodičů i pedagogů se
na toto představení
vypravili 21.3.2014
do Městského divadla Brno již podruhé.
Režisérem je pan Slovák, velkým kladem
představení nádherná
hudba zahraná živým
orchestrem pod vedením Karla Cóna. Příběh začíná vyhnáním
Sněhurky z paláce, protože její macecha chce
být na světě nejkrásnější. Před smrtí zachrání
Sněhurku útěk do hlubokého lesa. Tam narazí
na domeček se sedmi postýlkami – pro Prófu,
Kejchala, Dřímala, Rejpala, Stydlína, Štístka,
Šmudllu. Královna je zaklela, takže byli velcí,
ale všechno oblečení, nábytak zůstalo malé.
Ovšem macecha zjistí, že Sněhurka je naživu,

rozhodne se jí zbavit sama… No a celé představení končí svatbou, zlo je potrestáno a vítězí
dobro. I když byla macecha zlá, sklidila největší
potlesk publika, protože ji hrál (opravdu skvěle)
muž – Jan Apolenář. Ale i zbývající herci byli
úžasní – Sněhurka, trpaslíci, princ, … hráli, zpívali a tancovali jako o život a zaslouženě sklidili
neutichající potlesk.
Tereza Bosáková, Denisa Podaná, 6.B

Co se děje ve školách
Beseda v Káčku
10. 3. 2014 se třídy 7. A a 7. B zúčastnily
v sále Káčko besedy, která měla název „Dvakrát
zachráněné dítě“. Pozvání do Rájce-Jestřebí
přijal pan Tomáš Graumann – brněnský Žid,
naturalizovaný Američan, křesťanský misionář
na Filipínách a jedno ze 669 dětí zachráněných
NicolasemWintonem. Přijel i se svou paní Caroline. Pan Graumann je obdivuhodný člověk.
3 hodiny dokázal povídat o svých pohnutých
osudech a na konci besedy si s námi dokonce
zazpíval a se zájemci se vyfotografoval. Pro nás
bylo přínosné i to, že beseda probíhala v angličtině, takže jsme měli možnost slyšet angličtinu
tak trochu speciální, protože pan Graumann se
začal učit jazyk ve Skotsku, pak na Filipínách
a nakonec v Americe. Vyprávění bylo doplněno
ukázkami z filmu Síla lidskosti. Při jeho natáčení
se setkaly dosud žijící „děti p. Wintona“ a zopakovaly si cestu, kterou absolvovaly v roce 1939.
Jsme rádi, že po revoluci v roce 1989 se pan
Graumann a jeho paní rozhodli vrátit do České
republiky a že díky nim můžeme nahlédnout
do doby, o které se mluví čím dál méně, protože
pamětníků ubývá. Ale zapomínat na hrůzy války
ani na lidi, kteří neváhali pomáhat s nasazením
vlastních životů, by se nemělo. Příběh pana
Graumanna byl poučný a hlavně dojemný.
Jsme rádi, že jsme měli možnost potkat tohoto
neobyčejného člověka osobně.
Třída 7. B
Okresní kolo recitační soutěže
Ve středu 19. března se uskutečnil XIII. ročník Setkání s poezií v Adamově.
Na soutěž jsme se, jako již tradičně, precizně připravovali, jedná se o soutěž postupovou
do krajského a celostátního kola. Každý rok slaví
naši recitátoři úspěchy a vždy některý z nich
postoupí do dalších kol. Tak tomu bylo i letos.
I. kategorii (2. a 3. ročník) reprezentovala
Klára Plchová s ukázkou od Dušana Radovice
Modrý zajíc. Celý text podala velmi zdařile,
všechny pasáže potřebně zdůraznila. Vybojovala krásné 3. místo.
V II. kategorii (4. a 5. ročník) soutěžil Jiří
Nezval s ukázkou Stanislavy Reschové Kominík
a černá kočka. Text obsahuje zajímavé pasá-

 14
že: věty zvolací, dialogy, otázky rozvažovací
a řečnické. Jirka si s textem bravurně poradil,
všechny nadchnul a stejně jako v loňském
školním roce ve své kategorii zvítězil! Znamená
to v plně obsazené kategorii – 12 soutěžících,
velký úspěch.
Ve III. kategorii (6. a 7. ročník) reprezontovala naši školu 2 děvčata, Julie Šulcová,
2. ve školním kole, a Anna Mrázková, vítězka
školního kola. V této kategorii soutěžilo 17 žáků
z různých škol v okrese. Julie recitovala v pořadí druhá, mírná nervozita se na jejím výkonu
podepsala a text Jiřího Žáčka No comment
nepodala podle svých představ. Ovšem získala
cennou zkušenost, která ji jistě posune v životě
dál. Anna Mrázková recitovala moderní pohádku, jejíž autorem je tatínek Petr Mrázek. Porotu
i posluchače zaujal nejen samotný text pro svou
originalitu, ale i bravurní a bezchybný přednes.
Anička zvítězila a zajistila si, stejně jako Jiří
Nezval, postup do krajského kola do Brna.
Ještě jednou tímto prostřednictvím našim žákům blahopřeji a jsem velmi potěšena, že mohu
pracovat s tak talentovanými dětmi a podílet se
na rozvíjení jejich nadání.
Mgr. Martina Kalíková
Šachové okénko
Tento školní rok je z hlediska reprezentace
školy v šachu zlomový. Úspěšná generace
hráčů odešla za dalším studiem na střední školy
a noví adepti královské hry jsou teprve na počátku své kariéry. Navíc šachy nejsou tak atraktivní
jako fotbal, tenis nebo aerobik. Další nevýhodou
je, že se při nich musí přemýšlet, což někdy bolí!
Přebor školy se konal v listopadu. Nováčci
z 1. a 2. třídy si vyzkoušeli, jaké to je hrát se
šachovými hodinami vážnou partii. Délehrající
mladší žáci bojovali o postup do okresního kola
systémem každý s každým. Zúčastnilo se osm
hráčů a vítězné trio bylo následující:
1. Vojtěch Radosta
(3. A)
2. Tomáš Linkert
(5. A)
3. Ondřej Mokrý
(5. A)
Starší žáci hráli také systémem každý s každým. Po urputném boji vyhrál Martin Müller,
následovali Petr Beljaški a Saša Pycun. Všichni
z 9. A.

Co se děje ve školách
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Okresní kolo proběhlo tradičně v Kulturním
domě v Jedovnicích. Starším žákům unikl postup o vlásek, nakonec byli třetí. Kromě vítězů
ze školního kola nás reprezentovali ještě dva
osmáci – Jan Stejskal a Zdeněk Mojčák. Mladší
žáci v silné konkurenci obstáli. Byli sice čtvrtí,
ale zažili atmosféru bojů v okresním kole. Kromě tří medailistů ze školního kola byli na zku-

šené ještě Lukáš Souček (2. tř.) a Vendula
Bosáková (4. tř.)
Abychom byli úspěšnější, bude nutné hodně trénovat. Zájemci o tuto hru již navštěvují
ve středu šachový kroužek, někteří pravidelně,
jiní podle možností. Všem dalším zájemcům jsou
dveře otevřené.
Miloslav Staněk

Přijela jsem, viděla jsem, zažila jsem...
…to vše díky Gymnáziu Rájec-Jestřebí a jeho mezinárodním aktivitám
Do Itálie jsem se moc těšila hned od chvíle,
kdy jsem se, jako účastnice projektu Comenius,
dozvěděla, že jsem byla vybrána právě pro výjezd do této země. Cestu jsme podnikli začátkem
února a jsem moc ráda, že všechno splnilo,
možná i předčilo, moje očekávání.
Z celého pobytu se mi asi nejvíce líbily výlety, které pro nás připravila partnerská škola
nebo hostitelské rodiny. Já jsem se svojí rodinou
hned v neděli po příjezdu navštívila Veronu.
Tam jsem mohla obdivovat třeba monumentální Arénu a taky balkón, na kterém stála Julie,

když vyznávala svou lásku Romeovi. Učitelé
z partnerské školy pro nás zorganizovali výlet
například do krásné, starobylé Brescie, nebo
do okouzlujících Benátek. Z nich mi v paměti asi
navždy zůstane vzpomínka na mosty klenoucí
se přes plavební kanály, úžasné stavby tyčící se
nad vodní hladinou a všudypřítomné gondoly,
čluny a lodě, malé i velké.
I bydlení v rodinách bylo super. Dostala
jsem se do velmi přátelské rodiny, kde jsem se
měla opravdu dobře. Ani se mi nechtělo od nich
odjíždět. Jsem moc ráda, že nám naše škola,
Gymnázium Rájec-Jestřebí, takové bezvadné
pobyty plné zážitků umožňuje.
Klára Spilková, 3. ročník

S Comeniem v Itálii

Únor, hory, sníh –
– gymnazisté na lyžích

Už od první chvíle, co jsem zjistil, že pojedu
na projektovou schůzku projektu Comenius
do Itálie, jsem byl přesvědčen, že mám před
sebou super zážitek, a musím říct, že jsem se
nemýlil. Celých osm dní strávených v partnerské škole a v hostitelských rodinách v Itálii bylo
naprosto úžasných. Nejenom že jsme viděli
spoustu nádherných míst jako například Benátky nebo jezero Garda, ale také jsme prožili
mnoho nezapomenutelných zážitků s novými
kamarády z pěti evropských zemí. Kromě našich italských hostitelů se totiž schůzky účastnili i studenti z Německa, Španělska, Finska
a Francie. Vše bylo završeno a k dokonalosti
přivedeno tím, že pořádající škola leží v krásné
hornaté oblasti s příkrými úbočími a zasněženými vrcholky. Celou dobu jsem doufal, že ten
týden neskončí.
Martin Konečný
Gymnázium Rájec-Jestřebí

Poslední únorový týden roku 2014 byl
na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí vyhrazen lyžařskému kurzu. Přesněji řečeno lyžařsko-výchovnému kurzu, neboť nejde jen o zvládnutí lyží či
snowboardu, ale také o zvládnutí dovedností,
které nám umožňují žít pospolu – ať už na svahu nebo mimo něj – aniž bychom si vzájemně
překáželi nebo se k sobě chovali jako hrubiáni.

