kvìten 2013

zpravodaj
p
j města

RÁJEC-JESTŘEBÍ

www.rajecjestrebi.cz

Dne 26. 3. 2013 – sokolovna – vyhlášení výsledků ankety
„Sportovec roku 2012“


1

AKTUALITY

Fotoreportáž z rekonstrukce chodníků
na části ulice Komenského, Fügnerova
a v ulici Tauferova.

Další fotografie na str. 2
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CO POTĚŠÍ, CO ZAMRZÍ…

CO SE U NÁS DĚJE NOVÉHO…

Babička seděla s vnoučaty na sluníčku. Letos trvala zima dlouho, ale nakonec teplé jarní
paprsky prohřály zemi a stromy se naráz zdobily
do květu. Vzduch voněl a hřál a babička vyprávěla vnoučatům příběhy svého mládí. Děti seděly jako pěny a zapomněly, že ještě před chvílí
chtěly na počítač. Babička vyprávěla: „…a tehdy,
když váš dědeček přišel z války, tak jsme se
sešli támhle u toho křížku. To bylo radosti, že
se vrátil. A ten křížek tam stojí za poděkování
za uzdravení, které se stalo před mnoha lety…
a děti jen s otevřenou pusou naslouchaly příběhům z dávných časů. Příběhům, které neznali
ani jejich rodiče.
Náš život je složený z mozaiky mnoha příběhů. Pravda, trošku zamrzí, že s každou generací
část této paměti lidí odejde. Potěšitelné je, že
část historie se zachytí v kronikách a někdy se
příběhy předávají ještě vyprávěním. Jen toho
času na vyprávění a naslouchání už není…
Pokud znáte příběhy z vašeho okolí, zapište
je nebo alespoň někomu vyprávějte. Místa, kde
denně chodíme, mají svoji historii a svoje příběhy. Jestliže je známe, je nám to místo bližší.
Nenechte zapadnout historii příběhů našeho
města. Rádi bychom připravili projekt, kde se
tyto příběhy zaznamenají, abychom nezapomínali, kam patříme a odkud rostou naše kořeny.

Jaro k nám dorazilo a s ním začala řada
připravených akcí. Na části ulic Komenského,
Fügnerova a v ulici Tauferova máme již téměř
hotové nové chodníky a připravuje se nový
povrch vozovky jak ulici Tauferova, tak v bývalé
Kovářské uličce. Tady všude byla vybudována
nebo rekonstruována kanalizace a z části byl
vyměněn vodovod. Další ulice budou na dlouhá
léta pěkné a v pořádku.
Pokračuje projekt revitalizace zeleně, kdy se
realizuje výsadba a založení trávníku v geoparku „U Smrku“ na ulici Komenského a ošetření
a výsadba stromů ve městě podle projektu.
Čekáme na schválení zadávací dokumentace státním fondem na projekt Zateplení mateřské školky v Rájci. Po schválení podmínek
můžeme začít soutěžit dodavatele, aby v letošním roce byla akce provedena.
Současně se bude opravovat rozbitá komunikace před radnicí. Byla rozkopaná po opravách různých sítí a výkopech pro uzemnění
nového hromosvodu.
Po létech se dočkáme i pěkných vývěsních
skříněk u školy v Jestřebí, na nádraží a u radnice. Chceme, aby každý rok rostlo naše město
do krásy.
Ing. Pavel Perout
starosta
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INFORMAČNÍ OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
S pervitinem za volant
Kolem půl jedenácté dopoledne 3. dubna
zastavili policisté v Rájci-Jestřebí ke kontrole
jednadvacetiletého řidiče Opelu Corsa. Když mu
provedli test na drogy, ukázalo se, že mladík je
pod vlivem pervitinu. Policisté mu tedy zadrželi
řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Mladík je
nyní podezřelý ze spáchání přestupku.
Z altánu zmizel okap
Ne příliš příjemné překvapení čekalo na majitele zahradního altánu v Rájci-Jestřebí. Na oplocenou zahradu se totiž vloupal koncem března
dosud nezjištěný zloděj, který odmontoval ze
střechy necelé čtyři metry měděného okapu.
Majiteli tak vznikla škoda ve výši 4 tisíc korun.
Žena byla v ráži
Zaplatit útratu ve výši asi 300 korun odmítala
v polovině března v místním baru jedna z jeho
návštěvnic. Když na ni personál restaurace přivolal policii, rozzuřilo to ženu natolik, že kopla
do policejního auta, pak na ulici vykřikovala

sprostá slova a přitom také několikrát upadla
na chodník. Policisté ji vyzvali, aby zanechala tohoto protiprávního jednání, ale ženě to
bylo zřejmě jedno. Policisté proto ženu, která
ohrožoval svůj život a zdraví, zajistili a převezli
na protialkoholní záchytnou stanici. Žena měla
v dechu 1,5 promile alkoholu. Nyní se bude
zodpovídat z přestupků proti majetku a proti
veřejnému pořádku.
por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí
Policie ČR Blansko-Vyškov
ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE
pondělí
8 – 9 h, 15 – 17 hodin
středa
8 – 9 h, 15 – 17 hodin.
Občané mohou kdykoliv kontaktovat
strážníka na telefonním čísle
pevné linky:
516 833 604,
na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese:
straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty na výkon služby (zaměření)
jsou ze strany občanů vítány.

KULTURNÍ DĚNÍ
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
1. 5. 2013
od 15 h
areál „Na rybníčku“
MĚSTSKÁ „KULIČKIÁDA
pořádá skautské středisko Rájec
2. 5. 2013
v 15 h
výstavní síň knihovny
TVOŘIVOST
Výstava výtvarných prací studentů rájeckého
gymnázia.
Výstavu zahájí ředitel školy Ing. Stanislav Laštůvka a starosta města Ing. Pavel Perout.
Dílo uvede akad. mal. Martin Kotek, v kulturním
programu vystoupí studenti školy.
Výstava potrvá do 30. května.
Otevřeno: po, čt 9 –15 h, út, st, pá 9 –15 h.
6. 5. 2013
v 14 h
výstavní síň knihovny
PŘÍPAD HILDEGARDY HANIKOVÉ
V literární kavárně tentokrát otevřeme téma
vraždy, která se udála v r. 1923 mezi Lhotou
Rapotinou a Skalicí nad Svitavou. Přednáší
právník a kriminalista JUDr. Miloslav Jedlička
z Brna.
13. 5. 2013
v 15 h
dětské oddělení knihovny
VÝSTAVA POHYBLIVÝCH HRAČEK
LITTLEST PET SHOP
Další výstava šikovných rájeckých dětí Denisy
Daňkové a Denisy Kuběnové.
Potrvá do 30. 5. 2013.
15. 5. 2013
sokolovna

v 9,30 h

KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Poeticky laděná pohádka podle známé večerníčkové předlohy o pejskovi Škubánkovi a jeho
paničce Kátě. Děti se mohou těšit na zápasy
v boxu, výlet do ZOO, oslavu Škubánkových
narozenin a také na originální písničky Jana
Zrzavého. Hrají herci z Divadla Věž
Vstupné: 40,- Kč

15. 5. 2013 17 h
výstavní síň knihovny
SETKÁNÍ ČTOUCÍCH RODIN
Tradiční setkání rodičů a dětí, které se celý rok
scházeli v knihovnách okresu Blansku v rámci
akce Škola naruby. Jako host vystoupí PaedDr.
Zdeněk Peša, starosta města Olešnice a autor
několika knih pověstí z Olešnice a okolí.
19. 5. 2013
v 15 h
kostel Všech svatých
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
27. 5. – 31. 5. 2013
v 18 h
zahrádka u knihovny
VEČERNÍČKY NA ZAHRÁDCE
Pro všechny děti od 0 do 10 let pokračuje cyklus
Celé Česko čte dětem, tentokrát venku pod
širým nebem. V případě nepříznivého počasí
pořádáme běh do sucha čili do dětského oddělení knihovny.
GALERIE KRUH
V ZÁMECKÉ GALERII KRUH
VYSTAVUJE IVAN KULHEIM
Slavnostní vernisáží obrazů brněnského
malíře Ivana Kulheima byla v neděli 28. dubna
2013 zahájena letošní výstavní sezóna v galerii
Kruh na rájeckém zámku.
Ivan Kulheim patří mezi naše přední realistické krajináře, který je široké veřejnosti známý
z řady autorských výstav a galerií jak na Brněnsku, tak i v řadě dalších míst celé republiky.
Jak napovídá název výstavy „Z domova
i z cest“, vybral autor pro svou výstavu na rá-


5

KULTURNÍ DĚNÍ

jeckém zámku jak domácí krajinářské motivy,
především z Českomoravské vysočiny, tak
i obrazy inspirované jeho četnými cestami
po Evropě. Tyto dva tematické okruhy jsou
doplněny městskými motivy, kde se nechává
inspirovat především architektonickými půvaby města Brna, které je jeho domovem, kde
dlouhá léta žije a tvoří. Je přitom potěšitelné,
že mezi vystavenými obrazy najdeme i motivy

z našeho nejbližšího okolí, např. z Blanska
a Rájce Jestřebí.
Výstava obrazů Ivana Kulheima je prodejní
a v galerii Kruh je přístupná v provozní době
zámku až do 19. června 2013. Vstup na výstavu je zdarma a pracovníci galerie srdečně zvou
k její návštěvě všechny milovníky výtvarného
umění (www.galeriekruh.cz)

Skautské středisko
Rájec-Jestřebí pořádá dne 1. 5. 2013
u příležitosti oslav 40. výročí povýšení Rájce-Jestřebí na město,
50. výročí otevření základní školy a 20. výročí otevření gymnázia

Městskou Kuličkiádu
Přijďte se pobavit do sportovního areálu
„Na Rybníčku“ při lehce sportovní aktivitě
pro celou rodinu. Začátek je v 15.00 hodin,
občerstvení, hudba a kuličky zajištěny.
V případě velmi špatného počasí se akce nekoná!

Občanské sdružení „Za rozvoj města“ pořádá
v sobotu 4.5.2013 v Rájci-Jestřebí
ul. Havlíčkova (před prodejnou ELKOV)
KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY.
Připravena bude ukázka další složky záchranného systému,
SDH Rájec předvede nový hasičský vůz CAS TATRA.
Plánovaný začátek sportovního dopoledne v 10.00 hod.
Srdečně zvou pořadatelé.

