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Slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
proběhlo ve čtvrtek 27. června 2013
v tělocvičně školy za účasti starosty
Ing. Perouta a p. Horáčkové, vedoucí odboru kultury.
foto: Mgr. Jan Nečas
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Před budovu radnice, prodejnu EDEN a budovu jestřebské školy byly umístěny nové
vitríny. Slouží k zveřejňování
úředních zpráv, různých informaci a propagačních letáků.
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PŘI PORUCHÁCH NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH
• Plyn – poruchy – tel. 1239

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

ZPRÁVY Z RADNICE
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CO POTĚŠÍ – CO ZAMRZÍ...

CO SE DĚJE NOVÉHO…

Prázdninový čas má v sobě nevšední kouzlo prázdnin, dálek a dobrodružství. Hlavní
kulisy na dovolené či táborech jsou slunce, vítr,
les a voda. I přes dovolené však řada prací pokračuje. Pracovní četa města má pořád hodně
práce se sečením, protože tráva v době dešťů
narostla nebývale. Mnozí z vás nám hodně
pomáhají. Velké díky tedy patří všem, kdo se
starají se o přilehlé záhony, parčíky, stráně
a stráňky a další zelené plochy. Je to dobrá
známka toho, že váš zájem o hezké prostředí
nekončí na hranicích vlastních pozemků a že
máte odvahu tvořit věci hezké i ve svém okolí.
A to moc potěší.

I přes prázdninový čas se nám daří realizovat řadu akcí. Jedna z nejdůležitějších akcí
pro budoucnost je zahájení stavby připojení
vrtu v Jestřebí. Zdroje pitné vody jsou důležité
pro soběstačnost v zásobování a nový vrt bude
rezerva pro budoucí rozvoj našeho města. Pro
realizaci byla vybrána VAS Boskovice a na podzim bychom měli ochutnat vodu z nového vrtu.
Je dokončena soutěž na dodavatele zateplení mateřské školky v Rájci. V srpnu bude
stavba zahájena a do zimy bude mít školka
nový kabát a nová okna. Cílem by měly být další
úspory za energie letos i do budoucna.
Dokončili jsme i soutěž na dodávku zametacího vozu. Do konce roku bychom měli nakoupit
s dotační podporou nový zametací vůz, který
nám pomůže lépe a rychleji s úklidem ulic. Menší
prašnost pak přispěje nejen k lepšímu pořádku
na ulicích, ale i k lepší pohodě bydlení.
Dále se v našem městě postupně instalují
nové nástěnky. Nejen, že se zvětší jejich plocha,
ale své udělá i moderní vzhled.
Až se nás zima zeptá, co jsme dělali v létě,
tak budeme moc ukázat řadu nových věcí, co
dělají naše město krásnější…
Ing. Pavel Perout, starosta

V našem městě se na pokyn rady objevily
na frekventovaných místech nové koše pro
pejskaře. Je to krok k tomu, aby naše město
bylo čistější. To, jak to u nás vypadá a jak se
zde lidé dobře cítí, je věcí nejen radnice, ale
i obyvatel města. Záleží především na tom, jak
se kdo zapojí. A tak věřím, že společně se nám
bude dařit dělat věci lepšími.

LITINOVÁ SOCHA SV. FLORIÁNA
SE DOČKÁ RENOVACE
Město Rájec-Jestřebí je členem Místní
akční skupiny Moravský kras. V letošním roce jsme se účastnili 9. výzvy a podali žádost
o dotaci z Programu rozvoje venkova na záchranu významné kulturní památky v našem
městě - sochy Sv. Floriána. Ta je produkcí
umělecké litiny Salmových železáren v Blansku. Socha je v neutěšeném, především její
podstavec je v havarijním stavu vyžadující
neodkladnou opravu. Celkové výdaje na kompletní zrestaurování sochy jsou 233.530 Kč.
Z dotačního titulu jsme získali podporu ve výši
90 % z uznatelných nákladů. A to není málo.
Více o tomto projektu se dočtete v příštím
čísle zpravodaje.
Bc. Romana Synakieviczová
místostarostka

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací – bude přerušena
dodávka elektrické energie:
dne 5.8.2013
od 08:00 do 17:30 h
dne 7.8. 2013
od 07:00 do 17:00 h
dne 12.8.2013
od 06:30 do 17:00 h
Vypnutá oblast:
ulice Budovatelů, Na Vyhlídce, Pionýrská, Krátká, Komenského (řada domů od č. 506 po č.516,
domy č.240, 620, 621, 622, 139, 168, 137, 147,
170, 173, 378, 46, 142, 168), Taufrova (d.č. 409),
Hřbitovní, Šafranice, Hradisko, Havlíčkova (dům
č. 43 zámečnictví), Jurkova (dům č. 643)
Děkujeme za pochopení
EON Česká republika, s.r.o.

ZPRÁVY Z RADNICE
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KROK SPRÁVNÝM SMĚREM?
Město Rájec-Jestřebí v měsíci červenci
zakoupilo a rozmístilo prvních 10 ks košů na
psí exkrementy. Na zkoušku. Uvidíme, zda jsme
vybrali ta správná místa pro rozmístění. Bude
tedy v našem městě o trochu více čisto? Záleží
jen na nás všech, jak se k této věci postavíme.
Řekněme si upřímně, je to téma, na které by
se dalo povídat dlouho…. Každý z vás má jistě
nějaký „zážitek“. Věřím, že uvidí-li na procházce
dosud neukázněný pejskař nové zařízení, naučí
se je používat. Přece všichni chceme mít naše
město pěkné a čisté. Zaslouží si to.
Bc. Romana Synakieviczová
místostarostka
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 ze strany občanů k výkonu
služby (zaměření) jsou vítány.
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY
PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
Ve dnech 5. 8. 2013 – 5. 9. 2013 v době od
8:00 hod. do 14:00 hod. bude na silnici II/374
v úseku mezi městem Rájec-Jestřebí a obcí
Spešov omezen provoz. Omezení bude spočívat v provádění montážních prací při výměně
venkovního vedení VN na jednom pracovním
místě, v pojezdu mechanismů a provádění prací
ze silničního tělesa při montáži VN, které kříží
silnici tak, aby nebyl přerušen silniční provoz
úplnou uzavírkou silnice.
Při průjezdu daným úsekem silnice žádáme
řidiče o vyšší míru trpělivosti.
MP Rájec-Jestřebí

INFORMAČNÍ OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Vykradl benzínku
Cigarety značek Marlboro, LM, Camel a Rohnson, ale také lahve značkových vín si odnesl
zloděj, který se vloupal v noci na čtvrtek 18. července 2013 do benzínové čerpací stanice v Rájci-Jestřebí. Do vnitřních prostor se neznámý
pachatel dostal po poškození mříže a vstupních
dveří. Celkem způsobil majiteli čerpací stanice
škodu za necelých 40 tisíc korun.
Se sprejem po městě
Se spreji různých barev se prošel po Rájci-Jestřebí během jedné noci na 26. června 2013
dosud neznámý sprejer.
Nejprve popsal různými nápisy fasádu
bytového domu, pak přilehlou cihlovou zeď,
která slouží jako kryt na popelnice, dále zeď
u autobusové zastávky i plechovou autobusovou zastávku samotnou. Kromě toho popsal
sprejem také několik polí betonového oplocení
fotbalového stadionu. Škoda, kterou neznámý
pachatel ve městě způsobil, byla vyčíslena
na asi 5 tisíc korun.
por. Mgr. Iva Šebková
tisková mluvčí Policie ČR

KULTURNÍ DĚNÍ
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NEPŘEHLÉDNĚTE
Z důvodu plánovaných prací a přerušení
dodávky elektrické energie bude
V INFORMAČNÍM CENTRU
ve dnech
2.8., 5.8., 7.8. a 12.8.2013
OMEZEN PROVOZ
(bez možnosti kopírování, tisku
a přístupu na internet)

VIKTOR ZAKRYNYČNY – DOTEKY ČASU
V neděli 4. srpna 2013 bude v galerii Kruh
na rájeckém zámku zahájena výstava obrazů
Viktora Zakrynyčneho, který představuje výraznou osobnost naší současné výtvarné scény.
Viktor Zakrynyčny se narodil na Ukrajině
v Kamenci – Podolskem. V roce 1993 zde
absolvoval Fakultu výtvarných umění. V roce
1996 odjel do Řecka, studovat antické umění. V Athénách se učil u sochaře Ramaziho.
Od konce devadesátých let žije v Brně, odkud
cestuje za poznáním – do Paříže, Gdaňsku,
na Krétu a v posledních letech především do Itálie. Vystavuje v Bologni, Benátkách a dalších
italských městech. Jeho dílo se stalo známým
a uznávaným, obrazy se objevují v renomovaných sbornících, malby nacházejí obdivovatele
až na americkém kontinentě. Za svou tvorbu
získal řadu ocenění na mezinárodních výstavách a bienále současného umění: Premio
Bertelli (Trevisan International Art, Bologna), Art
Curated Prize (UK Art Competition, London), Honorable Mention for Artistic Merit (Museo d´Arte
di Chianciano T, Siena). Umělecký styl, který
si Viktor Zakrynyčny zvolil, je impresionismus.
Ve svých obrazech zachycuje vjemy a dojmy,
které v něm vyvolává okolní svět. V roce 2011
vydal úspěšnou knihu 65 reprodukcí svých děl
z let 1997 – 2011 pod názvem „Brno v impresi“.
Vernisáž výstavy se uskuteční v galerii Kruh
na rájeckém zámku v neděli 4. srpna 2013
v 15 hodin a výstava bude přístupná v provozní době zámku až do konce září 2013.
Výstava je prodejní a vstup na ni je volný.