Co se děje ve školách
Letošní zima je k českým milovníkům zimních sportů nemilosrdná, přírodní sníh není
vlastně ani na horách. Naštěstí jsme si dobře
vybrali a zamířili již poněkolikáté do Koutů nad
Desnou, do lyžařského areálu, který patří v republice k těm nejlepším, a to jak délkou a obtížností sjezdovek, tak i kvalitou úpravy sněhu.
Cestou do Koutů jsme navštívili Moravské
kartografické centrum ve Velkých Opatovicích.
Zde jsme obdivovali nejen originální architekturu
budovy centra, ale i unikátní exponáty, mezi
nimiž nás zaujala zejména historická plastická
mapa větší části naší země. Jakmile jsme dohledali trasu do Jeseníků v mapě, mohli jsme
se po ní vydat i ve skutečnosti, autobusem
plným lyžařské výbavy a natěšených lyžařů
a snowboardistů.
První tři dny se počasí náramně vydařilo,
dopolední lyžování mělo i díky rannímu chladu tu správnou zimní kvalitu, lyže se pěkně
zařezávaly. Přesto nebyly zasněženy všechny

sjezdovky, na té nejobtížnější se ani technický sníh neudržel. Studenti se pod modrou
oblohou a pod vedením zkušených instruktorů dostali rychle do správného rytmu a jejich dovednosti
se zlepšovaly každým dnem.
Ve středu odpoledne jsme se
v rámci plánovaného odpočinku
vydali do nedalekých Velkých
Losin do Muzea papíru a Ruční
papírny. Po vydařené exkurzi
s ukázkou výroby papíru někteří
studenti využili místní nabídky
termálních lázní a vyhřáli svá
těla v léčivé sirné koupeli.
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Zbylé dny nás počasí příliš netěšilo, mrholilo
a v horní části sjezdovek byla mlha. O to víc
jsme se vzájemně pobavili během večerů. Večerní program zajišťovalo vždy jedno z družstev.
A zábavy bylo opravdu víc než dost. Studenti
se ale ani na horách nevyhnuli klasické studijní
práci, a to když plnili úkoly z pracovního listu
z projektu zaměřeného na podporu literární
gramotnosti. Téma bylo stylové: Vinzenz Priessnitz z nedalekého Jeseníku a jeho vyhlášené
léčebné postupy.
Jak rychle lyžařský kurz začal, tak rychle
skončil. Všem ten vydařený, naplno prožitý týden
uběhl velmi rychle. Pokud jde o počasí, to nám
nakonec vyšlo, a pokud jde o to ostatní: děkujeme
všem pořádajícím a zúčastněným instruktorům
v čele s vedoucím kurzu Mgr. Dušanem Dvořáčkem a těšíme se na příští ročník lyžařsko-výchovného kurzu, který pro své studenty již řadu
let pořádá Gymnázium Rájec-Jestřebí.
Mgr. Petr Jančík, Gymnázium
Rájec-Jestřebí, o. p. s.

Centrum motýlek
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Kronika centra motýlek – únor 2014
Beseda – Mléčná kojenecká výživa a nové produkty čajů – 5.2.2014
Maminky se nejprve dozvěděly historii rodinné firmy
HiPP a dále o BIO kvalitě HiPP. Poté byla maminkám zdůrazněna jedinečnost a nenahraditelnost kojení spolu s benefity
mateřského mléka.
Maminkám byla také představena řada
HiPP pokračovací mléčné kojenecké výživy
pro zdravý vývoj malých kojenců a malých dětí,
které již nejsou nebo nemohou být kojeny, a její
jedinečnost proti konkurenční mléčné kojenecké
výživě. HiPP BIO Combiotic obsahuje unikátní
kombinaci Probiotik, Praebiotik a omega-3,
navíc je v BIO kvalitě (nebo: – suroviny použité
Isomaltulosa je cukr, přirozeně se vyskytuk výrobě pocházejí z ekologického zemědělství). jící v medu a ve šťávě cukrové třtiny. Čaje jsou
Maminky byly seznámeny s výhodami no- označeny mezinárodním symbolem „Šetrné
vých HiPP čajů s isomaltulosou – jsou šetrné k zubům“. Jak nové čaje vypadají, mohly mak zubní sklovině (certifikované nezávislou aso- minky spatřit díky dataprojektoru (také i jiné
ciací „Aktion zahnfreundlich e. V.”), příprava je zajímavosti) – promítání nám besedu zpestřilo.
rychlá a snadná, jsou v pěti lahodných bylinkoNakonec maminky dostaly od obchodní
vých a ovocných příchutích…
zástupkyně firmy HiPP paní Moniky Hrubé,
která nás navštívila, vzorek pokračovací mléčné
kojenecké výživy HiPP a informační letáčky.
Zajímavé informace o HiPP byly pro maminky malých dětí opravdu cenné.
(Probiotik – přírodní kultury mléčného kvašení, které se přirozené vyskytují v mateřském
mléku. Mateřské mléko obsahuje množství
probiotických kultur, které mohou být individuálně rozdílné.
Praebiotik – prebiotická vláknina GOS, která
při každodenní konzumaci podporuje zdravou
střevní mikroflóru.)

Bazárek – 12.2.2014
Ve středu 12. února 2014 pořádalo Centrum Motýlek Bazárek. Čtrnáct prodávajících
nabízelo přibližně 1500 kusů oblečení a potřeb
pro děti. Bazárek byl otevřen od 10 do 12 hodin
a odpoledne od 13 do 15 hodin. Především v dopoledních hodinách ho navštívilo a pro své děti
nakoupilo velké množství zájemkyň. Další Bazárek, zaměřený především na letní a podzimní
oblečení, uskutečníme v červnu tohoto roku.

Beseda – Vztahy v rodině – v manželství,
partnerství – 13.2.2014
„Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci:
kořeny a křídla.“ (Johann Wofgang Göthe)
Podmínkou harmonického partnerství je
nalezení správného místa v našem vztahu, proto
si musíme nejprve vzájemně porozumět a vzít
na zřetel odlišnosti každého z nás – mužské
a ženské chápání.

Centrum motýlek
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U příležitosti Národního týdne manželství
jsme si řekly 10 významných bodů pro zdravý
vztah v rodině (žebříček přednosti, sdělování
nepříjemných věcí, komunikace při problému,
hádky, věrnost, proč manželství…)
„Starej se, aby byl tvůj partner šťastný. On
se bude starat zase o tebe.“ – šťastně fungující
vztah!!!

Jarní příměstský tábor 17.– 21.2.2014
O jarních prázdninách probíhala v MC Motýlek také olympiáda. Soutěžili jsme v různých
disciplínách, ale i povídali jsme si o právě probíhajících Olympijských hrách v Soči, o olympijské
vlajce, pochodni a heslu: „Není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se.“
S dětmi jsme i vyrobili olympijskou vlajku
a pochodeň a za zvuku olympijské hymny jsme
nesli olympijskou vlajku a zapalovali pochodeň.
Byli jsme rozděleni do skupinek – do tří soutěžících států Evropa, Amerika, Asie.

V úterý jsme také navštívili rodinné zábavní
centrum Wikyland v Brně, ve čtvrtek jsme hledali
poklad a v pátek jsme byli plavat v Aquaparku
v Boskovicích. Nakonec byli soutěžící vyhodnoceni a odměněni medailemi a sladkostmi.
Motýlkové olympijské hry tak byly opět slavnostně ukončeny. Děti si jarní prázdniny aktivně
užily!!!
Sportu 3x zdar.