KULTURNÍ DĚNÍ
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Na měsíc červen připravujeme:
PROGRAM OSLAV MĚSTA A ŠKOL
Město Rájec-Jestřebí, ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, Gymnázium a MŠ Rájec-Jestřebí, městská knihovna,
místní spolky a sdružení vás srdečně zvou na
PROGRAM OSLAV 40. VÝROČÍ POVÝŠENÍ RÁJCE-JESTŘEBÍ NA MĚSTO,
50. VYROČÍ OTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A 20. VÝROČÍ OTEVŘENÍ GYMNÁZIA
1. června 2013
tréninkové fotbalové hřiště
DĚTSKÝ DEN

ve 14 – 19 h

1. června 2013
od 14 h
klubovna Svazu tělesně postižených
Jurkova 643
„I DŘÍVE NAROZENÍ JSOU HRAVÍ“
2. června 2013
na Sládkových rybnících
RYBÁŘSKÝ DEN
Podrobnější informace:
www.rajecjestrebi.cz/rybáři

od 9 h

8. června 2013
náměstí Míru
SETKÁNÍ OBČANŮ MĚSTA A RODÁKŮ
v 10.00 h
slavnostní přivítání občanů a rodáků, vystoupení mažoretek Základní umělecké školy Letovice, tanečního oddělení Lenky Procházkové
v 11 h
Herečka Naďa Konvalinková odhalí desku na
gymnáziu „Na této škole nikdy nestudovala“

5. června 2013
v 19.30 h
Státní zámek – Slavnostní sál
CONCENTUS MORAVIAE
XVIII. mezinárodní hudební festival 13 měst
koncert Franco Pavan, theorba
6. června 2013
sokolovna
ŠKOLNÍ AKADEMIE
ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí

v 16 h

6. června 2013
v 19 h
sál K-áčko
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
studentů Gymnázia a MŠ Rájec-Jestřebí
7. června 2013
v 18 h
výstavní síň knihovny
VERNISÁŽ VÝSTAVY MOTÝLŮ
ze sbírky Jana Dvořáka
7. června 2013
ve 13.30 h
ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ
ZAHRADY

Naďa Konvalinková

v 11.45 h
program v sokolovně vystoupí: Rájíček, žáci ZŠ
a MŠ, studenti gymnázia a ZUŠ
od 12 h
prohlídka budov a kluboven:
ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, Gymnázium a MŠ
Rájec-Jestřebí, klubovna STP, Klub seniorů,
kino K-áčko, knihovna, Klub vodáků
od 13 h
program na hřišti za sokolovnou
- Kaštánci, Martin Štěpánek ml.,
Monika Povýšilová
- předvedení nového hasičského vozidla
CAS-TATRA 815, SDH Rájec
- Aerobik RELAX KLUB
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ve 13 – 15 h
Klub vodáků – program v areálu loděnice a na
dětském hřišti
od 16.30 h
program v sokolovně
Zábavný pořad s herci Naďou Konvalinkovou
a Zdeňkem Junákem

9. června 2013
v9h
Sportovní klub Rájec-Jestřebí
areál „Na Rybníčku“
SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÝ DEN
15. června 2013
od 9 h
hlavní fotbalové hřiště
TURNAJ PŘÍPRAVEK – POŘÁDÁ
FOTBALOVÝ KLUB RÁJEC-JESTŘEBÍ
15. června 2013
tréninkové fotbalové hřiště
PROGRAM SDH

Monika Povýšilová

Zdeněk Junák

22. června 2013
ve 21 h
areál letního kina
KONCERT – REVIVAL PINK FLOYD
v případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v sokolovně
27. června 2013
v 19,30 h
Státní zámek – Slavnostní sál
CONCENTUS MORAVIAE
XVIII. mezinárodní hudební festival 13 měst
koncert SEZIONE AUREA (housle, violoncello,
theorba, kytara, cembalo)

Hana Holišová

v 18 h
„Divadlo žije“ – představení Divadelního spolku
Rájec-Jestřebí, host herečka Hana Holišová

29. června 2013
v9h
areál „Na Rybníčku“, TJ Rájec-Jestřebí
TENISOVÝ TURNAJ PŘÍCHOZÍCH DĚTÍ

v 19.30 h
Cimbálová muzika Koliba z Rájce-Jestřebí

29. června 2013
ve 14 h
DĚTSKÝ DEN
Zahájení ve 14 h. Doprovodná hudba od 16 h

ve 22.30 h
hřiště za sokolovnou
Slavnostní ohňostroj
bohaté občerstvení zajištěno po celý den

6. – 7. července 2013
areál chovatelů
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA.

8. června 2013
od 14 h
OSLAVA 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
HASIČSKÉHO SBORU V HOLEŠÍNĚ

20. 7. 2013
9 – 17 h
KAROLÍNSKÝ POHÁR V MALÉ KOPANÉ
Poté bude následovat volná zábava s živou
hudbou. Pořádá Osadní výbor Karolín

9. června 2013
Gymnázium a MŠ Rájec-Jestřebí
fotbalové hřiště
KUBB

v 10 h

Změna programu vyhrazena
Další program oslav a bližší informace budou
zveřejněny na samostatných plakátech

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
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NOVÉ KNIHY

Další číslo našeho zpravodaje vám představuje alespoň
některé novinky z fondu městské knihovny:
Detektivky:
CHRISTOPHER, P.: Luciferovo evangelium
FERARRISOVÁ, Z.: Oči pouště
HOLTOVÁ, A.: Slepá bohyně

Z pera českých autorů vybíráme:
KOUBEK, J.: Matky
GOTTHARD, P.: Léky smutných
DITRYCH, B.: Nemít sny

Psychologické prózy:
ALBOM, M.: Úterky s Morriem
GENOVA, L.: Ještě jsem to já
STOCKETTOVÁ, K.: Černobílý svět

Dějiny Moravy:
POLUDA, Z.: Moravští Šternberkové
JAN, L.: Morava v časech markraběte Jošta

Další novinky najdete na www. katalog.rajecjestrebi. cz.

Městská knihovna zve všechny dě od 0 do 10 let, jejich kamarády,
rodiče i prarodiče na

Večerníčky
Večerníčkynanazahrádce
zahrádce
v týdnu od 27. do 31. května každý den v 18 h
na zahrádce vedle knihovny
Vezměte s sebou: pastelky, lepidlo, nůžky, deku. V případě nepříznivého počasí
se akce koná v dětském oddělení knihovny.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ DĚTSKÉ KNIHY ROKU 2012
Děti nečtou! Takový povzdech slyšíme často. Ale nevěřte tomu. Jen některé děti nečtou. Jiné se
v dětských knížkách orientují velmi dobře. Každý rok to dokazuje celostátní anketa SUK. Dospělí
i děti v ní hodnotí knížky, které vyšly v uplynulém roce a něčím zaujaly. Letos hlasovalo kolem tří
tisíc dětí a téměř 300 knihovníků. Výsledky soutěže vám chceme představit i v našem zpravodaji.
Třeba vám budou inspirací při koupi knížek právě pro vaše děti.
Kdo tedy vyhrál?
CENA NOCI S ANDERSENEM
(udělují děti, které nocovaly v knihovnách při Noci s Andersenem):
Ivona Březinová: Natálčin andulák / ilustrovala Lucie Dvořáková (Meander) *
CENA KNIHOVNÍKŮ KLUBU DĚTSKÝCH KNIHOVEN SKIP:
1. místo: Daniela Krolupperová: Společenstvo klíčníků / ilustrovala Barbora Kyšková (Albatros) *
2. místo: Pavel Čech: Velké dobrodružství Pepíka Střechy (Petrkov)
3. místo: Renáta Fučíková: Antonín Dvořák (Práh) *

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
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CENA DĚTÍ:
1. místo: Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 5: Ponorková nemoc (CooBoo)*
2. místo: Petra Braunová: Tramvaj plná strašidel / ilustroval Filip Pošivač (Albatros)*
3. místo: Miloš Kratochvíl: Pes nám spadla / ilustrovala Eva Sýkorová-Pekárková Mladá fronta)*
CENA UČITELŮ ZA PŘÍNOS K ROZVOJI DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ
(uděluje porota učitelů bez rozlišení pořadí):
* Renáta Fučíková: Antonín Dvořák (Práh)*
* Radek Malý: Poetický slovníček dětem v příkladech / ilustroval Daniel Michalík (Meander)*
* Petra Braunová: Tramvaj plná strašidel / ilustroval Filip Pošivač (Albatros)*
* Jiří Dědeček: Pohádky o Malé tlusté víle / ilustroval Petr Nikl (Meander)*
Pěkné, že ano? A že jsou knihy drahé? To je pravda. Nemusíte je ovšem kupovat. Můžete se
svými dětmi zavítat do knihovny, u nás v Rájci máme ve fondu všechny vítězné tituly a celou řadu
dalších. Čtěme tedy všichni!
P. Šamonilová
CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
FOTOREPORTÁŽ
Co zažily a jak trávily předjarní
čas děti z I. MŠ dokazují
následující fotografie:

První plaváníčko v blanenských lázních

Děti z MŠ na návštěvě u prvňáčků

Jarní a velikonoční výstava výrobků dětí a rodičů

Hudba Indiánů a pastýřů – koncert
manželů Kocůrkových
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Pěvecká soutěž Malý Slavíček – nejlepší zpěváčci

Pečení velikonočního beránka ve Sluníčkách

Kamélie Berušky

Karneval v Kopretinách

Karneval ve Sluníčkách

Na výstavě kamélií v zámeckém skleníku

Hudební pořad Zpívánky

Vynášení Moreny – loučení se zimou

Děkujeme všem rodičům a dětem za jejich originální nápady.