KULTURNÍ DĚNÍ
17. 6. – 31. 8. 2013
Informační a vzdělávací centrum
PRODEJNÍ VÝSTAVA ŠPERKŮ
HANY D. ANDERSON
MUŠLE, PERLY, KORÁLKY
Zakoupit můžete šperky z drahých kamenů,
perel, kovů a lávy.

Dne 2. 8. 2013
začátek od 19:00 h
Státní zámek Rájec nad Svitavou
společně s šermířskou skupinou Exulis
zvou na noční divadelní adaptaci podle románu
P. Févala:
HRBÁČ
Doba trvání:
180 minut
Plné vstupné:
100 Kč
Snížené vstupné: 70 Kč
Na představení je nutná rezervace vstupenek!

KULTURNÍ DĚNÍ
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Na měsíc září připravujeme:
v neděli 1.9.2013 na tréninkovém fotbalovém hřišti se bude konat akce „Den nejen pro děti
aneb Ahoj prázdniny“. Začátek ve 14 hodin. Bude připravena spousta her a soutěží, bubbleshow,
skákací hrad, jízda na koních, ukázka hasičů a hodně dalšího. 		
Těší se pořadatelé.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
Z NOVÝCH KNIH
Z české historie:
WHITTON, H.: Eliška Přemyslovna
CIPROVÁ, O.: Hříšná královna

Něco napětí:
DAHL, Arne: Až na vrchol hory
KALLENTOFT, M.: Jarní mrtví
BLAEDELOVÁ, S.: Říkej mi Princezno

Psychologické prózy:
KELMAN, S.: Dobré ráno, Harri
HAWLEY, N.: Dobrý otec
OBREHTOVÁ, T.: Tygrova žena

Z tvorby českých autorů vybíráme:
BRDIČKA, J.: Tomáš Holý
MOUČKOVÁ, K.: Fejetony
MORNŠTAJNOVÁ, A.: Slepá mapa

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY BĚHEM PRÁZDNIN
Městská knihovna s předstihem upozorňuje na změnu půjčovní doby o prázdninách.
1. 7.– 5. 7. 2013

KNIHOVNA UZAVŘENA

Oddělení pro děti
Červenec po, čt 13 –16 h

Oddělení pro dospělé
po 16 –18 h

29.7 – 2. 8. 2013
Srpen

uzavřeno

čt 9 –11 h, 16 –18 h

KNIHOVNA UZAVŘENA
čt 9 –11 h, 16 –18 h

Upozorňujeme čtenáře, že v měsíci srpnu bude vzhledem k rekonstrukci knihovny a přerušení
dodávky elektrického proudu, otevřeno pouze oddělení pro dospělé a jen ve čtvrtek.
První půjčovní den v Holešíně: úterý 10. září 2013
ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
NĚCO KONČÍ A NĚCO NOVÉHO ZAČÍNÁ
Divadelní představení „Karkulák“ sklidilo v červnu 2013 velký úspěch. Režii a vůbec celkovou
přípravu hry zabezpečovala paní učitelka Věra Vernerová ze ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí. Děkujeme
paní učitelce a zároveň nás zajímalo, jak se to všechno začalo.
Redakce: Co vás vedlo k nastudování této
pohádky?
Při přípravách na oslavy výročí školy a města rozhodlo vedení školy, že do rámce programu
bude zahrnuto divadelní představení I. stupně.

Dlouho jsem neváhala. Ve třídě 3. A jsem měla
26 šikovných dětí, tak jsem se s nimi pustila
do nacvičování. Zvolila jsem moderní pohádku
pro sedm herců, ale s tím, že v ní uplatním
všechny žáky. Z jednoho ptáčka byli čtyři, a pro-

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
tože se v pohádce hovoří o pekle a čertech, tak
se ze zbývajících herců stali čerti. Jistě jsme
tím udělali radost všem rodičům a prarodičům.
Vždyť každý velmi rád uvidí na prknech právě
toho svého malého herce.
Redakce: Kdo je autorem pohádky Karkulák?
Předlohu k divadelní hře jsem získala z Internetu, ale autor nebyl udán. Pohádku jsem
částečně rozšířila a upravila.
Redakce: Ujala jste se úspěšně režie divadelní hry. Máte již v tomto oboru nějaké
zkušenosti?
Za 30 let své učitelské praxe jsem mnohokrát s dětmi divadlo nacvičovala. Jako učitelka
I. stupně každodenně používám řadu prvků
z dramatické výchovy a vedu děti nejen k tomu,
aby byly pasivními posluchači, ale aktivně se
zapojovaly. A když se daří, dělá to radost dětem
i mně samotné.
Redakce: Na hercích bylo znát nadšení
a chuť hrát. Jak se vám podařilo děti pro
hru takovým způsobem nadchnout? Měli
za to slíbenou nějakou odměnu?
3. A je třída velmi šikovná, živá a temperamentní, a tak nebylo velkým problémem žáky
k divadlu přitáhnout. Za tři roky, které jsme
společně strávili, jsem herce dobře poznala
a věděla jsem, kdo kterou roli zvládne. I průměrný žák může být výborným hercem! Posílí
mu to sebevědomí a nastartuje ho k nové práci.
Vytvořili jsme dobrou partu, herci měli ze své
práce radost, na odměnu nečekali a svoje role
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zvládli tak, že jsem při vystoupení nikdy nepoužila nápovědu.
Redakce: Jak dlouho jste hru zkoušeli?
Zkoušeli jsme asi dva měsíce. Nejdříve
ve třídě a později jsme využili prostory tělocvičny.
Redakce: Kdo navrhl a zhotovil kostýmy
a kulisy? Jak jste všechno zvládla ještě při
své práci?
Použity byly starší kulisy, které jsem musela
přemalovat a k nim jsem přidala nové, ty jsem
vyráběla. Některé kostýmy byly zapůjčeny,
část byla z mé „sbírky“ a zbytek vytvořili nebo
zapůjčili rodiče. Zvládnout veškerou přípravu
představení bylo sice náročné, ale svoji práci
dělám ráda, takže jsem času nelitovala. Odměnou mi byly rozzářené oči dětí.
Redakce: Hodláte uspořádat nějakou další
reprízu představení na podzim? Jaké jsou
vaše plány s dětmi v nastávajícím školním
roce? Mají chuť hrát dál?
Představení jsme hráli třikrát. Naposledy
v MŠ v Rájci. Karkuláka již hrát nebudeme,
protože jsme se na konci školního roku po třech
letech rozloučili. Nadále se budeme ve škole
potkávat, ale jak už to v životě bývá, něco končí
a něco začíná. V nastávajícím školním roce
budu učit nové školáčky, na které se už těším.
Budoucím čtvrťákům přeji hodně elánu a divadelních úspěchů, protože v mnohých byla jistě
divadelní hvězdička zažehnuta a byla by škoda,
aby talent vešel v zapomnění.
Rozhovor vedla: Marie Horáčková

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
DEN ZDRAVÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V RÁJCI-JESTŘEBÍ
Je pátek 21. června a na rájecké škole začíná projektový den – Den zdraví.
Ještě těsně před zahájením se shromažďují lektoři ve sborovně, aby se
s úderem osmé rozešli na svá stanoviště. Ta jsou na různých místech. V areálu
školy, v učebnách nebo v tělocvičně. Žáci 6. tříd obdivují hasičské vozy, hasící
prostředky a jako bonus se někteří svezli na „lanovce“. Po této produkci se
rozmístí na tři různá místa. U policejního auta se seznamují s prací kriminalistů, u videa jsou poučeni o bezpečnosti na silnici a poslední skupina se baví
o škodlivosti kouření.
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Sedmáci letos byli ve dvou větších
skupinách, které se během dopoledne
prohodily. Jedni se prošli do areálu rájeckého zámku, kde je zkušený zahradník pan
Kopecký provedl zahradami, které založili
naši předkové. Druzí zůstali ve škole a zde
diskutovali o úskalí sociálních sítí, hlavně
Facebooku. Žáci osmých tříd již od rána
ve cvičné kuchyni připravovali pod vedením zkušených učitelek – kuchařek zdravá
jídla, která chutnala nejen jim, ale i všem
lektorům. Další dvě skupiny se bavily
s kurátorem panem Daňkem o jeho práci
a především dívky se dozvídaly o nebezpečných onemocněních anorexii a bulimii.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

Chlapci 9. ročníku si vyzkoušeli
svou zdatnost v tělocvičně a dívky
měly velmi zajímavé a poučné besedy o kosmetice a masážích. Od deseti hodin společně sledovali práci
záchranářů, kterým jako figurantky
pomáhaly naše bývalé žákyně, dnes
budoucí zdravotní sestry. Zlatý hřeb
celého dne bylo vystoupení blanenských biketrialistů pod trenérským

dohledem pana Kakáče, našeho nedávného kolegy. Jejich produkci sledoval celý
druhý stupeň naší ZŠ.
Díky patří všem, kteří se na přípravě
Dne zdraví podíleli. Také všem lektorům,
hasičům, Policii ČR a záchranářům.
Miloslav Staněk