Centrum motýlek
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Návštěva Wikylandu – 18.2.2014
U příležitosti 20. výročí Mezinárodního roku rodiny jsme s Motýlkem navštívili rodinné
zábavní centrum Wikyland v Brně, které nabízí
spoustu atrakcí a zábavy. Společně s dětmi jsme
si užili dobrodružství na velké škále prolézaček,

kolotočů, tobogánů, na pirátské lodi, skákacím
hradě, … i tatínci skákali a honili svoje děti .
Vrátili jsme se autobusem přímo k sokolovně
spokojení a zdraví. Nikoho jsme ve Wikylandu
neztratili
Za kolektiv Centra Motýlek
Alena Hrbková

Nabídka na duben 2014
Beseda:
Citlivá pokožka a řada Pure a Sensitiv
• Termín: úterý 8.4.2014 v 9:30 hod
• Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
• Lektor: Jana Sedláková,
informace: 728 684 044
• Vstup zdarma
• Přijďte se něco zajímavého dozvědět a
odnést si malý dárek
Velikonoční dílny
Pletení pomlázek z pedigu
• Určeno pro děti od 6 let (mladší děti
s doprovodem), pro maminky a babičky
• Termín: čtvrtek 17.dubna 2014
od 9:00 – 11:00 hod
• Kde: klubovna Motýlek, Sokolovna
Rájec-Jestřebí
• Cena: 50,- Kč za dílničku
• Lektor: Veronika Takáčová
• Nutno se předem přihlásit – e-mail:
cmotylek@seznam.cz, tel: 736 402 165

Výroba velikonočních a jarních dekorací
• Určeno pro děti všech věkových
kategorií i bez doprovodu, pro maminky
i babičky…
• Termín: pátek 18.dubna 2014
od 9:30 – 11:30 hod
• Kde: klubovna Motýlek, Sokolovna
Rájec-Jestřebí
• Cena: 50,- Kč za dílničku
• Lektor: Jana Sedláková
• Nutno se předem přihlásit – e-mail:
cmotylek@seznam.cz, tel: 728 684 044
Beseda – Dětská leporela rozvíjí schopnosti a dovednosti nejmenších?
• Termín: úterý 1.4.2014 v 10:00 hod
• Kde: dětské oddělení Městské knihovny
Rájec
• Lektor: Pavla Šamonilová – vedoucí
knihovny
• Beseda se koná v rámci projektu
„Křídla a kořeny naší rodiny“

Centrum motýlek
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Letní prázdniny – červenec a srpen 2014

•
•
•
•
•

Beseda:
Zdravý životní styl
Termín: středa 30.4.2014 v 9:30 hod
Kde: klubovna Motýlek, Sokolovna
Rájec-Jestřebí
Lektor: Jana Sedláková
Je možné si objednat a na besedě
zakoupit i čerstvé domácí produkty
Beseda se koná v rámci projektu
„Křídla a kořeny naší rodiny“
Nabídka na květen 2014

DEN ZEMĚ
• Společný výlet pro rodiny s dětmi
- Rájec přes Karolín a zpět
• Termín: sobota 3.5.2014
• Sraz na parkovišti u zámku ve 13:00 hod
• S sebou: párek na opékání, pití, kapesné, reflexní vestu (není podmínkou)
• Kontaktní osoba: Jana Klimková, mob:
773 523 846

Příměstské tábory pro děti
Z pohádky do pohádky (pro věk 4 – 12 let)
I. turnus – 14.7. – 18. 7.2014
• Kde: Klubovna Motýlek, Sokolovna
Rájec-Jestřebí
• Cena: 1.400,-Kč za turnus
(cena zahrnuje obědy, pojištění dětí,
vstupné a jízdné na výlety, pitný režim,
mzdy a materiál na vyrábění)
• Vedoucí: Eva Hudcová a Iveta
Odehnalová
Příměstský tábor pro děti od 6 – 12 let
Pirátská dobrodružství
II. turnus – 18.8. – 22.8.2014
• Kde: Klubovna Motýlek, Sokolovna
Rájec-Jestřebí
• Cena: 1.400,-Kč za turnus
(cena zahrnuje obědy, pojištění dětí,
vstupné a jízdné na výlety, pitný režim,
mzdy a materiál na vyrábění)
• Vedoucí: Tereza Navrátilová a Zdeňka
Peroutová

Rozpis stomatologické LSPP
DUBen 2014
Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin		
5.4.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

6.4.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

12.4.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

13.4.

MUDr. Nečasová

Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2,

607 812 963
516 491 263

19.4.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

20.4.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

21.4.

MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

26.4.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

27.4.

MUDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

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

Společenská kronika
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Blahopřejeme rodičům narozených dětí
Kryštof Ivo Pokorný, Bart Lendr
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se
narodili v měsíci dubnu:
Albína Valková, Dášenka Soušová, Jana
Dovrtělová, Jiřina Janíčková, Zdeněk Mynář,
František Rouchal, Věra Zvěřinová, Jaromír
Šmarda, Jiří Kubín, Marie Sáňková, Josef
Křap, Hedvika Černá, Alžběta Kubínová, Marie
Skácelová, Jan Skoupý, Zdeněk Juračka, Václav
Šnajdr, Jaroslav Matuška, Arnošt Štěpánek,
Jiřina Němcová, Josef Smrček, Marie Mihulová,

Jiřina Šmardová, Božena Spíchalová, Adolf
Tomášek, Jiřina Cvečková, Anna Mokrá, Iva
Purčová, Antonín Hrazděra, Jiřina Dokoupilová,
Anna Voláková, Stanislav Zouhar
Holešín: Miroslav Vašíček, Jiří Hartman
Odešli z našich řad:
v měsíci únoru zemřel
pan Bohumil Šebela, pan Ing. Martin Hebelka
v měsíci březnu
pan Method Horák, paní Františka Kučerová
pan Jiří Blažek, pan Josef Klíma
SpoRT

Vodáci se připravují
na novou sezonu
Než opět vyrazíme sjíždět krásné řeky,
musíme provést opravy lodí, některé zalepíme
sami, větší opravy je nutné provést v Gumotexu
Břeclav.
Již 6. dubna se otevírá řeka Svitava.
Úsek Blansko – Bílovice, dlouhý 18 km přijedou sjet nejen ráječtí vodáci. Na nejtěžším
úseku u Klamovky se někteří hned vykoupou, ti
opatrnější raději loď přenesou.
Díváme-li se na břehy řek „z rybí perspektivy“ z člunu, vidíme ten nepořádek, plno plastových lahví, sáčků, obalů. Na úklid tohoto nepořádku organizují vodáci každoročně brigádu.
Jdeme po břehu a sbíráme odpadky.
A že je plných pytlů na náklaďák! Netřeba
komentovat.
KOM.

Kalendář 2014 – vodácký
sportovní klub Rájec- Jestřebí
Od kolaudace naší loděnice uplynulo už
10 let. Za tu dobu jsme navštívili spoustu pěkných míst a sjeli hodně krásných řek.
I letos máme v plánu poznat nové řeky,
země i nové kamarády.
Nabízíme program našich akcí pro všechny
výkonnostní i věkové skupiny:
6.4. Svitava, Blansko – Bílovice 18 km
1.5. Morava, Hanušovice – Postřelmov
8.5. Rakousko – Kamp – řeka podobná Svratce
25.5 –30.5. Lužnice ZŠ Rájec
31.5. Bystřička
21.–22.6. Jihlava – Svratka, Mohelno – Ivančice 15 km, Vír – Borač 20 km

Sport
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5.7.–13.7. Francie, řeky Verdon, Gardon –
Drome – Ardeche
20.–26.7. Ohře, Cheb – Kadaň
8.–16.8. Vltava, Vyšší Brod – Boršov 70 km
16.–17.8. Moravice, Morava
30.–31.8. Rakousko – Salza
6.9. Doplavná, setkání vodáků a promítání filmů
7.9. podzimní Jihlava, Mohelno – Ivančice 15 km
4.10. Hamerský potok
11.–12.10. Vavřinecký potok.
KOM

Sbor dobrovolných hasičů v Rájci

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

OHLASY
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Jen využít příležitost
Dne 10. 3. 2014 vystoupil v sále K-áčko v přednášce pro studenty rájeckého gymnázia a žáky základní školy
pan Tomáš Gramumann. Byl jedním
z 669 dětí, které v roce 1939 zachránil
Nicholas Winton před jistou smrtí. Rodiče měli příležitost získat emigrační
doklady k vystěhování do Austrálie,
ale odmítli s tím, že Československo je
jejich domovem.
Ve svých sedmi letech Tom nechápal co se děje. Viděl nacistické tanky
a vojáky na motorkách se sajdkárami. Měli
dřevěné palice, a jak jen mohli někoho uhodit,
udělali to. V Brně viděl se svou maminkou, jak
do davu lidí vtrhli nacističtí vojáci a tloukli lidi,
sráželi je k zemi, zavírali do vězení. Svoji nenávist a zlost si vybíjeli i na výkladních skříních
obchodů. Fyzicky napadali Židy i Čechy, kteří
se snažili pomoci. První srpnový den
roku 1939 jej maminka spolu s babičkou
odvezly do Prahy na Wilsonovo nádraží.
Tom říká: „Bylo mi divné, že je zde tolik
jiných dětí. Než jsem se vzpamatoval,
stál jsem ve dveřích vagonu, na krku
jsem měl zavěšeno číslo. S maminkou
a babičkou jsem se rozloučil jen spěšně, protože mi bylo řečeno, že se brzy
zase vrátím domů. Viděl jsem, jak těžké
bylo pro matky dát své dítě do vlaku.
Znovu a znovu si je braly zpět do náruče a zase zpět do vagonu. Některé
maminky nebyly schopné své dítě dát
z ruky a vlak odjel. Maminka mi říkala,

že je dobré, abych se naučil cizí řeč, abych
po návratu mohl pomáhat mému otci s obchodováním, Říkala, že se brzy zase vrátím domů.
Později jsem se dozvěděl, že ihned po našem
odjezdu poslali maminku, babičku, mého bratra, který se mnou nemohl kvůli nemoci odjet,
do plynu. Stejně skončily i další děti, které měly
odjet příštím vlakem.