Přikrylová

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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KUNŠTÁTSKÁ LAŤKA
se uskutečnila 20. března. Jedná se o soutěž ve skoku vysokém. Naši školu
pod vedením paní učitelky Cvetlerové reprezentovali Lukáš Hrdina, Kateřina Nečasová, Nikol Císařová, Adéla Koutníková a Jana Bílková. Lukáš Hrdina zvítězil
v kategorii mladších žáků, Katka Nečasová se mezi mladšími děvčaty umístila
na druhém místě. A zde jsou osobní zážitky vítěze:
SKOK
20.března 2013. Ten den začal jako každý
jiný. Přípravy, přípravy a přípravy.
Nikdy jsem na takovéto soutěži nebyl, proto
jsem byl víc napjatý a natěšený.
Nachystali jsme se a jeli vlakem do Skalice
nad Svitavou. S děvčaty byla po cestě zábava,
tak jsem alespoň nevnímal tlak, který se zvyšoval po každém kilometru blíž ke Kunštátu.
Až jsme vystoupili z autobusu, který nás
dopravil až ke škole, řekl jsem si, že to chce klid.
Rozdýchával jsem se a vešel do školy, přezul boty a vešel do tělocvičny plné dětí a velmi
velkého hluku. Převléknul jsem se do cvičebního
úboru a rozcvičil se. Po rozcvičce jsem si zkusil
skok a ucítil jsem sílu, kterou jsem v naší škole
necítil tak silnou. Po mnoha minutách jsem se
nahlásil u poroty a šlo se na to.
Byl jsem na levé straně a skákal jsem druhý
v pořadí. Přede mnou byl velmi talentovaný
sportovec trochu menšího vzrůstu. Až do 142 cm
vysoko jsem podával velmi dobrý výkon a zvládal jsem vše na 1. pokus. Bylo nás v tu chvíli
posledních 10 nejlepších. Měl jsem z toho velmi
dobrý pocit, že k nim patřím. Jak čas plynul tak
i má únava se zvyšovala. Ale kvůli tomu, že
jsem člověk silné povahy jsem řekl, že dokud se

nedostanu do trojice nejlepších, pojedu na plné
obrátky i kdybych měl dostat mrtvici.
A taky se tak stalo... Vypadl další a patřil
jsem tam jak jsem chtěl. Skákali jsme jen tři a
já věděl, že jsou už dost unaveni. Dal jsem si
pauzičku a odskákal to až k druhému místu.
Ten hoch co byl přede mnou, byl tak unaven,
že jsem si v duchu řekl, že jsem vítěz. Podruhé
jsem předpověděl budoucnost, ale i já sám
jsem se cítil dost unaven, ale nemohl jsem zahodit šanci nového rekordu. Nakonec jsem už
byl sám a taky jsem si říkal o výšku kolik chci
skočit. Závěrem mě všichni povzbuzovali a já
se cítil jak ve filmu. Skočil jsem 148 cm a řekl si
o 150 cm. Ale už jsem byl tak vyčerpán, že už
jsem na to neměl. Ale všichni tleskali jen mě a
já byl šťastný.
Vyzvedl jsme si medaili s diplomem a jel domů. Doma jsem se pochlubil, všichni gratulovali
a šel jsem si lehnout a nabrat síly na další dny.
PS: Tento talent jsem získal nepředstavitelným
způsobem. Ani já nevím, kde jsem to vzal. Každopádně se budu chtít zlepšovat a dotáhnout
to daleko. To je můj cíl, můj sen, můj život. Budu
rád za každou podporu lidí, trenérů, apod. Jde
to vše snadněji.
S pozdravem
Lukáš Hrdina

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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ZLATÝ SLAVÍK

Stalo se již tradicí, že na naší škole před velikonočními svátky probíhá soutěž mladých zpěváčků
pod názvem „Zlatý slavík“. Soutěží se ve dvou kategoriích. První kategorie jsou žáci 1. a 2. tříd a
ve druhé kategorii soutěží žáci 3., 4. a 5. tříd.
Každoročně je o tuto soutěž velký zájem. Porotkyně z řad žákyň 8. a 9. tříd měly i letos těžký
úkol vybrat ty nejlepší zpěváky. Zde jsou výsledky.
První kategorie:
1. Daniel Macálka 1.B,
Petra Zahálková 2.B,
Valérie Bártová 2.A
2. Anežka Cvečková 1.B,
Klára Plchová 2.B,
Hynek Klimek 2.A
3. Lukáš Souček 1.A,
Nikola Nečasová 2.B,
Zuzana Podaná 2.B,
Kateřina Šmerdová 2.A
Druhá kategorie:
Písně lidové
1. Nikita Tsekhonya 3.A
2. Tamara Mykytyuk 3.B
3. Daniel Kučera 4.A
Písně z pohádek
1. Adéla Vymazalová 3.A
2. Jana Toufarová 5.A
3. Barbora Dvorská 3.B
Folk a country
1. Jakub Hlavinka 5.B
2. Denisa Podaná 5.B
3. Ondřej Koumar 5.B
Pop music
1. Radka Vágnerová 5.A
2. Lenka Mokrá 5.B
3. Julie Kostovová 5.A
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VÝCHOVNÝ KONCERT
V úterý 9. dubna proběhlo na naší
škole vystoupení cimbálové skupiny Réva. Kapela v čele s primášem započala
své vystoupení v 10 hodin pro druhý stupeň a dokázala nám, že i my, děti rocku,
popu či dokonce heavy metalu, si během
vystoupení přijdeme na své. Hudebníci
nám dokázali, že i s hudebním nástrojem,
jako je cimbál, se dají zahrát skladby
různých žánrů. My jsme měli tu čest poslechnout si v takovém podání hudbu
lidovou, rockovou, filmovou či dokonce
hororovou. Do programu byly zahrnuty
také kvízové otázky, za které úspěšní
řešitelé získali odměnu.
Umělci vynikali nejen hudbou, ale
také hereckým talentem a vizáží. Byli
oblečeni do tradičních moravských krojů.
Koncert spoustu žáků pozitivně překvapil
a vystupující sklidili obrovský potlesk.
Lucie Nečasová, 9.B

První otázka zněla: „Odkud pochází
cimbál?“ Na výběr jsme měli tři státy: Maďarsko, Mezopotámii a Zimbabwe. „Ale je
to chyták,“ povídá. Uběhlo pár chvil a třetí
z hádajících, jenž řekl Mezopotámii, si šel
pro svoji odměnu. V podobném duchu
probíhala celá akce. Pověděli nám, jaké
existují hůlky na cimbál a jak rozdílně
znějí. Také nám představili, jak zní jeden
nástroj samostatně a jak zní společně
cimbál, kontrabas, housle a klarinet. Nejprve nám zahráli rockovou píseň od skupiny Beatles, následovala lidová píseň
Tancuj, tancuj, poté filmová píseň ze ságy
Vinnetou. Jako hororovou píseň uvedli
Jožina z bažin, za kterého se zamaskoval
i jeden člen skupiny. A nakonec zazněla
píseň Malá dáma skupiny Kabát.
Ve výsledku se koncert velmi podařil,
byl poučný a zábavný, dozvědět se něco
nového podobnou formou je velmi pěkné.
A stejně byl nejlepší Jožin!
Barbora Bílá, 9.B

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

V září 2013 zahájíme
činnost v nové mateřské
škole, která je zřízena při Gymnáziu a Mateřské škole Rájec-Jestřebí, o. p. s. Vašim dětem
nabídneme, kromě přátelského a respektujícího
prostředí, velkou zahradu s moderními herními
prvky, kde bude probíhat značná část předškolního vzdělávání tak, aby děti trávily minimum
času v uzavřených prostorách školní budovy.
Mateřská škola v Rájci-Jestřebí je zařazena
do sítě škol, předškolních zařízení a školských
zařízení a od 2. září 2013 bude zajišťovat pro vaše děti předškolní vzdělávání v režimu celodenního provozu tj. 06.30 – 17.30 hod. Do mateřské
školy budou přijímány děti od tří let (dítě, které
dovrší k 31. 12. 2013 tří let věku) do šesti let.
Minimální počet dětí pro otevření školky je 15.
Rádi bychom naši činnost co nejvíce přizpůsobili
vašim potřebám, proto například adresa místa
bydliště nemá vliv na přijetí dítěte. Naopak
důležitým kritériem pro přijetí dítěte je datum
podepsání smlouvy mezi zákonným zástupcem
a ředitelem Gymnázia a Mateřské školy a též
přihlášení k denní docházce v rozsahu min. 6,5
hod. V rámci poskytovaného vzdělávání počítáme například s tím, že do běžné komunikace
s dětmi zařadíme angličtinu nebo že pro děti
připravíme výuku lyžování.

Mateřská škola s kapacitou 30 dětí ve dvou
třídách sídlí ve dvoupodlažní budově na ulici
9. května 72 v Rájci-Jestřebí. V průběhu roku
2013 probíhá rekonstrukce budovy tak, aby
mohl být provoz v nadcházejícím školním
roce zahájen. Součástí mateřské školy jsou
dvě samostatné třídy-herny pro děti, výdejna
s jídelnou pro celodenní stravování a prostorná
školní zahrada, která již prochází úpravami
a terén se připravuje pro instalaci moderních
venkovních prvků.
Pokud vás naše nabídka zaujala a chcete
dítě do mateřské školy v Rájci-Jestřebí přihlásit,
postupujte dle níže uvedených pokynů.
- V kanceláři Gymnázia a Mateřské školy
Rájec-Jestřebí, o. p. s., Komenského 240,
Rájec-Jestřebí (tel. 516 432 181) si již nyní
vyzvednete přihlášku pro dítě do mateřské
školy.
- Řádně vyplněnou přihlášku, která bude doplněna o vyjádření dětského lékaře, odevzdáte
v kanceláři gymnázia a obdržíte smlouvu.
- Podpisem smlouvy zákonnými zástupci a ředitelem mateřské školy je dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.
vedení Gymnázia a MŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s.