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
V letošním školním roce jsme opět přispěli
literárními i výtvarnými pracemi do soutěže Požární ochrana očima dětí. A stejně jako v předchozích letech slavíme úspěchy.
Literární část:
1. místo – Barbora Bílá, 9. B (postup do krajského, dále do celostátního kola)
2. místo – Karolína Pycunová, 9. B
3. místo – Eliška Rumlerová, 9. A
Požární ochrana očima dětí – nejlepší práce,
úspěšná v celostátním kole:
Autor: Barbora Bílá, 9. B
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ
KITSUNE
Dívám se na televizi. Znuděně přepínám
program za programem. „To je otrava,“ povídám.
Vypnu ten stroj a jdu si nalít vodu. Voda… Vždy,
když si vzpomenu na vodu, automaticky se mi
vybaví oheň. „Oheň je světlo, energie teplo.
Přesto začal v jistém okamžiku symbolizovat
démony. Zlé věci obecně. Peklo místo ráje.“ To
prohlásil Daniel Jackson. A já s ním souhlasím.
Oheň může být přítel, ale není radno si s ním
zahrávat. A jednou z mála věcí, které dokážou
zastavit oheň, je voda. Ovšem… Není všechno
zlato, co se třpytí.
„Konnichiwa, Asami-san.“
„Jéje, Báro-chan, jak bylo ve škole?“ povídá
mi moje opatrovatelka.
„Už si zvykám, jazyk mi také nedělá tak velké
potíže jako kdysi,“ odpovídám, sedajíc na židli
u stolu. Yokatta, že mi škola končí o půl druhé.
Pardon, díky bohu. Z toho se mi stává pořádný
zlozvyk. „Kdy přijde Natsuki-san?“ táži se.
„Hm… Asi za hodinu,“ přemýšlí Asami-san.
Na ty přípony jsem si zvykala dlouho. Uvědomit
si, že mi někdo automaticky říká „Barunko“, ať
provedu cokoliv… Je to zvláštní. Chan, potřeba
zdrobnit jméno. A san, vyjádření úcty a podřazenosti k někomu.
Povzdechla jsem si. Jiný kraj, jiný mrav. A ptáte se, jak jsem se dostala do Země vycházejícího
slunce, nebo jak ji nazývají Nihon? Inu, osud je
nevyzpytatelný, dostala jsem se sem zásluhou

mého pilného učení a planoucímu zájmu o Japonsko a japonštinu. Bylo mi uděleno privilegium
pobývat na tomto ostrovním státu po dobu jednoho otočení planety Země kolem Slunce. Byla
to výzva, která se neodmítá. Upřímně, odmítnout
by mě nikdy nenapadlo.
Opět jsem se zatoulala v myšlenkách, Asami-san se na mě kouká s tázavým pohledem. „Promiň, říkala jsi něco? Trochu jsem se zamyslela,“
vzpamatuji se. „Ptala jsem se, jestli bys nemohla
zajít k Tenchou-san pro potraviny.“
„Ale to je až na druhé straně města!“ vykřiknu.
Fajn, Asami-san se o mě stará, ale bolí mě nohy.
Jenže se nikdy nepřipravím na její pohled á la
štěněčí oči. Povzdechla jsem si. „Dobrá tedy.“ Jak
to, že já vždy řeknu ano? „Arigatou gozaimasu!“
Povídá. Na to pouze usměji a jdu opět ven.
Pomalu se trmácím městem. Pohled sklopím
na hodinky. Pár minut po tři čtvrtě. Pohlédnu
na nebe. Mám špatný pocit, že se něco stane. Počkat… Od kdy je ve dvě odpoledne taková tma?
Obrátím se za sebe a vidím… Ne. To ne. Ale jak?
Voda, obrovská valící se voda. Jinak také
známá jako vlna tsunami.
Říkali mi, že mám rychlé uvažování. Nevím,
jestli je to pravda, nebo ne, já to nedokáži posoudit. Avšak na tohle jsem v té době samozřejmě
nemyslela. Bleskově jsem se rozhlédla po okolí.
Ha, kopec! Rychle k němu! Vím, že před tsunami
se nedá utéct, ale musím se o to aspoň pokusit.
Bleskově jsem se snažila s nákupem vyběhnout
kopec. Zatraceně, asi jsem opravdu měla přijmout nabídku Natsuki-san a chodívat s ní běhat.
Stanula jsem na kopci a spatřila jsem svatyni.
Zvláštní, dříve jsem si nevšimla, že zde nějaká
svatyně je. Přešla jsem k ní, k jinja.
Když jsem sem přijela, okamžitě mě okouzlilo
místní božstvo a mytologie. A ty svatyně, byť byly
některé malé, navzdory tomuto byly útulné. Ale
teď jsem stála ostýchavě před jinja a čekala…
Na co? Na smrt? Ne. Vzchopila jsem se a vešla.
Ať mi bytost, které je ta svatyně zasvěcena,
promine, že jsem vlezla na její území.
Rozhlédla jsem se po svatyni, nikdo tu nebyl.
Komu je asi zasvěcena tato svatyně?
Položila jsem si věci na zem a přešla k ma-
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lému obrazu, visícím na zdi. Byla tam zobrazena
kitsune s pěti ocasy. Tak tomuto démonu je svatyně zasvěcena!
Kitsune jsou mýtické lišky, kouzelné lišky,
které byť jsou někdy škodolibé, tak pokud si je
chováte v úctě, dokážou člověku i pomoci. Také
se dokáží přeměnit na člověka. Každá kitsune
má určitý počet ocasů, který se s přibývajícím
věkem a moudrostí zvyšuje, tím se zvyšuje i jejich
síla. Když dosáhnou všech devíti ocasů, říká se,
že dokáží vidět každého člověka a každou věc
na planetě.
Poklonila jsem se kitsune a pomodliv se jsem
jí poděkovala a omluvila se, že jsem vstoupila
do její svatyně. Následně jsem požádala o povolení zůstat zde, dokud to venku neskončí. Stejně
nepřežiji, tak co, aspoň ten čas strávím s kitsune.
Opět jsem se navrátila k věcem, které jsem
zde zanechala. Měla jsem koupit papriku, rajčata a pár okurek. Zakručelo mi v břiše, radši se
trochu najím.
Část jídla jsem nechala kitsune. Nepocházím
sice z Japonska, ale snažím se přijmout místní
kulturu a zvyky.
V klidu jsem pojedla. Zvláštní. Utekla jsem
před tsunami – stejně mě asi dostihne – a v klidu
si jím ve svatyni zasvěcené kitsune. Ale kdysi
mi mamka řekla, že není důvod se vynervovat.
Pousmála jsem se. Nic necítím, ani neslyším.
Neměla jsem halucinace? U mě je všechno možné. Je tady překrásný klid.
Přešla jsem k malbě kitsune, poděkovala
jsem jí a otázala se, jestli zde mohu ještě nějakou
dobu zůstat. Nečekám odpověď, vím, že bych se
jí nikdy nedočkala. Ale radši se zeptám a ohlásím
jí svůj úmysl.
Navrátila jsem se ke svému místu, sedla si
a přemýšlela. Jestli Natsuki-san došla v pořádku
domů? Jsem to ale pošetilá! Měla bych se raději
starat i to, zda vůbec žije. Natsuki-san…
Ze začátku mě moc ráda neměla. Nedivím
se, Asami-san, její matka, jí neřekla, že budu bydlet u nich. Vnímala mě jako vetřelce. Ale po čase
vztek opadne a zbude pouze smutek a zoufalství.
A jiskřička světla, naděje. Postupně její obrana
slábla, ke konci se se mnou nakonec spřátelila.
Jsem zde již přes půl roku, ale připadá mi,
jako bych zde žila od nepaměti. Na počátku jsem
samozřejmě měla problémy s jazykem, místními
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zvyky, s lidmi, se vším. Měla jsem chuť se vrátit,
ale… Ale. To slovíčko tam bylo vždy, naštěstí.
Teď se mi ani nechce odjet. Ovšem budu muset,
dříve či později.
Tsunami, ničivá vlna zkázy. Tato hrozba visí
nad hlavami všech lidí v Japonsku. Asi mají
nějakou obranu, ale co se mohlo stát? Mohla se
protrhnout?
Hm… Co to je za zvuk. Cinkot? Je to jemné.
To je od kitsune? Podívám se na obraz. Vstanu
a přejdu k němu. Pokloním se, znak úcty a vděku.
Kitsune na mě… mrkla? Ne, to není možné. Je
to obraz! Ale já to viděla.
Poděkuji jí za přístřeší a vyjdu ven před
svatyni. Uzřím…
„Nani wo kore?!“ vykřiknu. Děsivé. Všude je
všechno zničeno, kamkoliv se jen koutkem oka
podívám, tam je zkáza. Voda. Město zničeno.
Sutiny. Mrtví nebo zranění. Záchranné týmy
v podobě zdravotníků, hasičů, policistů, možná
i armády. Zetsubou. A já si tady pěkně stojím
na kopci, ještě s takovým „pěkným“ výhledem
a za sebou mám svatyni. Otočím se. Kde je?! Kde
je svatyně kitsune?! Vždyť… vždyť jsem tam před
chvílí byla. A… a proč jsem vůbec nezraněna?!
Ani na tomhle vyvýšeném místě bych nebyla
ochráněna…
Nani wo kore? (Nani o kore?) – Co to je?
Zetsubou (zecubó) – zoufalství
Ne, nebyla jsem ochráněna, ale přežila jsem
bez zranění. Tu svatyni jsem již nenašla, ale
z výzkumu, jejž jsem po té události provedla, vím,
že kdysi tam doopravdy stála svatyně zasvěcená
kitsune, ale zničila ji voda. Jak symbolické.
Když si zpětně vzpomínám na pobyt ve svatyni, připadalo mi, že tam čas neběží, trochu mi
to připomnělo vakuum.
Asami-san a Natsuki-san našli, ale již bylo
pozdě, už si je obě vzal shinigami. Shinigami
si vzal i dalšího pro mě cenného člověka, mou
mámu. Uhořela. Tohle je opravdu ironie osudu, já
se zázrakem zachráním před vodou a na druhé
straně zeměkoule mi na oplátku uhoří máma.
Jen já jsem přežila. Díky kitsune.
Barbora Bílá, 9. B
Shinigami (šinigami) – bůh smrti,
podobný naší smrtce

