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NOVOROČNÍ KONCERT
Účinkovalo
Moravské klavírní trio
Jiří Jahoda, Jana Ryšánková,
Miroslav Zicha s operními
sólisty Martou Reichelovou
a Romanem Hozou.
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Nová telefonní čísla

Ke konci roku 2013 došlo ke změně v naší komunikační infrastruktuře. Výsledkem by mělo
být budoucí rozšíření počtu přímých telefonních čísel. Uvádíme stávající i nová telefonní čísla na
úřad, knihovnu a Informační centrum:
516 432 014, 516 833 600, 515 557 611 – podatelna
515 557 614 – matrika
515 557 615 – bytový odbor
515 557 617, 516 432 286 – stavební odbor
515 557 618 – odbor kultury
515 557 624 – strážník
516 432 152 – knihovna
516 432 191 – informační centrum
515 557 622, 516 432 598 – společnost Voda -Teplo -Světlo s. r. o.
Na základě vašich požadavků přikládáme k únorovému zpravodaji přílohu s novými telefonními
čísly (uvedenými větším písmem) a nové jízdní řády vlakového a autobusového spojení.
Veškeré kontakty, důležitá telefonní čísla a úřední hodiny na radnici najdete v příloze zpravodaje.
v ÚNOROVÉM Vydání najdete
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Zeptali jsme se za vás

Rozhovor se starostou Ing. Pavlem Peroutem
Redakce: Neúprosně se blíží konec volebního
období. Na podzim nás čekají komunální volby
a s tím je spojeno plnění plánovaných úkolů. Co
nás ještě čeká do podzimu roku 2014?
Starosta:
Za prvé je třeba dokončit rozdělané práce:
- dokončení zateplení MŠ I. v Rájci
- dokončení projektu výsadby a revitalizace zeleně
- dokončení realizace již vysoutěženého projektu
rekonstrukce a výměny kanalizace a vodovodů
v ulicích Hradisko a Šafranice.
A čekají nás další úkoly:
- každoroční pokračování v obnově místních komunikací – chodníků a silnic, včetně rozšíření
počtu parkovacích míst
- rozsah prací a místa oprav budov bude určeno
teprve po schválení zastupitelstvem.
Redakce: Plánujete nové projekty?
Ano, žádáme o dotace na:
- cyklostezka Jestřebí – Bořitov
- zateplení MŠ II. v Jestřebí
- výměna vodovodu v ulici V Úzkých
Kromě větších akcí nás čeká řada drobnějších
prací, například:
- dokončení výměny oken na budově knihovny
a informačního centra
- rekonstrukce sociálního zařízení na gymnáziu
- příprava rekonstrukce kotelny na MŠ I. v Rájci.
Akcí je hodně a budou mít svoji prioritu. V případě
přidělení dotací se budou provádět další akce.
Redakce: V říjnu loňského roku navštívila naše
město delegace představitelů města Biržai z Litvy, ředitel školy, učitelé a zástupce sportovního
klubu. Bude tato spolupráce dále pokračovat?
Starosta: Ano, město dále pokračuje v mezinárodním projektu Comenius Regio s partnerem
z litevského města Biržai.
Prvním setkáním v loňském roce byly oficiálně
zahájeny aktivity společného projektu měst Rájec-Jestřebí a Biržai, Gymnázia Rájec-Jestřebí, litevské školy a sportovních klubů obou měst.

Letos v květnu přijede do Rájce-Jestřebí delegace sportovců spolu s dětmi. Společně
s našimi dětmi se ubytují v kempu v Baldovci,
kde se utkají v soutěži netradičních sportů.
Podobné utkání pak čeká naše děti v Litvě.
Redakce: Podílí se naše město ještě na jiných projektech?
Starosta: V letošním roce se město spolupodílí na rekonstrukci a modernizaci odborných učeben na základní škole. Je to projekt,
který podala základní škola a získala dotaci
z Evropských fondů. Město, jako zřizovatel,
zajišťuje finanční krytí projektu.
Redakce: Máte před sebou řadu úkolů
a množství práce s nimi spojené. Je vůbec
možné zvládnout do podzimu 2014 jejich
dokončení?
Starosta: Určitě. Rozdělené práce chceme
dokončit během tohoto roku, máme to zakotveno ve smlouvách o dílo.
Co se týká oprav rekonstrukcí komunikací
pro rok 2014, pracujeme na nich již od loňského roku.
Snažíme se každý rok udělat kus práce v našem městě tak, aby rostlo do krásy. Je to
dřina, ale stojí to za to.
Rozhovor vedla: Marie Horáčková
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Co potěší, co zamrzí…. „Dobrý den“…
Muž kráčel zamyšleně s očima upřenýma
před sebe do země. Měl starosti a přemýšlel,
když v tom ho najednou z přemýšlení vytrhlo
pozdravení: „Dobrý den…“. Překvapeně zvedl
hlavu. Malý chlapec, který šel naproti němu,
pozdravil a upřel na něj své modré oči. „No
vida“ pomyslel si „takový malý kluk a jak umí
pozdravit“. Tak nějak vycítil, že pozdrav malého
chlapce šel od srdce. „Dobrý den“ odpověděl
muž a na chlapce se usmál. A s tím úsměvem
najednou jako kdyby jeho starosti odvál vítr, muž
zvedl hlavu, zhluboka se nadechl a svět se mu
zdál veselejší … a stačil jeden pozdrav „Dobrý
den…“ vyslovený upřímně a s úsměvem…