VAŘILA MYŠIČKA KAŠIČKU…
… ale ne, tentokrát vařili studenti 1. ročníku rájeckého gymnázia. A nebyla to kašička, ale
typicky české knedlo-vepřo-zelo.
Jednoho středečního odpoledne, v předposledním březnovém týdnu, zůstali studenti
po vyučování ve škole o něco déle, aby se pod
vedením své třídní učitelky pustili do krájení,
míchání, smažení, pečení i vaření, zkrátka
rozličného kuchařského umění. A co je k tomu
vedlo? Možná touha odpočinout si od sezení
v lavicích u nějaké manuální činnosti, možná
příslib legrace a dobrodružství, na jehož konci
by mělo čekat něco voňavého a jedlého. Kdo
ví? Ať je to tak nebo jinak, nosnou myšlenkou
celé akce byla účast veTwinningovém projektu, do něhož jsou zapojeni partneři z různých

evropských škol a jehož tématem je tradiční
národní kuchyně zúčastněných zemí. Hlavním
úkolem projektu bylo připravit recept s co možná
nejnázornějším návodem na přípravu typického
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národního jídla, samozřejmě v angličtině. Aby
studenti věděli, o čem píší, rozhodli se zvolené jídlo vlastnoručně připravit, výrobní postup
náležitě zdokumentovat a dokumentaci využít
k vytvoření podrobného návodu, který později
vymění se zahraničními kamarády za recepty
na jejich místní speciality.
Přestože knedlo-vepřo-zelo není příliš složité jídlo, příprava se neobešla bez zádrhelů,
které provází každou týmovou práci, než se
jednotliví členové sehrají a najdou v týmu své
místo. Rájeckým „prvákům“ se to však povedlo
celkem rychle. A soudě podle spokojeného

pomlaskávání nad plnými talíři lze konstatovat,
že voňavý a chutný výsledek jejich snažení byl
příjemnou odměnou pro všechny zúčastněné.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem
za skvělou pracovní atmosféru, panu řezníku
Růžičkovi z Pamětic, který daroval výtečné
vepřové a samozřejmě i vedení školy, které
celou akci umožnilo.
Mgr. Barbora Honzátková

CENTRUM MOTÝLEK
KRONIKA CENTRA MOTÝLEK – BŘEZEN 2013
DENNÍ A VEČERNÍ LÍČENÍ
20. 3. 2013
Ve středu 20. března 2013 pořádalo Centrum Motýlek akci s názvem Denní a večerní
líčení. Zahájili jsme představením slečny Petry
Pazderkové, která nás seznámila s obecnými
zásadami líčení a potom jednotlivé zájemkyně
nalíčila. Účastnice si vybraly denní nebo večerní líčení a nechaly si poradit, co je a není pro
jejich typ pleti vhodné. Líčení sedmi účastnic
trvalo téměř celé dopoledne, ale výsledky
stály za to!
Pavlína Neudertová

BESEDA – NOVÉ TRENDY V PŘECHODU
KOJENECKÉHO MLÉKA NA PŘÍKRMY
22. 3. 2013
Maminky jsme seznámili s novinkou – s výrobky řady Hamánek Baby, které jsou vyvinuty
v souladu s trendy v kojenecké výživě a jsou
doporučeny Českou pediatrickou společností
České republiky. Je jím zajištěna prvotřídní
kvalita surovin a nutričně vyvážený jídelníček.
Výroba je v České republice.
U nejmenších dětí nejdříve zavádíme jeden druh zeleniny (obvykle mrkev) a postupně
zkoušíme další jednodruhové příkrmy. Dítě si
postupně zvyká na různé chutě a navíc maminka
může snadno odhalit případnou alergii, která by

CENTRUM MOTÝLEK
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se u dítěte mohla objevit. Dále zavádíme příkrmy
s masem a ovocem.
Současně s příkrmy je mateřské mléko
stále důležitým zdrojem živin i energetického
příjmu dítěte.
Maminky jsme seznámili s časopisem Hamánek, který obsahuje spoustu článků ohledně
péče o děti, jídelníček s recepty, apod. Je možnost předplatného za cenu poštovného na www.
hamanek.cz.
V dubnu a v květnu 2013 bude probíhat
soutěž s Hamánkem o krásné výhry. Stačí nakoupit 3 kojenecké výživy Hamánek a uschovat
si účtenku…
Březnové besedy se zúčastnilo 15 maminek.
Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi do Centra
pouze 12 vzorků příkrmů Hamánek Baby, na
každého se nedostalo. Časopisů a katalogů
Hamánek bylo pro každého dost. Věříme, že
Hamánek patří mezi to nejlepší, co můžeme
svému dítěti ve výživě nabídnout.
Jana Sedláková
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA – 23. 3. 2013
Sobotní odpoledne 23. března zavonělo v MC Motýlek jarní atmosférou. Navzdory sněhové nadílce, která za okny panovala, jsme se společně
s maminkami a dětmi ponořili do tvorby velikonočních dekorací. Nejkrásnější
výrobky překvapivě vznikaly ze sena, dále jsme se pustili do zdobení vajec
netradiční papírovou technikou, vyráběli jsme hnízdečka z mističek. Tvorba
se nám nakonec protáhla téměř na celé odpoledne, všichni si odnášeli kromě krásných vydařených výrobků také nové
zkušenosti rukodělných činností s tématikou Velikonoc. Tématické dílničky
spojené s významnými svátky během
roku jsou nedílnou součástí činnosti
MC Motýlek, přijďte si je také vyzkoušet.
Iva Pokorná

JEDNORÁZOVÉ AKCE – KVĚTEN 2013
RÁJECKÉ MOTÝLKOVÁNÍ
Zveme rodiny s dětmi, babičky a dědečky na přehlídku dětských tanečních souborů
• Termín: sobota 18. května 2013 od 14 – 18 hod
• Kde: Sokolovna Rájec-Jestřebí
• Občerstvení zajištěno
• Vstupné dobrovolné
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BESEDA – O LÁTKOVÝCH PLENKÁCH
Besedou provází Jana Sedláková ve spolupráci
se společností Brána k dětem
• Termín: pátek 3.5.2013 v 10:15 hod
• Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
• Vstup zdarma

BESEDA – DĚTSKÁ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ PŘENÁŠENÁ V KOLEKTIVECH
• Termín: pátek 17.5.2013 v 10:15 hod
• Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
• Lektor: Jana Sedláková
• Vstup zdarma

LETNÍ PRÁZDNINY – ČERVENEC A SRPEN 2013
Příměstský tábor pro děti od 4 – 12 let
DOBRODRUŽSTVÍ
S FERDOU MRAVENCEM
• I. turnus – 15.7. – 19. 7. 2013
• Kde: Klubovna Motýlek, Sokolovna
• Cena: 1.100,-Kč za turnus
(další sourozenec sleva 100,- Kč)
• Vedoucí: Eva Hudcová

Příměstský tábor pro děti od 6 – 12 let
NO
INDIÁNSKÉ LÉTO
OBSAZE
• II. turnus – 19.8. – 23. 8. 2013
• Kde: Klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí
• Cena: 1.100,-Kč za turnus
(další sourozenec sleva 100,- Kč)
• Vedoucí: Tereza Navrátilová a Zdeňka Peroutová

POBYT PRO MAMINKY S DĚTMI – CESTOU
Termín – 1.8. – 4. 8. 2013
• Pobyt je určen pro maminky s dětmi od 6 měsíců a výše
• Pro děti bude připraven program plný her,
soutěží, pohádek a na své si přijdou i maminky při společném odpočinku, rukodělném tvoření a možnosti využití hlídání svých ratolestí
• Kde: Penzion Eden, Jevíčko, ubytování ve
2 – 4 lůžkových pokojích s plnou penzí

I NECESTOU KRAJEM BÁJÍ A POVĚSTÍ
• Cena: děti dle věku od 800 – 1.300 Kč, dospělí 1.800 Kč za pobyt
 Členové Centra Motýlek 5% sleva z celkové ceny
• Organizátor pobytu: Alena Hrbková
Více informací najdete na webových stránkách
www.centrum-motylek.cz
Kontakt: cmotylek@seznam. cz
nebo tel.: 723 339 314

RÁJECKÉ MOTÝLKOVÁNÍ
aneb tancuj, skákej, hýbej se
¾ Přijďte se podívat na 1.ročník přehlídky amatérských dětských
tanečních souborů – kategorie lidový a moderní tanec
¾ Můžete se těšit na taneční soubory z Rájce-Jestřebí, Blažovic, Brna,
Bílovic nad Svitavou, Černé Hory……..
¾ Neváhejte a přijďte podpořit svojí účastí všechny vystupující děti
Kde: Sokolovna Rájec - Jestřebí
Kdy: sobota 18. května 2013
Čas: 14 – 18 hod
Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

Centrum Motýlek, www.centrum-motylek.cz, mob: 723 339 314

CENTRUM MOTÝLEK

Zveme vás na přednášku s besedou

O L Á T KOV Ý C H
PLENÁCH
V rámci Týdne opravdových plen
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Srdečně vás zveme na besedu

Dětská infekční
onemocnění přenášená
v kolektivech

Termín: pátek 3.5. 2013 v 10.15 hod

Termín: pátek 17.5. 2013 v 10.15 hod

Místo: klubovna Motýlek
v Sokolovně Rájec

Místo: klubovna Motýlek
v Sokolovně Rájec
Lektor: Jana Sedláková
Přijďte se něco zajímavého
dozvědět a odnést si malý dárek.
Více informací Vám poskytneme na
emailové adrese:
cmotylek@seznam. cz
nebo telefonicky: 728 684 044

Besedou provází Jana Sedláková ve
spolupráci se společností Brána k dětem
Vstupné dobrovolné
Více informací Vám poskytneme na
emailové adrese:
cmotylek@seznam.cz
nebo telefonicky:
728 684 044
ROZPIS STOMATOLOGICKÉ LSPP
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin

1. 5. MUDr. Pernicová
Boskovice, Růžové nám. 16
774 177 804
4. 5. MUDr. Pokorná M.
Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
5. 5. MUDr. Pokorný M.
Blansko, A. Dvořáka 4
516 417 621
8. 5. MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav. středisko
516 444 326
11. 5. MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 453
12. 5. MUDr. Řehořek (Řehořková), Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
18. 5. MUDr. Semrádová
Sloup, Zemspol, 221
516 435 203
19. 5. MUDr. Sládek
Velké Opatovice, nám. Míru 492
516 477 319
25. 5. MUDr. Srpová
Letovice, J. Haška 12
604 760 665
26. 5. MUDr. Staňková
Jedovnice, Zdrav. středisko
516 442 726
Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny od
17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme rodičům narozených dětí:
Viktorie Daňková
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se narodili v měsíci dubnu:
Miroslav Nahodil, František Klimeš, Alena Kuchařová, Mojmír Klein, Jiřina Ševčíková, Jiří Mládek,
Mária Čermáková, Karel Vrzal, Eva Bezděková, Alena Valičová, Alenka Peroutová, Marie
Dvořáková, Miloš Mencler, Vojtěch Hudec, Jan Buš, Ladislav Novotný, Jindřiška Doleželová,
Ladislav Kučera, Marie Píchová, Jiří Kala, Marie Rytířová, Jaroslav Zimola, Lydie Pokorná, Františka
Hloušková, František Macháček, Růžena Musilová, Božena Stloukalová, Zdeněk Kalenda Ing.,
František Vohrabal
Odešli z našich řad:
Karolín: Drahomír Zukal
v měsíci březnu zemřela paní Jana Chlandová
v měsíci dubnu pan Vladimír Zachoval
Holešín: Eva Součková
SPORT
ANKETA „SPORTOVEC ROKU 2012“
Dne 26. 3. 2013 se v naší sokolovně v Rájci-Jestřebí uskutečnila akce – vyhlášení ankety
„Sportovec roku 2012“. Akce se již dávno stala
v našem městě tradicí a vždy se těší hojné účasti
obecenstva.
Sportovní komise města Rájec-Jestřebí
nominuje každým rokem jednotlivé sportovce
i sportovní oddíly. Podporuje tak rozvoj sportu
zejména u mladých lidí a dětí. Ti starší jsou
příkladem pro mladší. Jedná se o nominace
sportovců za město Rájec-Jestřebí a obce Holešín a Karolín.
Vyhlašování probíhalo v osmi kategoriích,
zastoupeny byly všechny věkové kategorie
a byly vyhlášeny také tři nejlepší sportovní týmy.
Po vyhlášení pořadí v jednotlivých kategoriích
byl jako hřeb večera vyhlášen „Sportovec roku
2012 města Rájec-Jestřebí“.