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

 10

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ S ŽÁKY DEVÁTÉHO ROČNÍKU
Ve čtvrtek 27. června přišli žáci devátého
ročníku do naší ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí naposledy. Všichni slavnostně oblečení i naladění
očekávali netrpělivě ukončení své povinné školní docházky. Jejich kroky mířily do vyzdobené
tělocvičny. S deváťáky se přišel rozloučit i pan
starosta Ing. Pavel Perout a paní Marie Horáčková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu.
V úvodu patřilo slovo panu řediteli Mgr. Jaroslavu Brázdovi a paní zástupkyni Mgr. Naděždě Růžičkové. Ti žákům popřáli šťastný start
do nové životní etapy. Třídní učitelé Mgr. David
Herčík (9.A) a Mgr. Martina Kalíková (9. B) před-

stavili svoje třídy a předali společně s panem
ředitelem žákům vysvědčení a pamětní listy.
Eva Mrázková z 9. A a Barbora Bílá z 9. B obdržely za úspěšnou reprezentaci školy a města
Rájce-Jestřebí a za vzorný prospěch a přístup
k povinnostem Cenu starosty.
„Sedm je zákonů pravdy. Ten, kdo je zná
a chápe, vlastní magický klíč, pod jehož dotekem se všechny chrámové brány otevírají.“
(Kybalion) Přejme všem deváťákům, ať se
jim v životě otevřou všechny chrámové brány,
o jejichž otevření budou stát.
Mgr. Martina Kalíková

Fotografie ze slavnostního rozloučení najdete na str. 2 obálky tohoto zpravodaje.
OÁZA POHODY A INSPIRACE?
Beseda s paní Naďou Konvalinkovou
8. června 2013 vítám všechny přítomné
dámy a pány v jedné ze tříd Gymnázia v Rájci-Jestřebí a uvádím besedu retrospektivní prezentací, kterou tvoří základní informace o životě,
studiu, divadelních angažmá a zejména ukázka
filmových rolí hosta a hlavní aktérky besedy
– paní Nadi Konvalinkové. Kompilaci na úvod
besedy připravil student sekundy Jan Babjár.
Sedím vedle paní Konvalinkové a moderuji,
poprvé, besedu. První otázka: „Můžete nám
něco říct o vašich divadelních začátcích?“ Paní
Konvalinková se usměje a vypráví o studiu
na gymnáziu, DAMU, prvním angažmá v plzeňském Divadle J. K. Tyla… Prostřednictvím

dalších dotazů se dostáváme k jejím divadelním
a filmovým rolím, zálibám, milovaným knížkám,
rodině, přátelství s Květou Fialovou.
Je to příjemné vyprávění, upřímné a bezprostřední. Ani se nenadám a je konec. Velký
potlesk, kytice a dárek od pana ředitele gymnázia, následná autogramiáda… a neopakovatelný
zážitek. S takovou osobností se nesetkáte
každý den!

Mgr. Markéta Machová
vyučující Čj a SV
Gymnázium a Mateřská škola
Rájec-Jestřebí, o. p. s.
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2. STOFKA RÁJECKÉHO GYMPLU
V pátek 21. 6. již byla ukončena klasifikace studentů a studenti i vyučující
se tak mohli věnovat dalším aktivitám.
Jednou z těchto aktivit byl i 2. ročník
100fky rájeckého gymplu. Více než dvě
desítky studentů, absolventů a vyučujících se zapojily do této cyklistické akce a
pokořili 100 kilometrovou trasu vedoucí
z Rájce-Jestřebí přes Blansko, Skalní
mlýn, Ostrov, Holštejn, Žďárná, Suchý,
Benešov, Protivanov, Drahany a zase
zpět do Rájce-Jestřebí. Účastníci vyrazili
z velké části na horských kolech, která
má škola k dispozici a ve školních dresech, které nejenom pěkně vypadají, ale
i splňují všechny podmínky bezpečného
provozu na komunikaci. Studenti ukázali,
že se nejen věnují výuce a poctivé domácí
přípravě, ale zvládnou i náročnou trasu
na kole. V příštím ročníku rájecké stofky
cyklisty doplní koloběžkaři a už teď se

těšíme na cestu krásnou přírodou za pěkného počasí
a s dobrou partou.
Ing. Stanislav Laštůvka
účastník stofky rájeckého gymplu
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VÝUKA V TERÉNU

Dne 8. 6. 2013 jsem měl tu čest podílet se
na slavnostním otevření geoparku, který vznikl
v rámci řešení projektu „Terénní výuka“ k environmentální výchově.
Naše gymnázium je školou, která je velmi
úspěšná v projektech Operačního Programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V minulých obdobích jsme úspěšně zrealizovali již
4 víceleté projekty, v současné době pracujeme na dvou nových a máme podanou žádost
o další. Důležité pro nás je, že škola se i díky
grantové činnosti dostala na vysokou úroveň
odbornou a materiální a má velmi dobré jméno
u odborné veřejnosti.

Projekt „Terénní výuka“ vznikl z nápadů
a zkušeností učitelů přírodovědných předmětů.
Záměrem učitelů byla realizace části výuky v terénu, učit studenty pozorovat krajinu a přírodní
zákonitosti v ní, vést je k získávání dovedností při práci v přírodním
prostředí, vnímat také estetickou
funkci krajiny, prostě být v přírodě
a s přírodou. Při samotné práci vznikla celá řada výstupů, povedených
aktivit, kurzů, cvičení, odpoledních
vycházek, vyjížděk na kolech a podobně. Jedním z realizovaných výstupů je právě otevíraný geopark. Je
to takový trvalý, zřetelný a viditelný
výsledek celého projektu. Nebylo
cílem vytvořit průřez geologií, ale
upozornit na horniny v blízkém okolí,

nastínit zjednodušenou formou, jak se Země
v tomto regionu vyvíjela a také jak může být
neživá příroda krásná. Při realizaci geoparku
nám vyšly vstříc společnosti, které nám tyto
krásné kameny dodaly nebo se podílely na jejich
úpravě. Byly to firmy Kalcit, s. r. o. zastoupené
panem ing. Pavlem Musilem a panem Josefem
Musilem, vlastnící lomu ve Spešově a Dolní
Lhotě, Kamenolomy ČR, s. r. o. pobočka lom
Lhota Rapotina, s vedoucím panem Petrem
Pernicou, Pedop, s. r. o., zastoupená panem
Josefem Pernicou, která nám dodala kameny
z lomů Malá Dohoda na Holštejně a z lomu
na Baldovci a Kamenosochařství Smetana,
s. r. o. v Černé Hoře zastoupená pány Michalem
a Radimem Smetanovými. Za jejich pomoc při
realizaci geoparku jim patří velký dík. Poděkování patří také panu dr. Balákovi ze Správy
CHKO Moravský kras, za odbornou pomoc. Celé
dílo by nemohlo vzniknout bez úzké spolupráce
s Městem Rájec-Jestřebí. Město rozšířilo tuto
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myšlenku a geopark je umístěn do pěkné odpočinkové zóny.
Největší poděkování patří kolegyním a kolegům, učitelům našeho gymnázia, kteří se
podíleli na realizaci projektu. Děkuji za vaše
nadšení, ochotu, tvůrčí přístup, schopnost řešit
problémy. Myslím, že vaší práce si vážím nejen
já, ale především vaši studenti. Zanecháváte
v nich také trvalé hodnoty, zanecháváte v jejich
myslích podobné geoparky.
Přestřihnutím pásky byl geopark slavnostně
otevřen široké veřejnosti.
Jiří Koumar

CENTRUM MOTÝLEK
KRONIKA CENTRA MOTÝLEK – ČERVEN 2013
Bazárek – 12.6.2013
Ve středu 12. června
2013 pořádalo Centrum Motýlek druhý Bazárek
ve své historii. Třináct prodávajících nabízelo
přes tisíc kusů letního a podzimního oblečení
pro děti od narození do čtyř let. Bazárek byl
otevřen od 10 do 12 hodin a odpoledne od 15
do 18 hodin. Akce měla u prodávajících i nakupujících úspěch, a proto na podzim plánujeme
další. Uskutečníme prodej
podzimního
a zimního oblečení pro děti,
Bazárek hraček
a také nabídneme oblečení pro
dospělé..

Opékání špekáčků – 19.6.2013
Dětské a mateřské Centrum Motýlek ukončilo své aktivity školního roku
2012/2013 hravým odpolednem spojeným s opékáním špekáčků. Horké
počasí ve středu 19.června neodradilo
přes třicet dětí přijít si zasoutěžit, pohrát a na ohni si něco dobrého opéct.
Na účastníky čekala po zdolání šesti
disciplín (například skákání přes švihadlo, házení šipek na terč, chůze
na chůdách) sladká odměna. Všem
dětem a rodičům, kteří přišli, i ostatním
našim příznivcům přejeme pěkné léto
a v příštím školním roce se těšíme na
shledání.