Jako malý chlapec byl Tom
umístěn do náhradní rodiny
ve Skotsku. Zde se v místním
kostele obrátil k Bohu, a jak sám
říká: „V Bohu jsem později našel
sílu k odpuštění Nacistům, že mi
zavraždili maminku, mladšího
bratra a další členy rodiny. Teprve
potom odešla z mého srdce nenávist k Nacistům a já mohl začít
znovu normálně žít“. Ve Skotsku
vystudoval zdravotní a biblickou

OHLASY
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školu, odjel jako misionář na Filipíny a začal
pracovat s domorodci. Zde také poznal svou
budoucí manželku (Američanku) Caroline.
Po svatbě se manželé přestěhovali do Ameriky
a adoptovali dvě děti. Později se jim narodily
dvě vlastní děti. V Americe se věnovali zahraničním studentům a po revoluci v roce 1989
se Tom rozhodl vrátit zpět do ČR. Dnes mají
10 vnoučat. Oba manželé oslavili již 84 roků,
jsou spolu 51 roků, a jak říkají, stále se mají
rádi. O tom není pochyb. Stačí jediný pohled.
Na paní Graumanové je vidět respekt, který
prokazuje svému manželovi a v očích pana
Graumanna je vidět, s jakou láskou stále pohlíží
na svoji manželku.

DÁVÁŠ MI…
Vítězslav Stoklasa

Dáváš mi radost,
dáváš mi úsměv,
dáváš mi sílu k životu,
kterou rád od Tebe přijímám.
A oplátkou Tobě - na Tebe stále vzpomínám …
Dáváš mi klid a pohodu,
polibek – jak sladkou jahodu;
s Tebou nevím, co je samota,
dáváš mi jistotu mého života.
Ty růže, co přinesl jsem,
Ti k Tvému svátku daruji.
Jsi nádherná a milá
a já Ti – za vše – děkuji...

Na závěr zazpívali píseň „To je ten den“
ve filipínštině, v angličtině a v češtině. Pan
Graumann nás mimo jiné posílil výroky: „Nikdy
nenechte jen tak projít kolem sebe příležitost. Využijte ji.“
Marie Horáčková

8. březen – Mezinárodní den žen
Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených ve spolupráci se základní organizací Komunistické strany Čech a Moravy
v Rájci-Jestřebí uspořádal setkání žen při příležitosti Mezinárodního dne žen. V pátek 7. března se sešlo více než sto dvacet žen
v rájecké sokolovně, aby oslavily tento svátek. Mezinárodní den
žen – to je oslava ženy v mezinárodním měřítku, boje za rovnoprávnost žen ve společnosti a za uznání jejich práce nejen pro rodinu.
Přítomné ženy mezi sebou přivítaly nově zvoleného předsedu
okresního výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Blansku
pana Bc. Emila Pernicu, DiS., který přítomné ženy pozdravil
a ve svém krátkém projevu popřál všechno nejlepší ženám, nejen
v sále, hodně zdraví a pohody do dalších let. Předal ženám blahopřání k tomuto významnému dni.
V úvodu slavnostního projevu předsedkyně organizace připomenula historii ženského hnutí, kdy prvotním impulsem k budoucímu vzniku MDŽ byla stávka dvaceti tisíc newyorských švadlen proti
otřesným pracovním podmínkám v roce 1908. Prvně svátek žen
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byl slaven 28. února
1909 v USA. Jednoznačným mezníkem
byl potom rok 1975,
kdy Valné shromáždění Organizace spojených národů uznalo
8. březen jako Mezinárodní den žen.
Základní myšlenky tohoto svátku mají trvalou platnost, protože
ani v 21. století nelze
hovořit o plné rovnoprávnosti mužů a žen
a to ani v nejvyspělejších státech světa. Zápas
pro rovné příležitosti pro ženy je stále aktuální.
Předsedkyně organizace mimo jiné řekla:
„Jak to vypadá v zastoupení žen na vedoucích místech? Z 200 poslanců je 39 poslankyň (19,5 %), z 81 senátorů je 14 senátorek
(17,3 %), ve vládě (17) jsou 3 ženy, v čele krajů
(14) není hejtmankou žádná žena, atd. Z 39 žen
v parlamentu má nejvyšší zastoupení žen KSČM
(11 z 33), TOP 09 (7), ANO (10), ČSSD (6),
ODS (3), Úsvit (2), KDU-ČSL (0). Ženy vydělávají v ČR v průměru o 20 % méně než muži,
v EU vydělávají ženy v průměru o 17 % méně
než muži.
Každá třetí žena na naší planetě je během
svého života zmlácena či znásilněna. Na tuto
smutnou statistiku upozorňují happeningy pod
hlavičkou celosvětového hnutí Miliarda povstává, ke které se připojují lidé a organizace
v naší republice. Setkání vyjadřující nesouhlas
s násilnost-
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mi na ženách a jeho důsledky na život člověka
se konal v pátek 14. února tohoto roku na náměstí Kinských v Praze. Po listopadu 1989 bylo
ženské hnutí doslova rozbito. Před 22 lety ministerstvo vnitra zaregistrovalo občanské sdružení
Levicové kluby žen (LKŽ), předsedkyní tohoto
hnutí je Suzana Exnerová. V ČR je více než 75
klubů, kde je zaregistrováno 1800 členek levicově zaměřených žen. Také v Blansku je Levicový
klub žen Moravský kras Blansko od r. 1992,
který má více než 20 členek. Schází se každý
měsíc, zúčastňují se setkání na Pomezí, plesu
KSČM, MDŽ, oslav 1. máje, chodí společně
na vycházky a výlety, pořádají přednášky, atd.
V r. 2011 Blansko hostilo na 120 žen z České
republiky, každým rokem se čtyři až pět členek
zúčastňuje celostátního setkání v různých místech naší republiky.“
Slavnostní projev zakončila slovy: „Milé ženy
všeho věku, z celého srdce vám chci k našemu
svátku popřát především pevné zdraví, protože
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to potřebujeme k naší každodenní práci v zaměstnání, ale i doma v kruhu rodiny. My samy
víme, jak vytvářet spokojený život pro naše nejdražší, známe, kam až naše síly sahají. Krása
ženy spočívá ve schopnosti dát život, citlivě naslouchá a rozumně poradí. Žena dokáže vytvořit
bezpečné útočiště pro své děti, bezpečný přístav
pro svého muže, vytváří svět radostnější a také
trochu milejší. Za to jí patří velké poděkování.
Ale k tomu všemu potřebujeme druhou polovinu lidstva – muže. Potřebujeme pochopení,
pohlazení a občas i povzbuzení. Žena a muž
tvoří jednotu a v jednotě je síla. Takže Vám přeji
hodně síly i lásky!“
Pro všechny ženy bylo připraveno pohoštění
a malá tombola. Živá hudba vyhrávala nejen
ke zpěvu, některé ženy se pustily i do tance. Zavládla příjemná nálada. Přestávky mezi hudbou
byly vyplněny vyprávěním vtipů a humorných
příběhů, které připravily paní Mirka Vašíčková
a Jana Schuchová. Základní organizace KSČM
věnovaly do tomboly tři menší dorty, které předaly ženám do kuchyně, nejstarší účastnici setkání

(90 let) a nejmladší ženě (33 let). Na závěr setkání byla připravena malá tombola, o kterou se
postarali muži ze základní organizace KSČM. Ze
setkání si ženy odnesly nejen blahopřání, výhru
a květiny, ale hlavně dobrou náladu s přáním, že
se příští rok opět setkají.
Usměvavé a spokojené tváře odcházejících
žen byly největší odměnou pro pořadatele setkání. Opět se potvrdilo, že oslavy Mezinárodního
dne žen jsou a budou významným svátkem
všech rozumně uvažujících lidí. A nic na tom
nezmění zlehčování a pomlouvání tohoto významného dne.
Ať žije Mezinárodní den žen v r. 2015.
Mgr. Miroslava Vašíčková

Dětský maškarní bál
Neděle 9. března 2014 v Rájci-Jestřebí opět patřila dětem. Občanské
sdružení „Za rozvoj města“ pořádalo již
v řadě sedmý ročník Dětského maškarního bálu. Kulturní centrum – sokolovna se zaplnila dětmi v nejrůznějších
krásných kostýmech. Rušno bylo jako
v úle. Víly, princezny, mumie, klauni…,
jeden kostým krásnější než druhý. Dokonce také přiletěli Bob a Bobek, kráVystoupení RELAX KLUBU Rájec-Jestřebí – Malé myšičky
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líci v klobouku, velkým a milým
překvapením byli rodiče, kteří
se v kostýmech přidali ke svým
dětem. Těšíme se, že jich příští
rok přibude. A všichni tancovali,
soutěžili a užili si také připravený
program. Vystoupení folklórního
souboru Rájíček, malých stepařů ze SZÚŠ Blansko i cvičenek
aerobiku RELAX KLUBU Rájec-Jestřebí sklidilo veliký potlesk.
No a Klauni z Balónkova vykouzlili úsměv na dětských tvářích
svým uměním z balónků vytvořit
nejrůznější zvířátka a udělátka.
Také dětský koutek mateřského centra Motýlek si děti užily.
Celým odpolednem provázela
hudební skupina NOTA BENE
pana Jaroslava Musila.
Atmosféru Vám přiblížíme
malou fotoreportáží.
Poděkování patří vám všem,
kteří jste přišli a bavili se s námi.
Také děkujeme všem sponzorům a přátelům, kteří jsou nepostradatelnou součástí každé
akce. Již nyní se na vás všechny
těšíme na další akci, budou to
v květnu Koloběžkové závody.
Letáčky najdete včas ve zpravodaji a ve vývěskách města.
Tak brzy AHOJ!
Za o. s. „Za rozvoj města“
Bc. Romana Synakieviczová

Klauni z Balónkova

Tancovalo se....