Vyhlášení vítězů slavnostně zahájil předseda sportovní komise Jaroslav Málek. Přivítal
hosty a všechny účastníky a seznámil přítomné
s organizací akce. Poté předal slovo již zkušené
moderátorce této akce – Dr. Haně Kuběnové.
Ceny sportovcům předali bývalí významní
sportovci města, členové sportovní komise,
zapojili se také zastupitelé města, paní místostarostka a hlavní cenu předal starosta města,
Ing. Pavel Perout. Hlavní cenu získal hokejista
Kamil Skácel.
Tato anketa mohla být realizována především díky příspěvku města. Město poskytlo
finanční příspěvek nejen na ceny pro vyhlášené sportovce, ale i na občerstvení, které se
podávalo závěrem akce. Sponzorským darem
na očerstvení se také podílela paní Janíková
a pivovar Černá Hora.

SPORT
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O kulturní program v průběhu vyhlášení se
postaral – také již tradičně – Relax klub, pod
vedením paní Marie Müllerové.
Celá akce byla zdokumentována fotografickým uměním ing. Milana Dobeše.
Odezva na vyhlášení nejlepšího sportovce
je velmi dobrá, všichni byli spokojeni. Podobná
ocenění se nedají nijak vyčíslit, ale pro sportovce znamenají vyzdvižení jejich práce a motivují
je k dalším zlepšením, novým cílům a lepším
výsledkům.
Za rok 2012 byli vyhlášeni tito sportovci:
A) PŘÍPRAVKA
Jakub Ševčík
Jakub Dovrtěl
Linda Tománková
Anna Poláková
Vojtěch Kala

MKZ Rájec-Jestřebí
MKZ Rájec-Jestřebí
Relax club
Relax club
TSK Rájec
(Triangl Sport Klub)

B) MLADŠÍ ŽÁCI
Michal Šamšula
MKZ Rájec-Jestřebí
Magdalena Šmerdová Relax club
Michaela Fojtová
Relax club
Tomáš Sekanina
MKZ Rájec-Jestřebí
C) STARŠÍ ŽÁCI
David Kunc
Veronika Švábová
Sabina Švábová
Pavel Šamalík

MKZ Rájec-Jestřebí
Relax club
Relax club
MKZ Rájec-Jestřebí

D) DOROST
Dominik Janík
Michal Šmerda
Eva Müllerová
Dominika Pernicová

MKZ Rájec-Jestřebí
FK Apos Blansko
Relax club
Relax club

E) DOSPĚLÍ
David Kazda
Kamil Skácel
Jaroslav Málek
Petr Maňoušek

Sokol Rájec-Jestřebí
oddíl ledního hokeje
Sokol Rájec-Jestřebí
/ Jestřábi Prostějov
SK Rájec-Jestřebí
/ MSK Břeclav
SK Rájec-Jestřebí,
oddíl volejbalu

F) SPORTOVEC SENIOR
Lydie Pokorná
Jan Kratochvíl
Sokol Rájec-Jestřebí
Antonín Zouhar
MKZ Rájec-Jestřebí
G) TRENÉRSKÁ OSOBNOST
Iveta Müllerová
Relax club
Miroslava Vašíčková
H) SKOKAN ROKU
Adam Kučera
Dominik Šmerda

MKZ Rájec-Jestřebí
TSK Rájec-Jestřebí/
FK Apos Blansko

CH) TÝMY
Oddíl tenisu Sokol Rájec-Jestřebí
Družstvo mladších žákyň Relax-clubu
Volejbalový oddíl Sportovního klubu
Rájec-Jestřebí
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
Jako nejlepšího sportovce města Rájce-Jestřebí roku 2012, zvolila sportovní komise
hokejistu, Kamila Skácela.
J. M.
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SPORT
SEZNAM PLÁNOVANÝCH SPORTOVNÍCH AKCÍ
SK RÁJEC JESTŘEBÍ V ROCE 2013
27. 1. 2013
Leden až
únor
30. 3. 2013
11. 5. 2013
9. 6. 2013
5. 6. 2013
29. 6. 2013
6. 7. 2013
27. 7. 2013
31. 8. 2013
14. 9. 2013

21. 9. 2013
28. 9. 2013
12. 10. 2013
26. 10. 2013
26. 12. 2013

Sportovní den dětí na ledové ploše
Tři sportovní utkání v ledním hokeji,
junioři – senioři, dle klimatických podmínek
Turnaj ve stolní tenise, zakončení sezony
Zahajovací turnaj v tenise – čtyřhry
Sportovní a společenský den k výročí města
Náborový turnaj mládeže v tenise
Dětský den – zábava, soutěže, atrakce
Turnaj v malé kopané
Pouťový víkend
taneční večer, fotbal, tenis, volejbal, nohejbal
Tenisový turnaj Svéslav Open nad 40 let
Tenisový turnaj Jestrdej Open
otevřený turnaj pro všechny přihlášené hráče
Tenisový turnaj nadějí a mládeže
Tenisový turnaj Autonova Open
Závěrečný turnaj v tenise – čtyřhry
Předsezónní turnaj ve stolním tenise
Štěpánský turnaj ve stolním tenise

Kromě uvedených akcí
se pravidelně v tomto
roce hrají mistrovská
utkání ve stolním tenise,
tenise, volejbalu a malé
kopané.
Uvedené akce budou
uspořádány ve sportovní
areálu „Na Rybníčku“
v Jestřebí.

OMLUVA NÁVŠTĚVNÍKŮM DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
Na dotazy občanů našeho města, proč není otevřené dětské hřiště v majetku o. s.
„Za rozvoj města“ v zahradě u Vodáků za hasičkou?
Z bezpečnostních důvodů bude dětské hřiště otevřeno až po dokončení stavebních
prací prováděných firmou VTS, s. r. o. Poslední slíbený termín byl 31. 3. 2013.
Za o. s. „Za rozvoj města“

Zdeněk Vašíček
předseda sdružení

OHLASY
ŽENÁM PRO ZDRAVÍ
Být zdravý a dožít se v plné síle vysokého
věku – kdo by po tom netoužil? Nezdravá strava a nedostatek pohybu nás ale od tohoto cíle
spíše oddalují. Přitom stačí tak málo – kvalitněji
jíst a cvičit 15 až 30 minut denně! Cvičení totiž
pomáhá nejen tělu, ale i duši!
Již sedmým rokem pořádá lektorka rehabilitačního cvičení Mirka Vašíčková celodenní cvičební den pro ženy, který se uskutečnil
6. dubna v prostorách kluboven Svazu tělesně
postižených a Klubu seniorů na Jurkově ulici

v Rájci. S chutí ženám vlastní jsme se nejdříve
pustily do cvičení aerobiku pod vedením usměvavé lektorky Veroniky Vašíčkové, která pro nás
připravila vhodná cvičení pro tělesně postižené
a dříve narozené. Správně zvolené varianty sestav jsme rychle zvládaly a tak většina z nás brzy
zapomněla na bolesti, které nás někdy trápí.
Po rytmickém hodinovém cvičení byl čas
na odpočinek a občerstvení. Přivítaly jsme mezi
námi lektorku paní Blanku z Prahy (rodačka
z Karolína Blanka Kejíková), která nás ve dvou
hodinách cvičení zasvětila do „tajů“ cvičení na-

OHLASY
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zvané PILATES, cvičení, o kterém jsme vůbec
nic nevěděly a na které jsme se velice těšily.
Nejdříve nás lektorka krátce seznámila
s metodou Pilates. Jde o pomalé a plynulé
cvičení, které zvládne i začátečník. Klade důraz
na správné dýchání, uvědomění si potřeb svého těla a prožitek každého pohybu. Autor této
metody Josefh Hubertus Pilates (+86) dokonce
slibuje: „Po 10 hodinách budete lépe vypadat
a po 30 hodinách budete mí nové tělo.“ Na cvičené potřebujete příjemnou podložku pod tělo,
ručník a několik malých polštářků, oblečení by
mělo být volné a pohodlné. Cvičí se v ponožkách nebo naboso. Ideální je cvičit dvakrát až
třikrát týdně vždy hodinu (aspoň půl hodiny).
Tato staronová cvičební technika je bezpečná
a vysoce účinná. Zdokonaluje držení těla, zlepšuje koordinaci pohybů, protahuje páteř, tvaruje
svaly a krásně zplošťuje břicho. Navíc se hodí
jak pro mladé, tak pro starší generaci, pro muže
i ženy, pro lidi v kondici i bez ní. Co víc si přát?
Se zájmem a s chutí jsme začaly cvičit, úplně
jsme zapomněly na čas. Na závěr cvičení jsme
dlouhotrvajícím potleskem poděkovaly lektorce
za profesionálně a hlavně vhodně zvolené cviky.
Také lektorka byla s naším „výkonem“ spokojená
a řekla nám, že jsme dobře cvičily a že je na nás
vidět, že se rehabilitačnímu cvičení věnujeme
delší dobu. Slíbily jsme si navzájem, že naše
setkání nebylo poslední a v příštím roce budeme
pokračovat s metodou PILATES.
Po krátkém odpočinku a občerstvení jsme
se zájmem vyslechly přednášku paní Aleny Su-