CENTRUM MOTÝLEK
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AKTUÁLNÍ INFORMACE
• V období letních prázdnin se pravidelné aktivity nekonají.
• V srpnu proběhne II. turnus příměstského tábora pro
děti, který je již plně obsazen.
• Zápis do kroužků na školní rok 2013/2014 bude probíhat
v pondělí 9. a 16. září 2013 v klubovně Centra Motýlek
v Sokolovně od 16 – 18 hod.
• Podrobný seznam kroužků bude zveřejněn na webových
stránkách Centra Motýlek první srpnový týden a v zářijovém čísle zpravodaje.
Všem občanům Rájce-Jestřebí a zvlášť dětem přejeme
krásné a slunečné prázdninové období.
Alena Hrbková, za kolektiv Centra Motýlek
ROZPIS STOMATOLOGICKÉ LSPP
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin		
3.8.
4.8.
10.8.
11.8.
17.8.
18.8.
24.8.
25.8.
31.8.

MUDr. Jílková
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Jaklová
MUDr. Hosová
MUDr. Klapušová
MUDr. Kopáčková

Rájec, Ol. Blažka 145
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a

516 410 786
516 446 428
731 144 155
537 021 289
516 456 109
516 454 046
516 432 138
516 488 452
516 474 369

Mimo 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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Blahopřejeme rodičům narozených dětí:
Jakub Přikryl, Barbora Dobrovolná, Zuzana
Hrušková, Natálie Hrubá, Barbora Mikulášková,
Emma Suková
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří
se narodili v měsíci srpnu:
Zdeňka Lišková, Jaroslav Sedláček, Luboš
Koupý, Marie Janíková, Helena Blímová, Antonín
Hlaváček, Marie Hrnčířová, František Kohoutek,
Květoslava Heppová, Marie Fleková, Jiří Kunc,
Emilie Vondroušová, Františka Doleželová,
Františka Veselá, Božena Brázdová, Marie
Doležalová, Marie Štěpánková, František Hruška,
Arnošt Souš

Sňatky: (zveřejňujeme jen ty snoubence, kteří
dali souhlas)
Státní zámek Rájec nad Svitavou
21.6. Jan Sekanina, Lysice
– Alexandra Šerá, Lysice
22.6. Radek Straka, Olomučany
– Hana Přikrylová, Blansko
29.6. Martin Filounek, Nejdek
– Kateřina Havelková, Loket
Odešli z našich řad:
v měsíci červnu zemřel pan Josef Spíchal
v měsíci červenci zemřela paní Mária
Čermáková, Bohdanka Filoušová
SPORT

OLDŘICH JANÍK SLAVÍ 80 LET
Na začátku měsíce
července 2013 oslavil významné životní jubileum
(80 let) bývalý sportovec,
trenér a kamarád Oldřich
Janík.
Olan byl od mládí vše
stranným sportovcem. Začínal v Sokole jako žák,
pokračoval ve Spešově jako atlet, ale nejvíce
se mu zalíbily hokej a fotbal. V hokeji byl jedním
z nejlepších dorostenců, kteří vyhráli okresní
přebor. Po vojně pokračoval v družstvu mužů,
kde zažil největší úspěchy rájeckého hokeje a to
v divizi i krajském přeboru. Po skončení aktivní
hráčské kariéry pomáhal i jako trenér a vedoucí
mužstva. Rád také řídil jako rozhodčí utkání
dorostenců a žáků na kluzišti za sokolovnou. Je
také jedním z mála pamětníků, kteří jako první
zkoušeli, zda je již možné bruslit na Fentaichu
nebo na Sládcích. Byl také účastníkem večerních až nočních výprav za tréninkem na zimní
stadion do Brna a Prostějova.
I ve fotbale byl výborným hráčem, který byl
vybrán do okresního mužstva pro reprezentační
utkání okresní XI. Hrával v útoku a byl výborným
střelcem branek, jichž dal za svou kariéru nespočet. Je jen škoda, že v té době se nevedla
žádná evidence střelců branek. Na závěr kariéry
se posunul do obrany a byl také členem širšího

kádru mužstva, které pro Rájec vybojovalo
po téměř 30 letech postup do krajské I. B třídy.
Po skončení aktivní hráčské kariéry byl několik
sezon také trenérem. I když se vyučil v ČKD
Blansko, téměř po celý aktivní pracovní život
pracoval v místní šamotce jako formíř. Tuny
a vagony šamotové hlíny, které prošly jeho
rukama, se nedají spočítat.
Své dva syny vedl ke sportu. Starší Pavel
byl velmi dobrým brankářem a mladší Petr se
věnoval vodním sportům.
Při této příležitosti bychom rádi také vzpomněli
80 let, které také v červenci t. r. oslavil shodou okolností také jeho největší kamarád a to
ANTONÍN SEDLÁK, který by mohl být jeho
dvojčetem, co se týká sportu. Neboť všechno
co jsme uvedli u Olana, platí i u Toníka, snad
jen s malým rozdílem: Olan byl lepší fotbalista
a Toník zase lepší hokejista.
Vážení oslavenci!
Dovolte nám, abychom Vám oběma
poděkovali za vynikající reprezentaci
ve fotbale a hokeji v rámci okresu, kraje
i našeho města!
Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví
a spokojenosti!
Sportu Zdar!
Blahopřejí všichni kamarádi a fotbalové
a hokejové kluby v Rájci-Jestřebí

SPORT
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DVĚ VÝSTAVY V JEDNOM ROCE
Miloš Paděra, Jiří Procházka ml., Jiří Procházka
st., Miroslav Procházka, Antonín Skoták, Vendula Skácelová a Stanislav Zouhar – chovu králíků

Tak jako každý rok, i letos uspořádal Český
svaz chovatelů – základní organizace Rájec-Jestřebí první březnový víkend tradiční prodejní
výstavu králíků. Vystavovali jsme celkem 190 ks
zvířat, z toho 165 ks prodejných. Výstavy se zúčastnilo se svými zvířaty šest chovatelů naší organizace. Sotva však výstava dospěla ke zdárnému a úspěšnému konci, začaly přípravy „Letní
výstavy drobného zvířectva“, která se konala
ve dnech 6. – 7. 7. 2013 u příležitosti oslav 40
let od povýšení Rájce–Jestřebí na město. Této
výstavy se zúčastnilo 40 vystavovatelů z celého
okresu Blansko, ale také vystavovatelé z Poličky
a Bystřice nad Pernštejnem. Vystaveno bylo
150 ks králíků, 32 voliér drůbeže a 70 ks holubů

užitkových i poštovních, dále
expozice exotického ptactva
a nutrií. Z našich chovatelů
se zúčastnili se svými zvířaty chovatelé: Miloš Paděra
– chov holubů, vystavovatel
získal čestnou cenu za Moravského pštrosa modrého
Ing. Pavel Sáňka – ukázková
expozice poštovních holubů
Miloš Paděra a Miroslav Procházka – chov drůbeže

Stanislav Zouhar získal čestnou cenu za druhou
nejlepší kolekci králíků.
S exotickým ptactvem se představili Miloš Paděra, Jiří Procházka st., Miroslav Procházka
a Jan Skoupý.

Počasí nám přálo po celý víkend, a tak si
na své přišli chovatelé, široká veřejnost, zájemci
o nákup zvířat, ale i rodiny s dětmi, pro které
byla připravena jízda na poníku. Pro všechny
pak bohatá tombola a občerstvení. V neděli
ve 13 hodin byla výstava slavnostně ukončena
a následovalo předání čestných cen vystavovatelům z rukou místostarostky Bc. Romany
Synakieviczové. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem našim členům, kteří se podíleli na organizaci a chodu obou výstav a těším se na další
spolupráci. A s vámi, milí čtenáři zpravodaje,
se těším na setkání na dalších našich akcích.
Jiří Procházka st.
Foto: Stanislav Zouhar

SPORT
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Dům dětí a mládeže v Blansku a sportovní klub Relax

školní 446, Rájec-Jestřebí, tel.: 516 432 029
Oddíl AEROBICU
pořádá

Sportovní tábor

Kdy: sobota 10. 8 - pátek 16.8. 2013
Kde: ve Sloupu v Moravském krasu
Pro děti od 5ti let až do dorosteneckého věku
Doprava: samostatně
Nástup: ve 14:00h v Rekreačním středisku Čermák ve Sloupu
Konec: 16.8., děti lze vyzvedávat od 14:00h
Stravování: plná penze (vč. svačin a celodenního pitného režimu)
Tréninkové prostory: kulturní dům Sloup a Petrovice, venkovní
sportoviště

én
Baz

val
e
n
r
Ka

Miss

Stezka odvahy

e
tál
s
ta
me
Má á mís
n
vol

Ubytování: v Rekreačním středisku Čermák v budově horského typu (sociální zařízení - sprchy;
wc - společné na patře; pokoje vybaveny umyvadlem; společenská místnost s televizí, videem a
DVD - lze využít i jako tréninkový sál. Součástí areálu je jídelna, sportoviště (hřiště na volejbal,
košíkovou, badminton, fotbal, ping-pong, pétanque; možnost posezení u táboráku :-)

Výroba vlastního táborového trička pro všechny účastníky
Cena 2800 Kč
(včetně ubytování, stravy a
nájemného za sportoviště)
* je možné se účastnit bez
nocování či menší počet dnů
- dopolední o odpolední tréninky pod vedením zkušených lektorek
- cyklistické výlety po okolí okolí (platí jen pro nejstarší děvčata - podmínkou je vlastní kolo, přilba a
znalost "regulace převodů"), návštěva jeskyní, Jezdeckého klubu v Petrovicích, pěší výlety
- soutěže: Miss, hledání pokladu, vědomostní soutěže, stezka odvahy, venkovní sporty a
mnoho dalšího!
- výroba táborového trička podle vlastní fantazie (nutnost přibalit obyčejné bílé bavlněné tričko)

Kontakt: aerobicRajec@seznam.cz, 723 772 963 (Jana Navrátilová), 774 352 574 (Lenka Hrušková)