Taková maličkost jako je běžný pozdrav.
Někdy máme pocit, že je to jen bezvýznamná
formalita. Zamrzí, že lidé kolem sebe dokáží
chodit, aniž by se dokázali pozdravit nebo o sebe jen zavadit pohledem. Prý se tomu říká „blbá“
nálada a možná je to jen lhostejnost a nezájem.
A pak stačí, když potkáte dva nebo tři lidi,
kteří pozdraví a přidají přátelský úsměv. Najednou cítíte, že to obvyklé: „Dobrý den…“ má
možnost vám dát dobrou náladu a pocit sou
náležitosti s druhými a radost. A to potěší …
a proto vám přeji „Dobrý každý den“.
Váš starosta
Ing. Pavel Perout

Novinky ve zdanění převodu nemovitostí
Dědická daň už se neplatí!
Sazba daně z převodu nemovitostí – od 1. 1. 2014 nově „daně z nabytí nemovitých věcí“ – se
nemění, zůstává ve výši 4 % ze základu daně. Změnil se však způsob stanovení základu daně, který
vychází z tzv. „nabývací hodnoty“.
U převážné většiny kupních či směnných smluv se tato nabývací hodnota stanoví porovnáním
sjednané (kupní) ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich je nabývací hodnotou, od které
se odvíjí základ daně a vypočítává daň.
Srovnávací daňová hodnota je buď částka odpovídající 75 % tzv. „směrné hodnoty“ nebo částka
odpovídající 75 % zjištěné ceny (podle znaleckého posudku). Pro určení nabývací hodnoty nejběžněji
převáděných nemovitých věcí (rodinné domy, rekreační objekty, garáže, pozemky, jejichž součástí
jsou tyto stavby nebo s nimi tvoří funkční celek, pozemky bez trvalého porostu, bytové jednotky) si
může poplatník zvolit, že podkladem pro stanovení základu daně nebude zjištěná cena (podle znaleckého posudku), nýbrž směrná hodnota. Ta vychází z cen obdobných nemovitých věcí v daném
místě a čase, tj. se zohledněním druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických
parametrů nemovité věci.
Prakticky to znamená, že pokud si poplatník vybere tento způsob určení nabývací hodnoty,
vyčíslí si v daňovém přiznání zálohu ve výši 4 % sjednané ceny, kterou zaplatí ve lhůtě pro podání
daňového přiznání. K daňovému přiznání nedokládá znalecký posudek, ale je povinen vyplnit
přílohy daňového přiznání pro jednotlivé nabývané nemovité věci, kde uvede přesnou identifikaci
nemovitosti, stavebně technické parametry a údaje vztahující se k bezprostřednímu okolí nabývané
nemovitosti. Správce daně na základě těchto údajů vypočte směrnou hodnotu, z ní vypočte srovnávací daňovou hodnotu (75 % směrné hodnoty) a porovnáním s cenou sjednanou stanoví základ
daně. Daň vyměří platebním výměrem. Rovná-li se vyměřená daň přiznané záloze, platební výměr
se nedoručuje. Je-li vyměřená daň vyšší než záloha, rozdíl mezi daní a zálohou je splatný ve lhůtě
do 30 dnů od doručení platebního výměru.
Pokud si však poplatník zvolí, že srovnávací cena bude odvozena od zjištěné ceny (podle
znaleckého posudku), pak je poplatník povinen k daňovému přiznání doložit znalecký posudek.
V daňovém přiznání si vypočte srovnávací daňovou hodnotu (vypočte 75 % zjištěné ceny) a porovná ji s cenou sjednanou (kupní). Srovnávací daňová hodnota je nabývací hodnotou, je-li vyšší než
cena sjednaná, v ostatních případech se základ daně stanoví z ceny sjednané. Pokud se pro určení
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srovnávací daňové hodnoty použije zjištěná cena, může si poplatník v daňovém přiznání uplatnit
uznatelný výdaj, tj. pro stanovení základu daně odečíst od nabývací hodnoty odměnu a náklady,