chánkové o tibetské kosmetice tianDe. Východní
medicína uznávaná Světovu zdravotnickou organizací jako medicína s nejefektnějším působením
na organismus. Medicína Východu se přidržuje
pravidla komplexního léčení, působení na lidský
organizmus prostřednictvím biologicky aktivních
bodů. Východní medicína neléčí samostatně
jednotlivé nemocné orgány, ale ozdravuje organizmus jako celek, aktivuje procesy látkové
výměny, tzn. odstraňuje se prvotní příčina. Některé cvičenky si samy na sobě vyzkoušely očistu
a regeneraci rukou – byly příjemně překvapeny.
Závěr našeho setkání se sportem byla série cviků z prastaré jógy zaměřené zejména
na zmírnění nebo odstranění některých zdravotních potíží. Pod vedením lektorky paní Králové
z Doubravice jsme plně vychutnávaly uklidňující
cvičení umocněné relaxační hudbou.
Po celý den byl dodržován pitný režim a lehká strava, kterou připravily Hana Schuchová
a Mirka Vašíčková. Všichni přítomní si právem
vychutnali řízek s bramborovým salátem (na závěr). V kuchyni pomáhaly Marie Hajdamachová
a Jarka Pražáková.
Organizátorka celodenního cvičení poděkovala všem cvičenkám, lektorům, přednášejícím,
i personálu v kuchyni za výborně zvládnutý
program dne a vyjádřila přesvědčení, že se opět
setkají v tělocvičně a příští rok na akci – Ženám
pro zdraví. Chvíle odpočinku při kávě a sladkém
občerstvení patřila hodnocení této velmi zdařilé
akce. Ještě jednou díky všem, kteří zorganizovali toto sportovní setkání!
Cvičenky akce Ženám pro zdraví!

CVIČENÍM PRO SVÉ ZDRAVÍ
Na slavnostním vyhlášení Sportovec roku
2012 převzala ocenění paní Lydie Pokorná
v kategorii Sportovec roku – senior za dlouholetý
a trvale aktivní přístup ke cvičení.
Jmenovaná pravidelně navštěvuje hodiny
rehabilitačního kroužku a svým uvědomělým
cvičením se snaží zlepšit koordinaci svého
těla tak, aby přineslo úlevu celému organismu.
Sama na sobě se přesvědčila, že pravidelným cvičením se může nepříznivý zdravotní
stav změnit k lepšímu. Ochotně a ráda poradí
s výběrem správných cviků na dané zdravotní
potíže. Spolu se svým manželem ji můžete

potkat na pravidelných vycházkách do okolí
našeho města. Zúčastňuje se rehabilitačních
pobytů, které pořádá Svaz tělesně postižených
v Rájci-Jestřebí a v Blansku. Pravidelné cvičení, správná životospráva a denní režim jí napomáhá k udržení psychické a fyzické zdatnosti.
V tomto roce se paní Pokorná dožívá významného životního jubilea. Proto jí cvičenky
rehabilitačního kroužku přejí pevné zdraví
a ještě mnoho příjemných chvil při různých
sportech.
Cvičitelka rehabilitačního kroužku
Mirka Vašíčková
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Paní Mgr. Miroslava Vašíčková převzala
ocenění v kategorii trenérská osobnost.
Jmenovaná vystudovala tělesnou výchovu
na Pedagogické fakultě v Brně. Na základní
škole v Rájci-Jestřebí učila děti lásce ke sportu a zabývala se pozitivním účinkem sportu
na zdraví člověka.
Od svých patnácti let byla pomocnou cvičitelkou starších žákyň, od osmnácti let se stala
cvičitelkou. Tak začala její sportovní činnost
pro veřejnost. Po vystudování na vysoké škole
se plně zapojila do sportovního dění v našem
městě. Byla dlouholetou členkou výboru Tělovýchovné jednoty v Rájci-Jestřebí. Jejím
velkým vzorem v oblasti tělovýchovy a sportu
byla paní Herma Světlíková, po které převzala
funkci náčelnice Sokola. Zajišťovala činnost
cvičitelek od mladších žákyň až po ženy. Každým rokem organizovala veřejná cvičební,
vystoupení na hřišti za sokolovnou.
Vždy se zajímala o nové a moderní formy
cvičení. Již jako cvičitelka žen propagovala cvičení při hudbě, kde uplatnila své hudební cítění
s pohybem. Její nynější aktivitou je rehabilitační
cvičení, kde v plné míře využívá svých mnohaletých zkušeností z pohybu na léčení v lázních
spolu s odbornými znalostmi v oblasti životního
pohybu. Ženy se těší na cvičení pod jejím vedením a její zásluhou propadají kouzlu správného
cvičení. Organizuje besedy o zdravém životním
stylu, zdravém stravování, o zkušenostech

ve vaření a dietách. Je iniciátorkou pravidelných
utkání v bowlingu, každým rokem organizuje
i turnaj v této oblíbené hře. Na rehabilitačních
pobytech vede ranní rozcvičky, pořádá vycházky do přírody, předvádí rehabilitační pomůcky
a přístroje, klubovnu Svazu tělesně postižených
vybavuje různými rehabilitačními přístroji.
Nikdy nelitovala, že svůj čas věnuje z velké
části i veřejnosti.
A co na sebe prozradila? „Doma se ke cvičení nepřinutím, ale v kolektivu je to úplně
něco jiného. Někdy se mi do tělocvičny nechce,
raději bych se věnovala „gaučningu“, ale vědomí, že čeká plná tělocvična cvičenek, kterým
moje cvičení pomáhá zlepšit si svůj zdravotní
i psychický stav, to mi dodává energii i do vyhledávání jiných aktivit v rehabilitačním cvičení
tak, aby nebylo jednotvárné a fádní. Cvičenky
mi sice odebírají mnoho energie, ale zároveň
„nabuzují“ k další práci. Pokud budu vidět, že
o mé cvičení je zájem a pomáhá, budu vždy
ráda chodit mezi lidi, se kterými si mám co říci
a kteří si mé práce váží.“
Mirko, přejeme Ti hodně zdraví a štěstí a zároveň hodně nápadů do další sportovní činnosti
pro zdraví nás všech. Za všechny aktivity, nápady i akce Ti patří velké poděkování od všech
cvičenek rehabilitačního cvičení.
Ocenění v kategorii trenérská osobnost roku
Ti plně náleží!
Cvičenky rehabilitačního cvičení

KONCERT CIMBÁLOVÉ MUZIKY KOLIBA
V sobotu 20. dubna 2013 v 16 hodin se v sokolovně uskutečnilo premiérové vystoupení cimbálové muziky
Koliba v novém obsazení.
Jedná se o folklórní soubor absolventů ZUŠ Jedovnice, kteří se během
studia aktivně zapojovali do koncertní
činnosti školy a působili v cimbálové
muzice Drahan v Blansku. (Mimo jiné
vystupovali také na setkání členů STP
Rájec-Jestřebí v sále K-áčko a v sokolovně). Pan Jiří Daniel dále studuje
zpěv na JAMU v Brně a vystupuje
v muzikálových představeních.

OHLASY
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Lidová muzika se stala
jejich koníčkem, a proto se
rozhodli založit novou cimbálovou muziku a převzít název
Koliba. Spolupracují s bývalými členy cimbálové muziky
Koliba, zejména s basistou
Martinem Koupým a houslistkou paní Jiřinou Alexovou.
V Rájci-Jestřebí společně plánujeme dvě vystoupení ročně
v sále sokolovny. Letos se také
těšíme na mimořádné vystoupení Koliby v programu oslav
města a škol v měsíci červnu.
Nástroje a obsazení:
Jiří Daniel