OHLASY
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XVIII. Mezinárodní hudební festival 13 měst

ITALSKÉ SLUNCE
„Určitě není místa na tomto světě, které
by cestujícímu připravilo větší radosti a užitku,
než Itálie. Tvář této země je tak pozoruhodná a příroda tak kouzelná, že
bychom stěží hledali v Evropě
zemi jí rovnou. Je velkou školou hudby a malířství a skrývá
nejušlechtilejší díla architektury a stavebnictví od antiky až
po současnost.“
Těmito slovy oslavuje anglický básník Joseph Addison
(Remarks on Several Parts
of Italy etc., 1705) zemi, která
od nepaměti platila za kolébku
evropského umění. Pro hudebníka sedmnáctého a osmnáctého století byla
Itálie zemí zaslíbenou a studijní cesta do Itálie
povinným odstavcem v životopise každého skladatele, který chtěl v očích svých současníků něco
znamenat.
V čem ale spočívá ono kouzlo, které stojí
u zrodu italského spirito? Z jakých ingrediencí
se skládá tajemná italská receptura? Je to snad
směs rozmanitého půvabu přírody, nesmazatelných stop dějin, středozemního vánku a smyslné
radosti ze života hýčkané jižním sluncem…?
Nemusíme najít odpověď na všechny otázky.
Postačilo, že se prostřednictvím hudby zrozené
pod italským sluncem rozzářila srdce návštěvníků koncertů 18. ročníku festivalu Concentus
Moraviae.
Výčet jmen italských skladatelů, kteří významně ovlivnili evropskou hudbu, by byl velmi
dlouhý. Jedno jméno však bude zaujímat v dramaturgii festivalu čestné místo. V roce 2013 jsme
si připomněli dvojnásobné výročí skladatele,
který sedí na nejvyšším stupni Parnasu italských barokních skladatelů, Arcangela Corelliho
(1753—1713). Harmonická jednota a dokonalá
estetická vyváženost Corelliho hudby se stala pro
budoucí generace synonymem absolutní hudební
krásy, kterou stojí za to i po 300 letech připomínat.

Již od středověku nahlížela Evropa s obdivem přes hradbu Alp a v době baroka dosáhl
vliv Itálie na evropskou hudbu svého vrcholu.
Sledování italské stopy, která se
hluboce otiskla také na území Čech
a Moravy, stejně jako sledování stop
našich skladatelů působících v Itálii,
je důležitou součástí dramaturgie
festivalových koncertů.
Jižní Morava má charakterem
krajiny, kulturním bohatstvím i životním stylem blízko k italskému duchu.
Proto věřím, že italské slunce se
na návštěvě na Moravě cítilo tak
trochu jako doma.
Václav Luks, dramaturg

Ve Slavnostním sále Státního zámku Rájec
nad Svitavou vystoupil dne 5. 6. 2013 milánský
theorbista FRANCO PAVAN. Neotřelou krásou
zvuku theorby – neobvyklého čtrnáctistrunného nástroje, připomínajícího loutnu s dlouhým
nástavcem pro basové struny, byli posluchači
okouzleni. Nástroj původně doprovázel sólové
pěvce sedmnáctého století, avšak mistrovská
interpretace Franca Pavana upoutala a fascinovala.
Skladby italských hudebních velikánů
17. století zazněly dne 27. 6. 2013 na rájeckém
zámku v podání houslového virtuosa Luca
Giardiniho, houslisty Giana Andrease Guerra,
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violoncellisty Sebastiana Severiho, theorbisty Michaela Passotiho a cembalisty
Filippo Panteriho. Italští mistři skutečně
dokázali namíchat opravdový balzám pro
uši posluchačů.
Dne 29. 6. 2013 byl XVIII. ročník hudebního festivalu Concentus Moraviae
slavnostně zakončen ve Velkém Meziříčí.
Poděkování za krásný umělecký zážitek
jistě náleží dramaturgovi festivalu Václavu
Luksovi, řediteli festivalu Davidu Dittrichovi,
manažerce festivalu Jitce Mikové a spolupracovníkům kanceláře festivalu.
MH
5. ROČNÍK TURNAJE V BOWLINGU
Již po páté zorganizoval výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí turnaj v bowlingu. Letošní ročník se
konal dne 20. června 2013, v době kdy v celé
republice vrcholila vlna tropických veder. V den
turnaje ukazoval teploměr 34 stupňů Celsia
ve stínu, což se projevilo i v nižší účasti. Turnaj,
kterého se zúčastnilo 8 mužů a 10 žen proběhl
v bowlingové herně v Rájci- Jestřebí a přilehlá
klubovna sloužila jako zázemí pro odpočinek
mezi jednotlivými soutěžními koly a pro podání
občerstvení a závěrečné vyhodnocení.
Bowlingová utkání organizuje výbor STP
v Rájci-Jestřebí jako jednu z pohybových aktivit svých členů již pátý rok, což se projevuje
i na rostoucí úrovni hry. Většina soutěžících tuto
hru již dobře zvládá a dosažené výsledky jen
vyjadřují, jak se komu momentálně dařilo a kdo
měl štěstí na „desítky“. V jednotlivých kategoriích byly dosaženy tyto výsledky:

Jednotlivci muži:
1. Emil Novotný
2. Václav Perout
3. Milan Tenora

140 bodů
128 bodů
97 bodů

Jednotlivci ženy:
1. Pavla Blažková 1
12 bodů
2. Jana Schuchová
87 bodů
3.-4. Alena Kuchařová, Frant. Ševčíková 86 bodů
Manželské a smíšené páry:
1. Miroslav Hrdý, Františka Ševčíková 202 bodů
2. Emil Novotný, Alena Kuchařová 192 bodů
3. Václav Perout, Jitřenka Peroutová 191 bodů
Dvojice ženy:
1. Pavla Blažková, Ludmila Kuncová 209 bodů
2. Marie Klímová, Jitřenka Peroutová 188 bodů
3.-4. Jana Schuchová, Marie Staňková 170 bodů
3.-4. Alena Kuchařová, Dana Přikrylová 170 bodů
Skupiny muži (dvě čtyřčlenná družstva):
1. Miroslav Hrdý, Stanislav Staněk,
Václav Perout, Oldřich Klíma
387 bodů
2. Emil Novotný, Milan Tenora,
Karel Schuch, Arnošt Přikryl
376 bodů
Skupiny ženy (dvě pětičlenná družstva):
1. Jitřenka Peroutová, Alena Kuchařová,
Jana Schuchová, Ludmila Kuncová,
Františka Ševčíková
459 bodů
2. Marcela Husáková, Pavla Blažková,
Dana Přikrylová, Marie Dubanská,
Marie Klímová
380 bodů

OHLASY

 20

Absolutní vítězové
Součet výsledků kategorie jednotlivců a nejlepšího výsledku z ostatní kategorií.
Muži:
1. Emil Novotný
2. Václav Perout
3. Stanislav Staněk

258 bodů
222 bodů
193 bodů

Ženy:
1. Františka Ševčíková
2. Pavla Blažková
3. Alena Kuchařová

217 bodů
211 bodů
176 bodů

Závěrečné vyhodnocení dosažených výsledků a předání drobných odměn vítězům
jednotlivých kategorií zakončilo toto příjemné
sportovní odpoledne. Za jeho uspořádání i perfektní organizaci patří poděkování výboru STP
– předsedkyni Miroslavě Vašíčkové, členkám

výboru Marii Hajdamachové a Lýdii Pokorné.
Zvláštní poděkování náleží dalším obětavým
členkám STP Daně Jedličkové a Květoslavě
Heppové, které se podílely na zpracování výsledků turnaje a podání občerstvení.
Za účastníky turnaje: Václav Perout

ZA KRÁSOU A POZNÁNÍM
I v tomto roce uspořádal výbor Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí jednodenní
poznávací zájezd po krásách naší vlasti, tentokrát za návštěvou zámku Náměšť nad Oslavou
a Třebíče.
Pro velký zájem jsme objednali tři autobusy
v týdenních cyklech. Program celého dne připravil pan Antonín Hříbal – nemělo to chybu.
Všechny tři zájezdy absolvovaly program
za velmi pěkného počasí, což přispělo k dobré
náladě po celý den. Žádný spěch, vše v pohodě.
Takové byly všechny tři zájezdy.
Nejprve jsme navštívili zámek v Náměšti
nad Oslavou. Volný čas před vstupem do zámku
jsme využili k prohlídce zámeckého anglického
parku, který nás již z dálky vítal rozkvetlými keři
rhododendronů.
Zámek Náměšť nad Oslavou byl původně
vybudovaný jako hrad (13. století), byl moravskými pány ze Žerotína přebudován v l.
1565 –1578 na honosné renesanční sídlo, které
se zachovalo v téměř nezměněné podobě dodnes. Posledním majitelem panství byl nejvyšší
kancléř Českého království hrabě Bedřich Vilém
Haugwitz, kterému panství patří až do konce
2. světové války, kdy jsou přinuceni jej za zá-

kladě Benešových dekretů opustit. Prezident
Beneš si poté nechal zámek upravit na letní
sídlo. Pobýval zde jen krátce. O dva roky později
byl zámek částečně zpřístupněn veřejnosti. Prohlédli jsme si zámeckou kapli, vnitřní arkádové
nádvoří a zámeckou knihovnu. Zejména jsme
obdivovali ojedinělou kolekci tapisérií, které pocházejí z proslulých dílen v dnešní Belgii a Francii. V r. 2001 byl areál zámku prohlášen Národní
kulturní památkou. Starobylé město Třebíč nás
přivítalo v plné své kráse. Po prohlídce historického náměstí si každý z účastníků vybral tu svoji
hospůdku na polední občerstvení a na čerpání