Výherce velkého plyšového mevídka

Přiletěli také Bob a Bobek, králíci v klobouku
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Myšičky v plné kráse

Vystoupení folklórního souboru Rájíček

Vystoupení malých stepařů
z SZÚŠ Blansko

Vystoupení RELAX KLUBU Rájec-Jestřebí – Monster High

Úsměv na tvářích dětí nám byl odměnou

Celým odpolednem hudbou
provázela skupina NOTA BENE

Výherci taneční soutěže
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Akce v Karolíně
V sobotu 8. 3. 2014 se v Karolíně konal
již druhý ročník Masopustního průvodu pořádaného osadním výborem ve spolupráci se
sportovním klubem KANAP Karolín. Letošní
průvod masek se konal za velmi pěkného počasí i za hojné účasti masek. Masopustní průvod
prošel opět celý Karolín a po skončení bylo
připraveno sportovním klubem občerstvení pro
všechny účastníky i přihlížející občany z Karolína a blízkého okolí. Akce byla opět
zdařilá a k dobré náladě hrála pěkně
zvesela skupina hudebníků, která
doprovázela celý průvod po Karolíně a zahrála i po příchodu průvodu
do klubovny a při pochování basy.
Volná zábava při doprovodu kytary
pokračovala až do večerních hodin.
Akce se uskutečnila za podpory
města Rájec-Jestřebí.
Za osadní výbor Miroslav Hrbek
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Masopust

neboli karnevalové období bylo v minulosti období od Tří králů do Popeleční středy.
Popeleční středou začíná postní období před
Velikonocemi. Maškarní zábava, která probíhala
zpravidla na masopustní úterý, tedy v úterý
před Popeleční středou, byla vyvrcholením
masopustu. Název karneval je synonymem ma-

sopustu a pochází z talského carnival. Znamená
nabytí síly (valere) z masa (caro). Dnes se jako
masopust (nebo karneval) označuje zejména
masopustní veselí.
Masopust v Holešíně má také svou dlouholetou tradici. Všichni, kteří chtěli potěšit svoje
spoluobčany, se převlékli do masek a vydali
se průvodem po obci – dům za domem. Počasí se opravdu vyvedlo
a sluníčko nás provázelo po celou dobu. K tanci
a všeobecnému veselí nám
hrála harmonikářka a tak
si všichni, kteří vyšli před
svůj dům, mohli zatancovat
s medvědem i s ostatními
maskami. Masky popřály
všem, kteří pohostili masopustní průvod, přípitkem
pevného zdraví a pohody.
Zdenka Vladíková

Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ V RÁJCI-JESTŘEBÍ
Následujícími řádky bych ráda představila
jakousi malou rekapitulaci činnosti Klubu seniorů v Rájci-Jestřebí za zhruba uplynulý rok.
Toto delší časové údobí jsem zvolila především
proto, že se na stránkách Zpravodaje již dlouho
informace o akcích klubu neobjevily a bylo by
škoda je přehlédnout. Ráda bych zdůraznila,
že jde o akce určené široké veřejnosti, zkrátka
všem, které daná věc zaujme. Nejedná se tedy

o akce určené jen pro uzavřenou skupinu lidí.
V poslední době spočívá asi nejvýraznější
činnost klubu v pořádání přednášek. Během
loňského roku to byly přednášky zaměřené historicky, uskutečněné ve spolupráci s Bc. Petrem
Sychrou, zajímajícím se soustavně (mj.) právě
o dějiny města. Těmito přednáškami vlastně
pokračoval nepravidelný cyklus, započatý již
r. 2011. Přednášky probíhají vždy v prostorách
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vostí tak, aby se nejednalo jen
o opakování obecně známých
faktů. K oněm faktům známým se
pak snažil dohledat detaily či okolnosti, které už v obecném povědomí nejsou. V řadě případů nám
představil věci zcela neznámé.
Bc. Sychra pracuje jako archivář
v Moravském zemském archivu
v Brně a i toto povolání je na jeho
historické práci znát. Provádí výzkum v archivech, shromažďuje
dochované dokumenty i svědectví pamětníků, až je nové téma
na světě a může být prezentováno. Předchází tomu však hodiny
osobního času, sbírání podkladů
Z přednášky Povýšení Rájce nad Svitavou na městečko,
a ověřování dostupných informací
aneb Hrst zajímavostí ke stému výročí
včetně snahy o vyjasnění skutečsálu K-áčko a stalo se už pravidlem, že jejich nosti tam, kde se objevují různé rozpory. Jak
součástí je projekce, přinášející k mluvenému sám lektor říká, ne vždy se však podaří vše zjistit
slovu doprovodný, ilustrační materiál. Přede- a dohledat tak, jak by si představoval, nebo jak
vším dobové fotografie či pohlednice, fotokopie by bylo potřeba.
Kromě těchto přednášek uspořádal Klub
archivních dokumentů a další materiály. Promítání obrazových prezentací je zajímavým seniorů ve spolupráci s CK Bontour z Brna
doplněním mluveného slova a kromě jistého v neděli 12. 5. 2013 jednodenní poznávací zázpestření umožňuje i vytvoření lepší představy jezd na trase Telč – Červená Lhota – Jindřichův
Hradec. Zájezd jako průvodkyně vedla pí. Valíčo záležitostech, jimž je přednáška věnována.
R. 2013 tedy uspořádal pro veřejnost Klub ková, která si pro účastníky připravila podrobný
seniorů vedený pí. Boženou Valíčkovou přednáš- výklad nejen o navštěvovaných místech, ale
ky „Maršálek Radecký – český šlechtic ve služ- během jízdy upozorňovala i na nejrozmanitější
bách pěti císařů“ (23. 1. 2013), „Veteránský spo- zajímavosti či historii míst, kolem nichž jsme
lek císaře Maxmiliána I. z Mexika
v Rájci, aneb Střípek z historie
spolkového života našich předků“
(18. 3. 2013), a „Povýšení Rájce
nad Svitavou na městečko, aneb
Hrst zajímavostí ke stému výročí“
(22. 4. 2013). Posledně uvedenou
přednáškou přispěl Bc. Sychra
k několika kulatým výročím, které
si vloni Rájec-Jestřebí připomínal
a oslavoval.
Ať již se jednalo o přednášku o maršálku Radeckém, nebo
o další, věnující se vybraným kapitolám z dějin Rájce-Jestřebí, vždy
se lektor snažil podat co nejvíce
informací, podrobností a zajímaZámek Červená Lhota
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projížděli. Účast na zájezdu byla hojná a celý
výlet byl jistě příjemným zážitkem. Jeho náplní
byla návštěva historického jádra Telče včetně
zámeckého parku, následovala prohlídka zámku
Červená Lhota tolik oblíbeného filmaři nejen
pohádek pro děti, a nakonec Jindřichův Hradec,
kde jsme navštívili interiéry tamního hradu.
Další z poznávacích jednodenních zájezdů
byl plánován na podzim, tentokrát se zaměřením
na Pelhřimov, Stráž nad Nežárkou a Kamenici
nad Lípou. Zájezd měl proběhnout 13. 10. 2013,
bohužel se ale nepodařilo naplnit kapacitu autobusu a proto zůstal neuskutečněn.
K 31. 12. 2013 Klub seniorů vypověděl pronájem klubovny v bytovém domě na Jurkově
ulici. Svou činnost ale neskončil a pro letošní

Historické náměstí v Telči

rok připravil a připravuje další zajímavé akce.
Důvodem ukončení pronájmu klubovny byla
její nízká využívanost. Proto se vedoucí klubu
rozhodla pronájem ukončit, aby nebyla prostorná a pěkná klubovna zbytečně blokována
jiným zájemcům, kteří by ji mohli využívat častěji
a v hojnějším počtu.
Klub seniorů připravil v letošním roce již
dvě přednášky. První proběhla 29. 1. 2014 pod
názvem „Josef Kovářík – učitel, folklorista a rájecký rodák“. Lektorem byl opět Bc. Sychra, který
přítomným představil neprávem zapomenutého
a přehlíženého rodáka z našeho města Josefa Kováříka. Využil 150. výročí jeho narození