zpěv, primáš

Dana Šottnerová

cimbál

Jakub Kolář

basa

Martin Koupý

basa

Jana Panáčková

kontry, zpěv

Natálie Dočekalová kontry, zpěv
Šárka Fránková

housle

Aleš Průcha

klarinet

INFORMACE č. 2/ 2013 PRO ČLENY HONEBNÍHO
SPOLEČENSTVA RÁJEC
(majitele pozemků v katastrech Rájec,
Karolín a Ráječko)
V návaznosti na předchozí informace o přípravě valné hromady sdělujeme členům honebního společenstva,
že valná hromada se konala dne 5. 3. 2013 v administrativní budově a. s. Zera Rájec.
Pro ty, kteří se z různých důvodů neúčastnili, sdělujeme důležité informace z jednání valné hromady.
V souladu se zákonem 449/2001 Sb. a platnými
stanovami honebního společenstva (dále jen HS) byla
valná hromada svolána třemi různými formami. Se
14denním předstihem byly pozvánky vyvěšeny na úředních deskách města Rájec- Jestřebí a obce Ráječko,
zveřejněny ve zpravodajích města a obce a dvakrát
ohlášeny v místních rozhlasech. Přílohou pozvánky byla
i informace o tom, jakým způsobem a na jaké adrese
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se lze seznámit s připravovanými dokumenty
k projednání a schválení.
Do působnosti valné hromady dle čl. 5, odst.
1 stanov HS náleží: „Volba a odvolání starosty,
který je zároveň předsedou honebního výboru,
honebního místostarosty a dalších 3 – 5 členů
honebního výboru z řad členů HS. Schválení
návrhů honebního starosty a honebního výboru
o finančním hospodaření, o výši nájemného
za pronajatou honitbu, o způsobu výplaty podílu
na čistém zisku členům HS v daném období.
Rozhoduje i o závazcích, které mohou významným způsobem ovlivnit hospodaření HS. Schválení návrhů na změny ve společenstevní honitbě, včetně uzavření, změny, nebo vypovězení
smlouvy o nájmu honitby. Rozhodnutí o změně
stanov. Rozhodnutí o přijetí vlastníka honebních
pozemků přičleněných k honitbě za člena HS.
Rozhodnutí o způsobu majetkoprávního vypořádávání pro případ zániku HS. Rozhodnutí o zrušení HS a o jmenování likvidátora. Rozhodnutí
o dalších otázkách, stanoví-li zákon o myslivosti,
nebo vyhradí-li si to valná hromada.
K těmto otázkám (kromě posledních dvou)
se diskutovalo a přítomní členové HS o nich
rozhodovali.
Již v úvodní zprávě o činnosti HS za uplynulé období bylo zdůrazněno, že pouze osobní
aktivní účast členů na jednání a rozhodování
na valných hromadách, je základním předpokladem plnění úkolů HS v souladu se zákonem
o myslivosti. Dle právního výkladu: „Valná hromada jako samostatný právní subjekt disponuje
vysokými pravomocemi při rozhodování a její
usnesení může svou aktivní účastí a návrhy
ovlivnit pouze každý člen HS“…, „pouze člen se
podle § 22, odst. 8 může domáhat u soudu, aby
vyslovil neplatnost rozhodnutí valné hromady
HS, pokud považuje její rozhodnutí za nezákonné, nebo odporující jeho stanovám,“… „státní
orgány nemohou do činnosti a jednání valné
hromady zasahovat, rovněž tak i nečlenové,
třebaže jsou vlastníky honebních pozemků.“
Jestliže se člen ze závažných důvodů nemůže účastnit jednání, je povinen vyslat svého
zástupce s platnou plnou mocí. Zkušenosti
s předchozích valných hromad ukazují na závažný problém, že zmocněnci neplní základní
povinnost zpětné vazby, tzn., že již zpětně
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neinformují členy, kteří je zmocnili jednat jejich
jménem jakým způsobem a pro co hlasovali,
o čem se na valné hromadě rozhodovalo. Někteří nezodpovědní zmocněnci se dokonce bez
omluvy ani valné hromady neúčastnili. Výsledkem takového přístupu k účasti a rozhodování
VH je minimální informovanost mnoha členů
o poslání a působnosti honebního společenstva.
Z výše uvedených důvodů byl již v úvodní
zprávě položen důraz na seznámení přítomných
s právním výkladem zákona 449/ 2001 Sb. o myslivosti a o změnách závažných článků stanov.
Nutnost těchto změn, které právní poradna
doporučuje, se týká především aktivní osobní
účasti členů a platností plných mocí v další
činnosti HS. „Jestliže jsou vlastníci (honebních
pozemků) nečinní, pak se otevírá prostor pro
cílenou činnost určitých skupin, ať z vlastníků,
ale nejčastěji z jejich zmocněnců…a to často
bývají myslivci, současní nájemci honitby,“ zdůrazňuje se v jedné z odpovědí právní poradny
a navíc se uvádí, že: „Je nutno převádět plné
moci pouze na členy HS kterým člen důvěřuje.“
Valná hromada schválila bez připomínek pro
další období omezení platných plných mocí v souladu s občanským zákoníkem pouze
na konkrétní jednotlivou akci s doporučením
usměrnění zmocněnce o způsobu hlasování
a doporučila uznat jako platnou plnou moc
přenesenou pouze na dalšího člena HS anebo
na nejbližšího rodinného příslušníka. Tímto
opatřením zanikají s okamžitou platností plné
moci časově neomezené. „Plné moci, převáděné na několik jednotlivců v počtech několika set
hlasů (hektarů), by mohly vážně ohrozit zájmy
členů HS,“ zdůraznil starosta ve svém vystoupení a proto do budoucna bude zvolen efektivnější
přístup k organizování valných hromad.
Na valné hromadě byly projednány a schváleny všechny dokumenty nutné pro další činnost
HS všemi přítomnými hlasy. Bylo rozhodnuto
i o tom, že pro další období bude společenstevní
honitba pronajata stávajícímu nájemci, to je mysliveckému sdružení Rájec- Ráječko. Podmínky
smlouvy obou stran jsou přesně specifikovány
a v souladu se zákonem o myslivosti budou
předmětem důsledné kontroly.
Z výše uvedených informací by již mohl
čtenář pochopit, že honební společenstvo bylo
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založeno za účelem vytvoření a využití společenstevní honitby (viz čl. 2, bod 1 stanov HS).
Každý honební pozemek (nehonební pozemky jsou neprůchodné, oplocené, zastavěné
plochy apod.), je zařazen do tzv. společenstevní
honitby. Zákon toto upřesňuje: „Vlastníci honebních pozemků, kteří jsou na seznamu vlastníků,
předkládaným k návrhu na registraci HS, byli
písemně pozváni na ustavující valnou hromadu
a jsou na presenční listině, nebo pověřili plnou
mocí jiného člena, který se zúčastnil, jsou zakládajícími členy.“ Od té doby došlo ke změnám
ve vlastnictví honebních pozemků u téměř jedné
třetiny členů HS v důsledku dědictví a prodeje pozemků. „Tito noví členové se stávají dle platného
zákona členy, jestliže po nabytí pozemků do 30
dnů neoznámili HS, že nechtějí být členy HS.“
V období řízení o uznání honitby dle hlavy
III., § 29 a 30 zákona 449/ 2001 Sb. byly státní
správou myslivosti přičleněny k honitbě ty honební pozemky, kdy jejich vlastník (-ci):
* odmítl vstoupit do HS, * je mimo dosah,
* nezajímá ho daná problematika a nehodlá se
v honebním společenstvu exponovat, ale i z dalších důvodů uvedených v § 30. V seznamech
členů bylo ke dni konání VH 339 členů, z toho
163 v katastru Rájce a Karolína a 176 členů
v katastru Ráječko. Přičleněných bylo 22 majitelů s celkovou výměrou 59 ha. Výměra honitby
je 720 ha.
Pozornost při jednání valné hromady byla
zaměřena na vysvětlení změn, které řešil zákon
449/ 2001 Sb. Změnou politického systému
po roce 1989 byl vznesen důrazný požadavek,
aby se myslivost transformovala do demokratických poměrů, aby skončil dosavadní způsob mysliveckého hospodaření – tzv. „lidová
myslivost,“ aby se myslivost vrátila do poměrů
před rok 1948. Po roce 1992 postupně sílil tlak
na změny v ústředí ČsMJ, vytvářely se různé
občanské myslivecké iniciativy, které po devíti letech dohadování o způsobu a rozsahu
změn vyústily ustavením tzv. „Obrody myslivosti“ a v roce 1995 „Samosprávné stavovské
myslivecké organizace APM ČR“ (Asociace
profesionálních myslivců). Zákon č. 449/2001
Sb. o myslivosti byl v platné verzi schválen
po ročním dohadování se stovkami dodatků
od poslanců parlamentu a sněmovny 27. 11.
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2001. Až do dnešního dne však nejsou dořešeny
rozpory mezi zastánci směru, který prosazují
většinou myslivci na jedné straně a majiteli
tzv. honebních pozemků, včetně soukromých
zemědělců sdružených do „Asociace soukromých zemědělců“ (ASZ), „Sdružení majitelů
honebních pozemků“ a dalších na straně druhé.
Např. z usnesení valné hromady soukromých
vlastníků půdy 20. 4. 2010 byl na internetových
stránkách zveřejněn článek: „Jak vidí myslivost
vlastníci honebních pozemků po 62 letech,“ kde
se zdůrazňuje: „Myslivci začali bezplatně užívat
honební pozemky…, vlastníkům neplatí po celých 62 let řádně nájmy a neplatí škody, nelze
od nich očekávat vlídný pohled na myslivost…,
jestliže platí, tak v nepřiměřené výši (srovnávají
s nájemným SL ČR), současní myslivci ani
po 62 letech dostatečně nevnímají právo nebo
ho přímo potlačují.“ Byla zde však i kritika činnosti honebních společenstev: „HS plní v praxi
pouze formální funkci, ve skutečnosti se stala
pouhým nástrojem mysliveckých sdružení.“
V lednu letošního roku má současný ministr
zemědělství Bendl v plánu změnu některých parametrů zákona o myslivosti s předpokládaným
nabytím účinnosti od 1. 1. 2014. Na přípravě se
podílí tzv. „Myslivecká rada“ a další profesní
organizace. Zásadní změna by měla nastat
ve zpřesnění chodu HS, v odstranění formálních
přístupů k organizaci VH, v prosazení transparentnosti nájemních smluv, ve výši nájemného.
„Asociace soukromých zemědělců“ zdůrazňuje, že naprostým nesmyslem je dosavadní
možnost, že starostou HS může být i nečlen.
Na valné hromadě byla těmto otázkám, které
řada myslivců stále nepochopila věnována zvýšená pozornost. Členové byli poučeni i o tom,
že honební společenstvo se diametrálně liší
od všech ostatních občanských sdružení. „HS
nemá nadřízený orgán. Z toho důvodu není
vydána metodika řízení a dle právního výkladu- usměrnění činnosti orgánů HS je možné
pouze literárně.“ Z toho plynou vyšší požadavky
na volené představitele. Členství není z titulu
jejich hobby, v jejich zájmu je výše nájemného
za pozemky, a aby ve společenstevní honitbě
byly dodržovány zákony ze strany nájemcejednotlivých myslivců. Jejich profesní organizace
přiznaly celou řadu nedostatků, které je nutno
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v myslivosti řešit v dopise senátorům a poslancům v roce 2001. Jako závažné byly uvedeny
nedostatky při zacházení se zbraní, přes nízkou
kázeň a disciplinu myslivců, vážné nedostatky
v přístupu ke zvěři a přírodě, kritika byla i na vystupování na veřejnosti a vůči veřejnosti. Jak
se to podařilo řešit za 11 roků, nebylo nikde
zveřejněno. I tyto otázky by měly být sledovány
a diskutovány na valných hromadách. Vyjádřit
se k nim patří k právům a povinnostem členů,
zvláště těch, kteří se v přírodě pohybují, mají
ji rádi a vadí jim v přírodě nesprávné chování
druhých.
Dle našich stanov budou konány valné hromady ve tříletých intervalech. V těchto termínech bude prováděna i výplata nájemného
členům. Spojení těchto dvou úkonů, by mělo
přispět k vyšší osobní účasti na valné hromadě
a zlepšení i v systému výplat. Na valné hromadě i v příloze pozvánky byly vysvětleny důvody
zdržení výplat nájemného. Upřesnění aktuali-
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zovaných seznamů je možné, až bude funkční
digitalizace pozemků i v Ráječku a Karolíně,
kde došlo k cca 4 rokům zpoždění. Výplata nájemného do konce roku 2012 bude provedena
v nejbližší době. Bude ohlášena opakovaně
v místních rozhlasech a bude probíhat v Rájci
na městském úřadě a v Ráječku ve staré škole.
Na úplný závěr této informace je nutno zdůraznit, že jestliže dojde ke změně některých parametrů zákona 449/ 2001 Sb., musíme reagovat
svoláním valné hromady a provést případné
úpravy ve stanovách či smlouvě o nájmu. Z toho
důvodu bude další valná hromada konána dříve,
než v plánovaném termínu.
Adresa honebního společenstva Rájec:
Náměstí 1 máje 25, Ráječko
Ing. Miroslav Pokorný CSc.
Mobil:724225358,
E-mail: pokorny.rajecko@seznam.cz
starosta HS Rájec