Náměšť nad Oslavou
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sil na odpolední
prohlídku zadní
Synagogy, židovského muzea a baziliky
Sv. Prokopa.
Osvěženi
obědem, příjemnou procházkou
po nábřeží řeky
Jihlavy a židovskou čtvrtí jsme
došli k cíli naší
další prohlídky.
Zadní Synagoga byla postavena kolem roku
1669, kdy rostoucí příliv židovského obyvatelstva vyžadoval zbudování další modlitebny.
V roce 1693 byla vážně poškozena a měla být
zbourána. K tomu ale nedošlo a byla částečně opravena. Od roku 1926 sloužila jako
skladiště, po roce 1945 jako sklad ovoce
a zeleniny. V letech 1987 –1997 prošla
rozsáhlou rekonstrukcí a byla zpřístupněna veřejnosti. V roce 2003 byla jako
součást židovské čtvrti zapsána na seznam
UNESCO. Židovské muzeum, zpřístupněné veřejnosti od r. 2011, představuje jedinečnou expozici bydlení židovské rodiny
v meziválečném období. V přízemí domu
se nachází hokynářství, v 1. patře kuchyň
a ložnice. Zajímavostí domu jsou dva samostatné vchody. Jedním z nich se vchází
do obytné části domu a druhým na schodiště
vedoucí na ženskou galerii v zadní synagoze.
Budova je další cennou a výjimečnou památkou
zapsanou v rámci židovské čtvrti na seznam
UNESCO.
V omezeném prostoru, sevřeném mezi skalami Hrádku, řekou Jihlavou a ostatní křesťan-

Náměšť nad Oslavou

skou nástavbou po staletí vyrůstalo židovské
město. Dochovaná čtvrť se 123 domy patří mezi
evropské unikáty. Úzké uličky, veřejné průchody,
verandy a balkóny dokreslují originální kolorit.
Množství stavebních stylů a neuvěřitelná vynalézavost ve využití prostoru nás všechny okouzlila.
Židovská čtvrť je volně přístupná a od roku 2003
je také zapsána na seznam UNESCO.

Bazilika Sv. Prokopa

Poslední zastávkou po krásách Třebíče
byla návštěva baziliky Sv. Prokopa, která byla
budována od 1. poloviny 13. století jako součást
benediktinského kláštera, založeného v roce
1101. Bazilika patří ke skvostům středověkého
stavitelství a je postavena v románském slohu.
K nejcennějším částem patří gotická krypta,
zaklenutí kněžiště křížovou kamennou klenbou,
kolové okno ve východní části apsidy a severní
portál. Také bazilika je zapsána na seznamu
světových památek UNESCO. Prohlídkou tohoto
skvostu naší historie jsme zakončili naše putování po Třebíči, která je druhým největším městem
v kraji Vysočina (po Jihlavě). Nadmořská výška
se pohybuje mezi 392 m n. m. a 503 m n. m. První
písemná zmínka o městě pochází z roku 1277.
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Počet obyvatel začal vzrůstat po druhé světové válce spolu
s výstavbou rodinných domů a následně velkých panelových
sídlišť z velké části coby domovů pro zaměstnance nově
budované elektrárny v Dukovanech. Třebíč měla v roce 2011
přes 37 000 obyvatel.
Poslední zastávkou v kraji Vysočina byla návštěva dalešické přehrady. Prošli jsme se po hrázi přehrady a pozorovali
nádhernou přírodu v okolí. Vodní dílo Dalešice je přečerpávací vodní nádrž, která leží na řece Jihlavě. Byla postavena
v letech 1970 –1978. Vzdutí hladiny je dlouhé 22 km. MaximálBazilika Sv. Prokopa
ní objem nádrže 127,3 mil. m3 patří k největším na Moravě.
Maximální hloubka 85,5 m je rovněž největší u nás.
Na zpáteční cestě do svých domovů jsme
se zastavili v Lomnici, kde jsme měli již předem
domluvené posezení. V příjemném prostředí
penzionu nám chutnala večeře i doplnění tekutin
za celý den. Povídání o svých zážitcích nebralo
konce, ale byl čas k návratu domů.
Poděkování za výběr trasy a zejména za přípravu programu patří panu Antonínu Hříbalovi,
který byl zároveň i vedoucím prvního zájezdu,
dále pak Janě Schuchové a Mirce Vašíčkové
za druhý a třetí zájezd.
Těšíme se na další putování po krásách
naší vlasti.
Účastníci zájezdu

soutěÁžS
PRO V

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 budeme pravidelně přinášet vždy dvě fotografie z našeho města a okolí. Vaším úkolem bude napsat nám název objektu či lokality na fotografiích,
případně rozpoznat místo, odkud byly snímky pořízeny.
Své odpovědi zasílejte vždy do 25. dne v měsíci, kdy byly snímky zveřejněny, buď na
e-mailovou adresu: foto-rajec@seznam.cz, nebo písemně na radnici. Na konci roku budou
správné odpovědi slosovány a vítěz obdrží pěknou odměnu.
V následujícím vydání zpravodaje vždy najdete správné odpovědi z předchozího čísla.
Kateřina Faltová
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z MINULÉHO ČÍSLA:
Foto č. 3:

Rybník Lenčov

Foto č. 4:

Boží muka v poli nad silnicí po pravé straně směrem k Doubravici
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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí 19.06.2013
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci
o plnění úkolu uloženého na minulém zasedání
zastupitelstva města.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný účet
města Rájec-Jestřebí za rok 2012 (příloha č. 1).
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města bere na vědomí Plnění
příjmů a čerpání výdajů města k 31.05.2013
(příloha č. 2).
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města rozhodlo projednat hospodaření společnosti Voda-Teplo-Světlo až
po podání daňového přiznání za rok 2012.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města vydává Dodatek č. 1 ke
Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy
Rájec-Jestřebí, okres Blansko (příloha č. 3).
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města bere na vědomí posouzení Pořizovatele územního plánu a pořízení
změny Územního plánu města Rájec-Jestřebí
týkající se prověření záměru

a) navrhovatelky změny paní Kejíkové neschvaluje,
b) navrhovatelů změny V. a K. Romallo schvaluje,
c) navrhovatele změny pana Nedomy schvaluje,
d) navrhovatelů změny B. a R. Sedláčkových
schvaluje,
e) navrhovatele změny města Rájec-Jestřebí
na změnu funkčního využití pozemku parc. č.
2066/1 v k. ú. Rájec nad. Svitavou a zařazení
do ploch občanské vybavenosti a prověření
koridoru pro III. etapu přeložky silnice II/374
Rájec-Jestřebí – průtah schvaluje (přílohy
č. 4, 5 a 6).
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje Variantní využití
prostředků určených pro obnovu bytového fondu
dle přílohy č. 7.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat část
pozemku parc. č. 1183 lesní pozemek v k. ú.
Holešín.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 24.06.2013
Usnesení č. 1
Rada města rozhodla přeložit tento bod jednání
na jednání Valné hromady společnosti Voda-Teplo-Světlo, s. r. o., která bude následovat
po jednání rady.
Usnesení č. 2
Rada města rozhodla poskytnout formou
výpůjčky Pionýrské skupině Rájec-Jestřebí
(ing. Vybíhal) část obecního objektu č. p. 46

na ul. Komenského o výměře 26 m2 na pozemku
p. č. 410 v k. ú. Rájec nad Svitavou na uskladnění táborových potřeb.
Usnesení č. 3
Rada města rozhodla pronajmout manželům
Mikuláškovým pozemek parc. č. 798 o výměře
311 m2 zahrada v k ú. Jestřebí. Nájem bude
sjednán na dobu neurčitou s roční výpovědní
lhůtou za cenu 1 Kč/m2/ rok.
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Usnesení č. 4
Rada města rozhodla pronajmout panu Musilovi
plochy budovy na pozemku parc. č. 254 v k. ú.
Jestřebí o výměře 48 m2 jako sportovní klubovnu. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou
s 3měsíční výpovědní lhůtou za cenu 100,-Kč/
m2/ rok s tím, že veškeré energie hradí žadatel.
Usnesení č. 5
Rada města projednala rozpočtové opatření
č. 2/2013, kterým se zvyšuje rozpočet města
o 381.000,-Kč.
Usnesení č. 6
Rada města projednala nabídky bankovních
ústavů na poskytnutí úvěru na financování akce
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ulicích Šafranice a Hradisko v Rájci-Jestřebí“.
Rada města vybrala nabídku České spořitelny
jako cenově nejvýhodnější. Dále rada města
pověřuje vedoucí hospodářsko-správního odboru přípravou smlouvy s vybraným uchazečem
po ukončení výběrového řízení na realizační firmu akce „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
na ulicích Šafranice a Hradisko v Rájci-Jestřebí“
na úvěr s pevnou úrokovou sazbou.
Usnesení č. 7
Rada města projednala cenové nabídky firem
na provedení akce: Rájec-Jestřebí – Napojení
vodního zdroje „Vrt HV-501“ včetně vyhodnocení. Rada města rozhodla na základě doporučení společnosti Voda-Teplo-Světlo s. r. o.
jako budoucího provozovatele, že nabídka firmy
Vodárenské akciové společnosti a. s. je z důvodů nejlepší zkušenosti s realizací a provozem
vodovodních řadů a nezbytné součinnosti – nejvhodnější a pověřuje starostu města uzavřením
smlouvy s vybraným uchazečem.
Usnesení č. 8
Rada města projednala žádost MUDr. Trávníčka o bezplatný pronájem části pozemku parc.
1101/1 v k. ú Rájec nad Svitavou. Rada města
rozhodla zveřejnit záměr poskytnutí pronájmu
části pozemku parc. 1101/1 v k. ú Rájec nad
Svitavou o výměře cca 64m2 k umístění zázemí
stavby.
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Usnesení č. 9
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1
k Dohodě o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
ze 6.11.2009 s Policií ČR, Krajským ředitelstvím
policie Jihomoravského kraje, Územním odborem Blansko-Vyškov, který doplňuje smlouvu
o spolupráci městské policie a Policie ČR. Rada
města souhlasí s uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o vzájemné spolupráci při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku a pověřuje starostu města jeho podepsáním.
Usnesení č. 10
Rada města projednala cenovou nabídku fy
Swietelsky na další etapu oprav silnic a chodníků v Rájci-Jestřebí. Rada města rozhodla
provést opravy komunikací firmou Swietelsky
v rozsahu dle přílohy č. 1.
Usnesení č. 11a
Rada města projednala žádost Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
o udělení souhlasu k přijetí finančních darů
a souhlasí s přijetím darů paní Vitouchové,
pana Vladíka, pana Mikuly a firmy Via-Rek, spol.
s r. o. uvedených v příloze č. 2.
Usnesení č. 11b
Rada města projednala žádost Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
o udělení Ceny starosty města pro nejlepšího
žáka a rozhodla se udělit tuto cenu žákyni
9. A třídy Evě Mrázkové a žákyni 9. B Barboře
Bílé.
Usnesení č. 11c
Rada města projednala nabídku Českých drah,
a. s., na prodej obytného domu čp. 99 a pozemků par. č. 844 a 839/5 v k. ú. Jestřebí. Rada
města konstatuje, že vzhledem k zanedbanému stavu domu a nutným investicím, které zde
budou v budoucnu nezbytné, je cena vysoká.
Rada města dále projednala i záměr dalšího
využití nabízené nemovitosti a pověřila starostu
města o dalším jednání o ceně.
Ing. Pavel Perout v. r.
starosta