a k této příležitosti připomněl jeho život, učitelské
působení (spjaté především s obcí Sulkovec)
a činnost folkloristickou. Největší díl přednášky
byl věnován Josefu Kováříkovi, ale v úvodní
části jsme si mohli poslechnout něco o dalších
osobnostech spjatých s naším městem. Vzhledem k tomu, že Josef Kovářík se jako folklorista
zajímal o sběr lidových písní, připomenul lektor
v rámci stručnosti také folklor na Sulkovecku, jak
se zachoval v Kováříkových záznamech, a rovněž akci s názvem „Das Volkslied in Österreich“.
Tato akce proběhla na počátku minulého století
a Josef Kovářík se do ní aktivně zapojil společně
s Leošem Janáčkem, s nímž udržoval korespondenční styky. Jak lektor podotkl, je Josef Kovářík
patrně prvním rájeckým rodákem, o kterém byl
natočen dokumentární pořad,
a to v rámci cyklu České televize
s názvem Folklorika. Pro autora
námětu a režiséra příslušného
dílu z cyklu Folklorika s názvem
„Zapsáno v Sulkovci“ vyhledával
Bc. Sychra některé archivní doklady, přičemž, jak řekl, se sám
k osobě Josefa Kováříka dostal
a nashromáždil první údaje k jeho životopisu.
Další přednáška se uskutečnila 10. 3. 2014 tentokrát ve spolupráci s městským úřadem,
s nímž se podařila pro letošní
rok navázat spolupráci po stránce financování nákladnějších
přednášek, které není možné
pokrýt dobrovolným vstupným.
Dobrovolné vstupné se však pořadatelé snaží
zachovat a nepřistupovat k zavedení vstupného
v konkrétní výši.
Březnová přednáška nás zavedla do blízkého Brna. Měla název „Tajemství brněnského
podzemí“ a naším vzácným hostem a lektorem
byl Ing. Aleš Svoboda, badatel a přední znalec
brněnské historie a hlavně podzemí, v současné
době patrně nejfundovanější odborník na tuto
problematiku. Přednášky se zúčastnilo přesně
40 lidí a stala se tak patrně přednáškou s nejhojnější účastí ze všech dosud uskutečněných.
Výklad, doprovozený obrazovou projekcí, se
věnoval historii Brna a tomu, jak se jednotlivé
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události odrážely v postupném vznikání
podzemí. Seznámili jsme se s některými
podzemními prostorami – chodbami,
sklepy, opomenuta nezůstala ani kostnice, po pařížské druhá největší v Evropě co do množství lidských ostatků.
Řeč ale nebyla jen o historii a vznikání
podzemních prostor. Dozvěděli jsme se
i o tom, k čemu prostory v různých dobách sloužily, jak se jejich využití měnilo,
jak byly prostory objevovány a prozkoumávány, což vlastně probíhá neustále.
Nechyběla připomínka nešťastné události z r. 1976, kdy se poblíž nemocnice
u sv. Anny na Pekařské ulici propadla
do podzemních prostor paní Marie Bartošová. Právě tato tragédie byla jednou
z hlavních příčin vedoucích k zájmu o často
zapomenuté a neznámé podzemní prostory
a stála na počátku systematických výzkumů.
Tato záslužná, zajímavá, ale i nebezpečná práce
vede nejen k poznávání „podzemního Brna“, ale
také k opravám, restaurování či zabezpečování
podzemních prostor tak, aby mohly být zpřístupněny veřejnosti, či se případně zamezilo jejich
zničení nebo propadnutí.
Lektor přednášku na řadě míst oživil také
různými kuriozitami a postřehy z vlastní bohaté badatelské práce, kdy kupř. povyprávěl
historku o tom, jak bylo možné se neznámou,
ale z veřejného prostranství zcela volně přístupnou podzemní chodbou dostat až do sklepení bankovního domu s trezory plnými peněz
a cenností. Toto sklepení bylo plně zabezpečeno
moderní technikou, avšak zmíněnou chodbou
se do něj bylo možné bez větších potíží dostat,
aniž by bylo nutné toto zabezpečení překonávat, a aniž by o této skutečnosti provozovatelé
banky měli tušení. O to větší posléze bylo jejich
překvapení…
Ing. Aleš Svoboda, věnující se soustavnému průzkumu brněnského podzemí už třicet
let, nashromáždil během své neúnavné práce
obrovské množství informací a osobních zkušeností, které zúročuje v přednáškové i publikační
činnosti. Po celou dobu přednášky mluvil „bez
oddychu“ zpaměti, doslova z rukávu sypal údaj
za údajem a z jeho poutavého přednesu bylo
znát nejen široké znalosti, ale také osobní zápal
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Ing. Aleš Svoboda v brněnské kostnici

a zaujetí pro tuto problematiku.
Odměnou za jeho dvouhodinový projev byl
dlouhotrvající potlesk a příznivé ohlasy všech
přítomných. Vzhledem k šíři tématu a pozitivnímu ohlasu se můžeme v letošním roce těšit
na pokračování a další setkání s Ing. Alešem
Svobodu a brněnským podzemím. Přednáška
bude včas oznámena.
V nejbližší budoucnosti je zajištěna 7. 4.
2014 přednáška o badateli Moravského Krasu,
archeologovi a paleontologovi Janu Kniesovi,
která proběhne v sále Káčko v obvyklých 17:30.
Lektorem bude nám už též známý Mgr. Petr
Kostrhun, historik a vedoucí Pavilonu Anthropos
MZM v Brně, s nímž jsme už měli možnost se
v našem městě setkat.
Na neděli 27. 4. 2014 je plánován jednodenní poznávací zájezd na trase Znojmo – Bítov
– Vranov nad Dyjí, opět ve spolupráci s CK Bontour Brno. Náplní zájezdu je návštěva historické
části Znojma, hradu Bítova a zámku Vranova
nad Dyjí. Na zájezd srdečně zveme!
O dalších akcích plánovaných na letošní rok
bude veřejnost včas informována na stránkách
zpravodaje, v hlášení rozhlasu a na vývěskách.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří
tyto akce pro nás připravují mnohdy i na úkor
svého osobního volna. Ráda bych popřála
přednášejícím hodně zajímavých témat a posluchačům příjemné zážitky nejen při toulkách
historií, ale i při poznávání naší země.
J. S.

Z duchovního života
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Hledání Boha

Podle Bible ztratil člověk kontakt s Bohem
vlastní vinou. Zřekl se Boha a žije v odloučení. Přesto však je v srdci každého člověka
zakotvena touha po Bohu, po spočinutí v něm.
Odedávna se lidé pokoušejí znovu najít cestu
k němu. Hledají však Boha po svém – podle
vlastních představ. Vzniklo mnoho různých
náboženství a filozofií, které nabízejí různé
způsoby, jak dosáhnout Boha. Ale jakého?
Boha podle lidských představ. To jsou však jen
marné pokusy. Člověk se sám k pravému Bohu
dostat nemůže. Lidem nemůže pomoci ani
jejich síla, vzdělání, ani zásluhy. Jedině Bible
– Boží slovo nám dává správnou informaci, kde
hledat Boha a jak se k němu dostat. Je to Bůh,
který sestupuje z nebe. Přichází k nám na Zemi
a dává se nám poznat. Podle svého rozhodnutí
a pro člověka nepochopitelným způsobem,
sám odstraňuje překážku hříchu, která nám
stojí v cestě k němu. Ve své lásce se obětuje
za hříchy všech lidí. Bez této oběti na kříži by
člověk nikdy nemohl dosáhnout spásy – nebe.
Člověku je určena jediná cesta k němu a to je
cesta víry v Ježíše – Spasitele. Možná si řeknete: „To je příliš snadné…, jak toho můžeme
dosáhnout bez vlastního přičinění? Ale je to tak.
Ježíš říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne“. A dále

soutěžS
PRO VÁ

říká: „Jestliže se neobrátíte a nebudete jako
děti, nemůžete vejít do království nebeského.“
Velikonoce jsou o lásce, odpuštění hříchů,
o vzkříšení, o naší záchraně.
Neboť třetího dne po ukřižování Krista nacházejí ženy jeho hrob prázdný. Ježíšovo tělo
bylo vzkříšeno. Ačkoliv ho nemůžeme vidět, je
tady a čeká na nás, až řekneme: „Ježíš je můj
Spasitel, on mne zachránil před jistou smrtí,
má mne rád.“
Všichni jsme zajatci času. Z jeho tří rozměrů známe jen dva: minulost a přítomnost.
Budoucnost je před námi skryta. Je to projev
Božího milosrdenství. Kdyby většina lidí znala
přesně to, co je potká v příštím týdnu nebo
roce, ztratila by odvahu k životu. Dokud je tu
dnešek a zítřek, je tu i naděje. Bůh nás nenechal bez spolehlivé informace o budoucnosti.
Milující Bůh chtěl i v tomto věku tmy a zla dát
lidstvu pokoj, jistotu a štěstí. Poslal nám svého
milovaného syna, aby každý, kdo v něho uvěří
a přijme jeho oběť na odpuštění hříchů, nalezl
pokoj, jistotu a zaslíbení věčného života. V tom
je Boží úmysl pro budoucnost každého z nás.
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého
jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Jan 3,16.
M.H.