POZVÁNKA ODJINUD
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USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 11. 03. 2013

Usnesení č. 1
Rada města bere na vědomí provedenou změnu ve scénáři oslav a program projedná až po
jeho aktualizaci.
Usnesení č. 2a
Rada města rozhodla zveřejnit Pravidla pro
uzavírání nájemních smluv v bytech ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí na webové stránce
města.
Usnesení č. 2b
Rada města rozhodla poskytnout žadatelům
o veřejnou podporu příspěvky do 50.000 Kč
dle schváleného rozpočtu města (příloha č. 1).
Usnesení č. 3
Rada města schválila aktualizaci Povodňového
plánu města Rájec-Jestřebí.
Usnesení č. 4
Rada města projednala žádost pana Šmerdy
o umístění reklamního panelu pro označení
provozovny zahradního centra. Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část o výměře
cca 2 m2 zdi domu čp. 46 na Komenského ul.
v Rájci-Jestřebí k umístění reklamního panelu.
Usnesení č. 5
Rada města souhlasí se zbudováním zpevněné odstavné plochy pro osobní automobil
na části pozemku parc. č. 187/1 ostatní plocha
o výměře cca 12 m2 v k. ú. Rájec nad Svitavou
před rodinným domem čp. 287. Manželé Křížovi
zbudují odstavnou plochu na vlastní náklady.
Bližší podmínky pro realizaci zpevněného stání
projednají žadatelé s vedoucím správy a údržby
majetku města panem Sedláčkem.
Usnesení č. 6
Rada města projednala žádost pana Krahulce
o umístění informačních tabulek (směrníků odkazujících na umístění interní ordinace) na dvou
sloupech veřejného osvětlení na ul. Blanenská a
na obecním pozemku na ul. Horní. Rada města

konstatuje, že sloupy veřejného osvětlení byly
pro účely umístění reklam pronajaty Ing. Ševčíkovi. Rada města dále rozhodla zveřejnit záměr
pronajmout část pozemku parc. č. 14/1ostatní
plocha o výměře cca 1 m2 (z celkové výměry
6146 m2) v k. ú. Rájec nad Svitavou pro umístění
informačního panelu.
Usnesení č.7
Rada města rozhodla upravit Pravidla pro uzavírání nájemních smluv v bytech ve vlastnictví
města Rájec-Jestřebí dle přílohy.
Usnesení č.8
Rada města projednala žádost Divadelního
spolku v Rájci-Jestřebí o poskytnutí prostor pro
umístění skladu kostýmů. Rada města rozhodla
zveřejnit záměr poskytnout formou výpůjčky
nebytový prostor v 1. patře domu na ul. Jurkova 643 v Rájci-Jestřebí, a to místnost č. 228
o výměře 17,23 m2.
Usnesení č. 9a
Rada města bere na vědomí informace oddělení bytového hospodářství k nájemnému
z obecních bytů.
Usnesení č. 9b
Rada města bere na vědomí Informace o plánu
kontrol k prověření krizové připravenosti.
Usnesení č.9c
Rada města projednala žádost TESSO sp.j.,
Gdyně o povolení uspořádání cyklických pouličních sbírek. Rada města rozhodla žádosti
nevyhovět, neboť ve městě Rájec-Jestřebí jsou
pravidelně realizovány sbírky ošacení pro Diakonii Broumov.
Usnesení č. 9d
Rada města bere na vědomí informace starosty
Honebního společenstva Rájec z valné hromady
honebního společenstva z 5.3.2013.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka
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USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 25. 03. 2013

Usnesení č. 1a
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
prodat část pozemku parc. č. 202 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře cca 15 m2 (z celkové výměry 137 m2) v k. ú. Jestřebí za cenu
300 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti.
Usnesení č. 1b
Rada města bere na vědomí Přehled o bytových domech ve vlastnictví města.
Usnesení č. 2 a 3
Rada města rozhodla odložit body jednání č. 2
a č. 3 na další jednání rady a přizvat žadatele
na toto jednání.
Usnesení č. 4
Rada města rozhodla pronajmout panu Brackovi část pozemku parc. č. 596 ostatní plocha
o výměře cca 90 m2 (z celkové výměry 5898 m2)
v k. ú. Jestřebí pro dočasné uložení dřeva. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
do konce roku 2013 za cenu 10 Kč/m2/rok.
Usnesení č. 5
Rada města požaduje pro projednání Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E. ON Distribuce,
a. s., České Budějovice na pozemku města
parc. č. 625/2 v k. ú. Holešín pro stavbu „Holešín – DP Vaněk“ podrobné technické podklady (výkres vedení trasy přípojky ve vztahu
k ostatním sítím, trasu vedení přípojky v chodníku včetně umístění přípojné skříňky a její
dopad na zúžení chodníku a parametry přípojky – délka, hloubka, odstupové vzdálenosti
od ostatních sítí.
Usnesení č. 6
Rada města schválila aktualizovaný Plán činnosti orgánů města Rájec-Jestřebí při vzniku
mimořádné události.
Usnesení č.7
Rada města projednala žádost outdoor akzent

s. r. o., Praha o snížení nájemného za užívání
části pozemku parc. č. 475/1 v k. ú. Jestřebí pro
umístění reklamního zařízení – bilboardu. Rada
města nesouhlasí s navrženým snížením ceny
a navrhuje úpravu ceny nájmu na 30.000,- Kč
za rok.
Usnesení č.8
a) Rada města projednala doplněné informace
a žádost pana Trávníčka o změnu podmínek parkování před domem čp. 346 na ul.
Ol. Blažka v Rájci-Jestřebí. Rada města souhlasí s vytvořením kolmého parkování pro
3 osobní automobily (s ohledem na lékařskou
ordinaci) na části pozemku parc. č. 1101/1
v k. ú. Rájec nad Svitavou se zachováním
minimální šíře chodníku 2 m a v tomto smyslu
mění usnesení rady města č. 5 ze dne 24. 09.
2012.
b) Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o právu provést stavbu s panem Trávníčkem dle přílohy. Při provádění kanalizační
přípojky žadatel zajistí průjezdnost na ul.
Ol. Blažka minimálně z poloviny její šíře.
Usnesení č.9
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronájmů pozemků parc. č. 794 o výměře 643
m2, parc. č. 795 o výměře 336 m2, parc. č.796
o výměře 329 m2, parc. č.797 o výměře 343
m2 všechny charakteru zahrada v k. ú. Jestřebí
Usnesení č. 10a
Rada města bere na vědomí Zápis č. 1/2013
ze schůze sportovní komise z 11. 3. 2013 a Zápis č. 2 z 19. 3. 2013. Rada města rozhodla
uhradit náklady na akci „ Sportovec roku 2012“
ve výši 17.200 Kč navržené sportovní komisí
v souladu se schváleným rozpočtem města.
Usnesení č. 10b
Rada města projednala Zápis ze schůze komise po vodní hospodářství a životní prostředí
z 12. 3. 2013.

USNESENÍ RADY
Usnesení č. 10c
Rada města souhlasí s nákupem zařízení
pro přehrávání zvuku a videa v sokolovně
a rozhodla pořídit notebook z důvodů větší
univerzálnosti použití.

Usnesení č. 10d
Rada města vybrala zhotovitele údržby veřejné zeleně v Rájci-Jestřebí pro rok 2013 paní
Šmerdovou.
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Usnesení č. 10e
Rada města projednala žádost Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko o souhlas s realizací dotovaného projektu
„Modernizace odborných učeben v Základní
škole Rájec-Jestřebí“ a za zřizovatele souhlasí s jeho realizací. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města v případě přidělení dotace vyhradit v rozpočtu na rok 2014 potřebné
finanční zdroje na realizaci projektu.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

INZERCE
CENY INZERCE VE ZPRAVODAJI MĚSTA
• 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.

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

• Studio Věra – O. Blažka 71, Rájec-Jestřebí
nabízí pedikúru, manikúru a solárium
Tel. č.: 602 966 509

• SDP Švéda s.r.o. provádí práce:
klempířské, pokrývačské, tesařské,
zednické, natěračské. Střechy, výstavby,
vestavby, bytová jádra. Tel.: 602 766 714.

• BROUŠENÍ ŘETĚZŮ
- motorové a elektrické pily
25,– /ks
- nůžky zahradnické
35,– /ks
- lišty do sekaček na trávu
45,– /ks.
Tel.: 728 402 652, Doubravice n/Sv.

• Koupím zahradu v Rájci-Jestřebí.
Kontakt: 604 204 520

• Opravuji staré nástěnné a starožitné
hodiny a budíky. Nabízím také stavební
práce. Tel.: 604 985 420

• Hledám ke koupi RD v Rájci.
Může být i k opravám, nabídněte prosím.
Tel.: 773 962 105

• Koupím RD v Rájci-Jestřebí
do 2 000 000,- Kč. Tel. č.: 604 522 898
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INZERCE

WELDING STARS s.r.o.
- kovovýroba
- zpracování nerezi
- vodoinstalatérské práce
- topenáøské práce
- solární systémy
pro ohøev TUV a pøitápìní
Provozovna: Blanenská 86 (areál ZERA Rájec), 679 02 Rájec-Jestøebí
Kontakt: Petr Malík, mob.: 725 339 361, e-mail: petr@weldingstars.cz

INZERCE
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BRNO
NEJŠIRŠÍ V ÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
STAVEBNINY
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NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
A STAVEBNÍHO MATERIÁLU
Při nákupu nad 400,- Kč
získáte s tímto
kupónem 25 kg
betonového
potěru jako dárek

ZDARMA!
platnost kupónu do 31. 5. 2013,
1 pytel/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den

Brno – Ivanovice, Řečkovická 3, u ul. Hradecká, směr Svitavy • www.bauhaus.cz
Brno, Strážní 7, vchod z ul. Heršpická • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100

V úterý 9. března 2013 se děti ze
třetích tříd setkaly v městské knihovně
se spisovatelkou Ivanou Peroutkovou.

Jaro V Úzkých
Na titulní straně: Jaro v Karolíně

Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně č. j. P/4 – 3601/93 ze dne 21.10.1993
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