Antonín Hříbal v. r.
člen rady
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USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 08.07.2013
Usnesení č. 1
Rada města bere na vědomí informace o plnění
úkolů uložených jednateli Voda-Teplo-Světlo,
s. r. o a požaduje doplnění smlouvy na provedení kompletní rekonstrukce účetnictví za roky
2011 a 2012.
Usnesení č. 2
Rada města rozhodla uzavřít dodatek k nájemní
smlouvě na byt č. 9 na ulici Komenského č. 504,
Rájec-Jestřebí, podle něhož se výlučným nájemcem tohoto bytu stane paní Hlaváčová.
Usnesení č. 3
Rada města bere na vědomí výpověď manželů
Kotoulkových z nájmu bytu č. 25 na ul. Komenského 505, Rájec-Jestřebí.
Usnesení č. 4
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E. ON Distribuce, a. s,. České Budějovice
na pozemku města parc. č. 1097 v k. ú. Holešín
pro stavbu „Holešín – rozšíření DS, Vágner“
za jednorázovou úplatu 1.800 Kč + DPH.
Usnesení č. 5
Rada města projednala žádost paní Navrátilové o pronájem části obecního pozemku. Rada
města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout
část pozemku města parc. č. 2012/3 ostatní
plocha o výměře cca 500 m2 (z celkové výměry
9906 m2) v k. ú. Rájec nad Svitavou k zemědělským účelům.
Usnesení č. 6
Rada města projednala žádost Mgr. Julínka
o prodej části pozemku parc. č. 219/1 ostatní
plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Jestřebí
k zajištění příjezdu na pozemek žadatele.
Rada města prodej části pozemku parc. č.
219/1 v k. ú. Jestřebí zastupitelstvu města
nedoporučuje.

Usnesení č. 7
Rada města projednala žádost paní Přikrylové o prodej pozemku parc. č. 20/1 a části
pozemku parc. č. 294/1 v k. ú. Holešín. V souladu se stanoviskem Osadního výboru Holešín, který s prodejem pozemku 20/1 a části
pozemku parc. č. 294/1 nesouhlasí (výhledově
je možné na pozemcích umístit prvky občanské vybavenosti) rada města prodej těchto nemovitostí zastupitelstvu města nedoporučuje.
Usnesení č. 8
Rada města projednala žádost Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
o změnu kapacity mateřské školy. Rada města
souhlasí s navýšením kapacity mateřské školy o 15 dětí (MŠ Rájec – 12 dětí, MŠ Jestřebí
– 3 děti).
Usnesení č.9
Rada města projednala zadávací dokumentaci stavby a k návrhu smlouvy o dílo na akci
„Rájec-Jestřebí, ul. Šafranice, Hradisko rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ nemá dalších
připomínek.
Usnesení č. 10a
Rada města se seznámila s návrhy občanů
města a ředitelů škol na udělení ocenění pracovnicím Městské knihovny Rájec-Jestřebí
paní Pavle Šamonilové a paní Zdeňce Miholové za jejich dlouhodobou činnost v oblasti
kultury a vzdělávání, která široce přesahuje
rámec jejich knihovnických povinností. Rada
města vyslovuje paní Šamonilové a paní
Miholové poděkování za jejich práci nad rámec pracovních povinností a za to, že svou
činností přispívají k šíření dobrého jména
Rájce-Jestřebí u široké veřejnosti. Rada
města doporučuje tajemnici města odměnit
jmenované za splnění mimořádných a zvlášť
významných pracovních úkolů.
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Usnesení č. 10b
Rada města projednala návrh na odměnu ředitele Základní školy a mateřské školy
Rájec-Jestřebí, okres Blansko. Rada města
rozhodla přiznat Mgr. Jaroslavovi Brázdovi
odměnu ve výši dle přílohy.
Usnesení č. 10c
Rada města projednala žádost Ing. Feilhauera
o poskytnutí materiálu na terénní úpravy u budovaného rodinného domu na ul. Jana Stříže.
Rada města souhlasí s poskytnutím ornice cca
10 –12 m3 jako protihodnotu za likvidaci části
stavebního odpadu (o objemu 10 –12 m3) na ul.
Jana Stříže.
Usnesení č. 10d
Rada města projednala žádost Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. o prodloužení kanalizace na pozemcích školní zahrady v Jestřebí. Rada města
souhlasí s prodloužením kanalizace na pozemcích města parc. 471, 472/1, 472/2 v k. ú.
Jestřebí dle přílohy.

Usnesení č. 10e
Rada města se seznámila s nabídkou Region
pasů – projektů společných nákupů levnější
energie (zemního plynu a elektřiny) a souhlasí
se zapojením města do tohoto projektu.
Usnesení č. 10f
Rada města revokuje své rozhodnutí č. 4 ze
dne 24.6.2013. Rada města rozhodla pronajmout panu Musilovi budovu (bez č. p.) bývalé
knihovny v Jestřebí na pozemku parc. č. 254
v k. ú. Jestřebí o výměře 62 m2 jako sportovní
klubovnu. Nájem bude sjednán na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za cenu
400,-Kč/měsíc plus DPH v aktuální výši s tím,
že veškeré energie hradí žadatel.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 11.07.2013
Usnesení č. 1
Rada města projednala „Protokol o jednání
komise pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení splnění kvalifikace, posouzení a hodnocení
nabídek“ v rámci výběru dodavatele veřejné zakázky „Mateřská škola Rájec-Jestřebí, zateplení
objektu“ a v souladu s výsledkem hodnocení
komise vybrala nabídku firmy Ivan Kopřiva,
Lhota Rapotina 92, 679 01 Skalice nad Svitavou
jako ekonomicky nejvýhodnější. Rada města
pověřuje starostu města podpisem smlouvy
s vybraným uchazečem.
Usnesení č. 2
Rada města souhlasí jménem zřizovatele Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí
okres Blansko s podáním žádosti o změnu
v údajích školského rejstříku ve věci navýšení
kapacity mateřských škol v Rájci-Jestřebí.

Usnesení č. 3
Rada města projednala „Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek“ v rámci výběru dodavatele
veřejné zakázky: „Snížení prašnosti ve městě
Rájec-Jestřebí“ a v souladu s výsledkem hodnocení komise vybrala nabídku firmy MINAM
servis a.s. jako ekonomicky nejvýhodnější.
Rada města pověřuje starostu města podpisem
smlouvy s vybraným uchazečem.
Usnesení č. 4
Rada města projednala a upřesnila mapové
podklady pro umístění mobiliáře určeného pro
zvýšení čistoty ve městě.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

INZERCE
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CENY INZERCE VE ZPRAVODAJI MĚSTA
Plošná inzerce
960,- Kč/ celá strana,
480,- Kč/ 1/2 strany
300,- Kč/ 1/4 strany
Řádková inzerce 36,- Kč/ 1 řádek
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
• Studio Věra – O. Blažka 71, Rájec-Jestřebí
nabízí pedikúru, manikúru a solárium
Tel. č.: 602 966 509

• 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.

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 – Ivanovice
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www.bauhaus.cz
Brno – IvanoviceĘM²¿ä©²lŘİŚŖŜŕŜŖŝŖŖīŗİPo – Pá 7 – 21 , So – Ne 800 – 2100
Platí od 12. 7. do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 8. 2013.

00

13-08 RajecJestrebi 130x180 BW.indd 1

00

15.07.13 14:19

Dva koncerty Mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae se konaly v červnu ve Slavnostním sále Státního zámku Rájec nad Svitavou.Dne 5. 6.
zde vystoupil italský theorbista Franco Pavan a 27.6.
soubor špičkových italských umělců Sezione Aurea.

Foto: Adam Dušek

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.
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ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz
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