SOUTĚŽ PRO VÁS – SOUTĚŽ PRO VOLNÉ CHVÍLE

Ve svých volných chvílích jistě rádi podnikáte vycházky a výlety do blízkého či vzdáleného
okolí našeho města. V naší soutěži vám nabízíme možnost ověřit si své znalosti a všímavost.
Na zadní straně zpravodaje vám pravidelně přinášíme vždy dvě fotografie z našeho města
a okolí. Vaším úkolem bude napsat nám název objektu či lokality na fotografiích, případně
rozpoznat místo, odkud byly snímky pořízeny.
Své odpovědi zasílejte vždy do 25. dne v měsíci, kdy byly snímky zveřejněny, buď
na e-mailovou adresu: foto-rajec@seznam.cz, nebo písemně na radnici.
V následujícím vydání zpravodaje vždy najdete správné odpovědi z předchozího čísla.
Kateřina Faltová
Správné odpovědi z BřeznOVého čísla:
Foto č. 19: Splav u doubravického mlýna
Foto č: 20: Potok v Močidlech
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U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 24. 02. 2014
Usnesení č. 1a
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout pozemky p. č. 1999/2 (trvalý travní
porost) o výměře 360 m2, p. č.1998/2 (zahrada) o výměře 360 m2, p. č.1997/3 (zahrada)
o výměře 523 m2, část pozemku p. č.1981/1
(ovocný sad) o výměře cca 4910 m2 z celkové
výměry 5410 m 2, část pozemku p. č.1982/5
(ostatní plocha) o výměře cca 4500 m2 z celkové výměry 24 595 m2, část pozemku 2012/3
(ostatní plocha) o výměře cca 620 m2 z celkové
výměry 9906 m2 a pozemek 2010/1 o výměře 1182 m 2 všechny pozemky v k. ú. Rájec
nad Svitavou na chov drůbeže, ovcí a skotu
a za účelem vypásání.
Usnesení č. 1b
Rada města bere na vědomí výši nákladů
na zhotovení přípojky ke sportovnímu hřišti
v Karolíně dle nabídky Voda-Teplo-Světlo,
s. r. o. a souhlasí s realizací vodovodní přípojky ke sportovnímu hřišti v Karolíně v letošním
roce.
¨
Usnesení č. 2
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby na pozemku
města parc. č. 382 v k. ú. Rájec nad Svitavou
pro JMP net, s. r. o. za jednorázovou úplatu
ve výši 1.000 Kč + DPH pro přeložku NTL
plynovodní přípojky k budově č. p. 409 na ul.
Taufrova v Rájci-Jestřebí. Plynovodní přípojka
bude provedena po napojení kanalizace v tomto úseku a bude provedena šetrným způsobem,
aby nedošlo k poškození stávajících vzrostlých
stromů. Po dokončení stavebních prací bude
pozemek uveden do původního stavu.
Usnesení č. 3
Rada města požaduje přepracování trasy
kabelu NN pro domovní přípojku k rodinnému
domu „Jestřebí DP Brázda“ s ohledem na záměr majitele sousedního pozemku pana Julínka
vybudovat v dané lokalitě přístup na vlastní

pozemek či stavbu garáže. Rada města doporučuje zvážit řešení křížení komunikace
protlakem.
Usnesení č. 4a)
Rada města projednala výši finančních příspěvků pro rok 2014 ve výši do 50 000 Kč
a doporučuje zastupitelstvu města poskytnout
žadatelům příspěvky nad 50 000 Kč dle návrhu
uvedeného v příloze č.1.
Usnesení č. 4b)
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
poskytnout příspěvek na obnovu a údržbu areálů ve výši nad 50 000 Kč dle návrhu uvedeného
v příloze č. 2.
Usnesení č. 5
Rada města projednala Inventarizační zprávu
o průběhu a výsledku inventarizace majetku
města k 31. 12. 2013. Při inventarizaci nebyly
zjištěny inventarizační rozdíly, opotřebený
a nefunkční majetek byl vyřazen a byly přeloženy návrhy na zařazení majetku do plánu
oprav a údržby.
Usnesení č. 6
Rada města projednala návrh programu zasedání zastupitelstva města dne 05. 03. 2014.
Usnesení č. 7a
Rada města projednala žádost manželů Součkových o dočasné uložení stavebního materiálu na pozemku města parc. č. 1293 v k. ú.
Holešín. Rada města souhlasí s uložením
stavebního materiálu na pozemku parc. č.
1293 v k. ú. Holešín za předpokladu, že bude
zachován dostatečný průjezd do zadní části
pozemku, nedojde k dotčení koryta Holešínky
a nejpozději do konce roku 2014 bude pozemek
uveden do původního stavu.
Usnesení č.7b
Rada města se seznámila se stanoviskem
obyvatel domů na ul. Havlíčkova dotčených
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neuspokojivým stavem kanalizace. Rada města
bere na vědomí výsledek jednání starosty
města a jednatele společnosti Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. s občany ulice Havlíčkova, kdy
byl dohodnut postup v podobě zpracování
řádné projektové dokumentace na rekonstrukci
splaškové kanalizace a oddělení dešťových
vod v druhé části ulice Havlíčkova, získání stavebního povolení a zahájení vlastní realizace.
S tímto závěrem obyvatelé dotčených domů
na ul. Havlíčkova souhlasili.

a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
o udělení souhlasu k přijetí finančního daru.
Rada města souhlasí s tím, aby příspěvková
organizace přijala finanční dar ve výši 1 000 Kč
na vybavení MŠ Rájec hračkami pro děti dle
přílohy.

Usnesení č.7c
Rada města projednala Žádost Základní školy

Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

Usnesení č. 7d
Rada města projednala Zápis komise dopravy a veřejného pořádku ze dne 22. 01. 2014
a rozhodla zadat přípravu podkladů k zápisu
komise pro možnou realizaci těchto návrhů.

U s n e s e n í
ze zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí 05. 03. 2014
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o plnění úkolů uložených na minulém
zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města bere na vědomí Přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů města
k 31.12.2013 (příloha č. 1a, 1b).
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové
opatření č. 9/2013 (příloha č.2).
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města projednalo Zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření města Rájec-Jestřebí, okres Blansko za rok 2013 provedeného
odborem kontrolním a právním Krajského úřadu
Jihomoravského kraje ve dnech 16.12.2013 až
18.12.2013 za období od 1.1.2013 do 30.9.2013.
Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení
§ 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání
hospodaření (příloha č. 3). Zastupitelstvo města
bere na vědomí, že Základní škola a mateřská
škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko provedla
nápravu při účtování přírůstku majetku příspěvkové organizace dle Dodatku č. 1 ke zřizovací
listině školy z 20.6.2013.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města bere na vědomí Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku města k 31.12.2013 (příloha
č. 4).
Usnesení č. 6
a) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet
města Rájec-Jestřebí na rok 2014 ve výši:
příjmy 53.950.000 Kč, výdaje 64.950.000 Kč,
financování: zapojení rezerv 11.000.000 Kč
(příloha č 5.).
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou částky
uvedené za jednotlivé paragrafy.
b) Zastupitelstvo města rozhodlo část akce
rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ulici
Hradisko a Šafranice financovat úvěrem.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu jednáním s peněžními ústavy ve věci nabídky
úvěru a radu města výběrem nejvýhodnější
nabídky a předložením smlouvy ke schválení
do zastupitelstva města za těchto podmínek:
- výše úvěru 4 mil. Kč
- splatnost 24 měsíců
- možnost nedočerpání úvěru bez sankcí
- možnost mimořádné splátky bez sankce
- splácení pravidelnými měsíčními splátkami.
c) Zastupitelstvo města schválilo rozpočet Sociálního fondu města Rájec- Jestřebí na rok
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2014 ve výši: příjmy 439.609,27 Kč, výdaje
439.609.27 Kč (příloha č.6).
Usnesení č. 7
a) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí
finančních příspěvků ve výši nad 50.000 Kč
z rozpočtu města na rok 2014 dle přílohy
č. 7.
b) Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí
finančního příspěvku na obnovu sportovních
a spolkových areálů v roce 2014 dle přílohy
č. 8.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu
o činnosti Městské policie Rájec-Jestřebí za rok
2013 (příloha č.9).

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města rozhodlo projednat žádost o prodej části pozemku parc. č. 288 v k.
ú. Rájec nad Svitavou na příštím jednání zastupitelstva města.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města určilo kupní cenu stavebních pozemků na ul. Jana Stříže v k. ú.
Jestřebí stanovenou ve výši 1.400 Kč jako
cenu konečnou.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 10. 03. 2014
Usnesení č. 1a
Rada města rozhodla poskytnout formou výpůjčky Kynologickému klubu Rájec-Jestřebí
pozemky parc. č. 1831/1 ostatní plocha o výměře 3288 m2 a parc. č. 1831/3 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 69 m2 oba v k. ú. Rájec
nad Svitavou. Pozemky budou poskytnuty pro
činnost kynologického klubu na dobu určitou
do 31.12.2025.
Usnesení č. 1b
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na užívání nebytových prostor – dvou místností
o výměře 23 m2 a 21 m2 v přízemí domu čp.
624 na Komenského ul. v Rájci-Jestřebí s paní
Cihlářovou. Pronajaté prostory budou využívány
jako služba manikúry a nehtové modeláže. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
za podmínek uvedených příloze č.1.
Usnesení č. 2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nemovitý majetek (infrastrukturní majetek pro provozování vodovodů a kanalizací)
– kanalizace ul. Havlíčkova, ul. Nová, vodovod
Kovářská ulička, kanalizace Kovářská ulička,

Taufrova ul., ul. Komenského, kanalizační šachta ulice Komenského, prodloužení kanalizace
Gymnázium Jestřebí, vrt HV 501 (záložní),
kanalizace Gymnázium, dešťová kanalizace
v Kovářské uličce.
Usnesení č.3
Rada města rozhodla prodloužit nájem bytu
v domě na Havlíčkově ul. 678, Rájec-Jestřebí
paní Maršálkové do 30.06.2014.
Usnesení č. 4
Rada města rozhodla prodloužit nájem bytu
v domě na ul. Ol. Blažka 199, Rájec-Jestřebí
paní Iškievové na dobu neurčitou.
Usnesení č. 5
Rada města projednala cenové nabídky firem
MK Izolstav, s. r. o., Crhov a SUMO – Jaroslav
Minx Boskovice a rozhodla uzavřít smlouvu
o dílo na výměnu střešní krytiny na bytovém
domě Sportovní 436, Rájec-Jestřebí s firmou
MK Izolstav, s. r. o, Crhov 65.
Rada města schvaluje návrh smlouvy s firmou
MK Izolstav, s. r. o, Crhov 65 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

usnesení
Usnesení č. 6
Rada města projednala návrh dodatku č. 2
ke smlouvě č. 473/2008 o pronájmu pozemků
ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí s nájemcem ZERA Rájec a. s. Rada města souhlasí
s úpravou nájemní smlouvy s tím, že dodatek
smlouvy se zapracovanými připomínkami bude
předložen na příští schůzi rady města.
Usnesení č. 7
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat
část pozemku parc. č. 420/26 ostatní plocha
(přesná výměra dle geometrického zaměření)
z celkové výměry 92 m2 v k. ú. Holešín.
Usnesení č. 8
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat
část pozemku parc. č. 420/27 ostatní plocha
(přesná výměra dle geometrického zaměření)
z celkové výměry 66 m2.
Usnesení č. 9
a) Rada města projednala žádost IS-ARCH
s. r. o, Brno o vyjádření k projektové dokumentaci a souhlas s provedením stavby na pozemku města parc. č. 1124 v k. ú. Holešín.
Rada města souhlasí s provedením stavby
– opravy mostu na pozemku města Rájec-Jestřebí parc. č. 1124 v k. ú. Holešín
stavebníkem paní Dvořáčkovou (vlastník
rodinného domu č. p. 57 v Holešíně). Stavebník provede stavbu – opravu mostu
na vlastní náklady a předá jej městu bezúplatně do majetku.
b) Rada města nemá námitky k předložené
projektové dokumentaci, kterou investor dále
předloží k posouzení OŽP Blansko a správci
vodního toku Holešínka.
Usnesení č. 10
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro E. ON Distribuce, a. s. České Budějovice
k vybudování stavby „Jestřebí – úprava DS,
Šmerdová“ na pozemcích města Rájec-Jestřebí
parc. č. 329, 323, 322/1 a 321 v k. ú. Jestřebí
za jednorázovou úplatu 1000 Kč + DPH.
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Usnesení č. 11
Rada města projednala nabídkový rozpočet
od Ing. Lukáše Bartečka na akci „Rájec-Jestřebí
– ul. Havlíčkova – rekonstrukce stoky“ rozhodla
uzavřít s Ing. Lukášem Bartečkem smlouvu
o dílo na zaměření, vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, dále dokumentace
pro stavební povolení na úrovni realizační dokumentace a inženýrskou činnost. Rada města
konstatuje, že dokumentace bude zpracována
pro oddílnou kanalizaci tj. oddělení dešťových
a splaškových vod.
Usnesení č. 12
Rada města projednala záměr modernizace
a digitalizace Městského úřadu Rájec-Jestřebí,
který je připravován v rámci výzvy č. 22 IOP –
Konsolidace IT a nové služby TC obcí.
Rada města projednala nabídku společnosti
FPO s. r. o. a Cyrrus Advisory na zpracování
žádosti o dotaci včetně povinných příloh a pověřuje starostu města jednáním s firmou o výši
ceny za zpracování žádosti.
Usnesení č. 13a
Rada města projednala cenové nabídky na roční
údržbu zeleně – projekt „Obnova zeleně a revitalizace stromů města Rájec-Jestřebí“ a vybrala
firmu Zahradnictví Langr – Junior. Rada města
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 13
Rada města projednala cenové nabídky na výsadbu zeleně (linie stromů na ulici Blanenská)
a požaduje upřesnit cenové nabídky (o údržbu
stromů v 1. vegetačním období) tak, aby byly
nabídky porovnatelné.
Usnesení č. 14
Rada města projednala návrh a cenové nabídky
na provedení výsadby zeleně v okolí sochy sv.
Floriána a výměny části plotu vedle budovy
hasičské zbrojnice (pohled od ulice Havlíčkova). Rada města rozhodla realizovat výsadbu
nové zeleně podle návrhu a cenové nabídky
pana Martina Šmerdy v upraveném rozsahu
(dle přílohy č. 2). Rada města rozhodla zadat
zhotovení části oplocení podle cenové nabídky
pana Petra Maňouška (příloha č. 3)
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Usnesení č. 15
Rada města projednala cenové nabídky na administraci výběrového řízení akce „Rybník Klimšák – rekonstrukce“ (vypouštěcí a výustní
objekt) a pověřila místostarostku konzultací
režimu výběrového řízení s právníkem.
Usnesení č. 16
Rada města projednala cenovou nabídku a návrh smlouvy o dílo Ing. Erika Volfa, Masarykova
24, Blansko na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci domu č. p. 7 v Karolíně.
Rada města souhlasí s cenovou nabídkou, dále
schvaluje návrh smlouvy o dílo Ing. Erika Volfa,
Masarykova 24, Blansko a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 17
Rada města projednala nabídku na zpracování
projektové dokumentace na akci „Rájec-Jestřebí
– ul. Šafranice, Hradisko – rekonstrukce komunikace“. Vzhledem ke svažitosti obou ulic rada
města souhlasí s vyhotovením projektové dokumentace na rekonstrukci komunikací a pověřuje
starostu města jednáním o ceně.

Inzerce
Usnesení č. 18
Rada města provedla rozpočtové opatření
č.1/2014.
Rada města rozhodla o poskytnutí finančních
příspěvků do 50 tisíc Kč žadatelům dle přílohy
(příloha č. 4) s tím, že Dohoda o poskytnutí
příspěvku bude podepsána až po napravení
případných chyb a nedostatků ve vyúčtováních
příspěvků za rok 2013.
Usnesení č. 19a
Rada města projednala žádost sportovní komise o příspěvek města na akci „Sportovec roku
2013“. Rada města rozhodla uhradit náklady
akce ve výši 17.500 Kč v souladu se schváleným
rozpočtem města.
Usnesení č. 19b
Rada města projednala Žádost občanského
sdružení Babybox pro odložené děti o podporu
na zřízení babyboxu ve Svitavách. Rada města
rozhodla poskytnout žadateli částku 3.000 Kč.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka
inzerce

Ceny inzerce ve zpravodaji města
Plošná inzerce: 968,- Kč/ celá strana •
484,- Kč/ 1/2 strany • 303,- Kč/ 1/4 strany
Řádková inzerce 36,- Kč/ 1 řádek
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
• Hledáme seriózní spolupracovníky
do obchodně poradenské společnosti.
	Tel.: 603 73 42 50
•	Studio Věra
nabízí pedikúru a manikúru v nových
prostorách u nádraží na ul. 9. května 295,
tel. 602 966 509
• Hledám ke koupi menší rodinný dům
v Rájci nebo blízkém okolí. Může být
i k opravám. Tel.: 773 568 099

• 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
• 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

iNZERCE
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BRNO

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY !

Elektrický vertikutátor a provzdušňovač, 2 v 1

Benzinová sekačka s pojezdem

Prořezávací pila a nůžky

HVLA 1300-32, šířka záběru 32 cm, 1300 W, 18 ocelových prořezávacích nožů/ 18 pružin, nastavení hloubky řezu, 5 stupňů

HB 51 R HW E, šířka záběru 51 cm, výkon 2,5 kW/ 3,4 PS,
pohon zadních kol, elektrostart, centrální nastavení
výšky střihu 6 poloh, do vyprodání zásob

BAS 3020, benzinový motor 30 cm3,
1 kW/ 1,4 PS, délka čepele 20 cm,
síla střihu 18 cm, dosah až
4 m, hmotnost 6,9 kg

8.990,-

2.390,--

5.890,s elektrostartem
3,4 PS

2v1

2v1
1300 W

m
32 c

51 cm

Zahradní domek

Fóliovník Premium

vnější rozměr domku vč. přesahu střechy 3,5 x 3,66 m, výška hřebene střechy 250 cm, výška
boční stěny 200 cm, materiál severský smrk, včetně kompletního spojovacího materiálu a
kování, praktické dvojité dveře s kovovým prahem, dveřní křídla a okna předmontovány,
zasklení 4 mm sklo, s odnímatelnými mřížkami, skladem k okamžitému odběru

180 x 240 cm, max. výška 197 cm, stabilní kovový rám, extra pevná
průsvitná fólie, 3 rolovací okna a velké dveře, jednoduchá montáž,
uvedené foto je pouze ilustrační

29.990,-

3.990,-

STĚNA 28 mm
3x3m

Univerzální hnojivo
10 kg,
pro venkovní
rostliny, pole,
trávníky

VČETNĚ PODLAHY

Trávníkové
hnojivo
s odpuzujícím
účinkem proti
krtkům 2,5 kg

5 % UV OCHRANA

EXTRA SILNÁ
FÓLIE 180 g/ m2

Zahradnický
substrát
balení 50 l

vhodné pro všechny
typy trávníků,
potlačuje výskyt
mechů

169,--

229,-

63,-

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100
Tato nabídka platí do 30. 4. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. • www.bauhaus.cz
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Dne 11. 3. 2014 se v sále rájecké sokolovny rozezněly písně známé vizovické
kapely FLERET. Koncert si nenechali
ujít místní ani posluchači z blízkého
okolí. Sál byl zcela naplněn a „fanoušci“
si s chutí zazpívali spolu s kapelou, což
těšilo nás všechny. Po skončení koncertu ještě nákup CD nosičů a triček,
osobní foto a nastalo loučení. „Máte
u vás příjemné publikum, těšíme se
zase někdy…“ loučili se s námi večer
před sokolovnou členové kapely.

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.
FOTO
č.

21

ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz
FOTO
č.

22
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