které prokazatelně zaplatil znalci za znalecký posudek. Vypočtenou daň je poplatník povinen uhradit
ve lhůtě pro podání daňového přiznání.
Lhůta pro podání daňového přiznání se nezměnila. Poplatník je povinen podat daňové přiznání
nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl
proveden vklad práva do katastru nemovitostí (u nemovitých věcí v katastru evidovaných). Například
pokud katastrální úřad rozhodl o povolení vkladu 15. ledna 2014, poplatník je povinen podat daňové
přiznání nejpozději do 30.04.2014.
Povinnou přílohou daňového přiznání je písemnost (postačí kopie písemnosti), na jejímž
základě došlo k nabytí nemovité věci (např. kupní smlouva, rozhodnutí soudu apod.) a vyrozumění
katastrálního úřadu o provedení vkladu, jestliže se jedná o nemovitou věc evidovanou v katastru
nemovitostí. Znalecký posudek je povinnou přílohou jen tehdy, pokud se základ daně odvozuje
od zjištěné ceny.
Vše uvedené platí přiměřeně i pro poplatníky podávající daňové přiznání při změně vlastnického
práva k nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí.
Daňové přiznání poplatník nadále podává u toho správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se nachází převáděná nemovitá věc.
V případě kupních a směnných smluv může být poplatníkem tak jako doposud převodce (prodávající). V takovém případě je nabyvatel ručitelem. Účastníci smlouvy se však v kupní či směnné
smlouvě mohou výslovně dohodnout, že poplatníkem daně bude nabyvatel. Tento způsob je pro
nabyvatele ve svých důsledcích výhodnější, neboť je od počátku aktivním účastníkem daňového
řízení, platí daň přímo a nemusí tak zajišťovat částku na úhradu daně např. v úschově u notáře či
advokáta tak, jak to řada kupujících činí, aby předešla komplikacím, pokud by převodce daň neuhradil. Ve smlouvě však musí být výslovně uvedeno, že nabyvatel je poplatníkem, nepostačí např.
klauzule, že nabyvatel uhradí daň.
Při převodu nemovité věci ze společného jmění manželů či nabytí nemovité věci do jejich
společného jmění budou manželé nově poplatníky daně společně a nerozdílně. To znamená, že podávají jedno daňové přiznání a v daňovém řízení vystupuje jeden z nich jako společný zmocněnec.
Daň dědická a darovací je nově zahrnuta pod daň
JUDr. David Stančík
z příjmů. Původní osvobození od daně dědické, které se
tiskový mluvčí Finančního úřadu
vztahovalo na příbuzné v řadě přímé a pobočné, se rozšířilo
pro Jihomoravský kraj
i na poplatníky ostatní, což fakticky znamená, že se daň
nám. Svobody 4, 602 00 Brno
dědická již nebude platit. Osvobození od daně darovací
tel.: 542 192 157
zůstává obdobné stávajícímu.
e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz
Italové v Rájci během 1. světové války
Během 1. světové války našlo v Rájci a okolí
asi 200 říšských Italů z oblasti jižního Tyrolska.
Přijeli k nám v roce 1915 po vypuknutí války
Itálie s Rakouskem. Našli zde dočasný domov,
obživu a děti zde chodily do školy. Většině se
tady podařilo přežít období, kdy jejich vlastní domovy se ocitly uprostřed válečné vřavy. Potomci
těchto vysídlenců i v dnešní době s úctou udržují
vzpomínky na jejich pobyt u nás. V letošním roce
uplyne 100 let od vypuknutí 1. světové války.
Rozhodli jsme se tuto nelehkou dobu připome-

nout vydáním knihy a uspořádáním výstavy Italští
uprchlíci na Moravě. Rádi bychom vás poprosili,
abyste nahlédli do rodinných archivů a pokud
máte nějaké fotografické nebo písemné památky
o Italech z této doby, zapůjčili nám je. Materiály,
které byste nám zapůjčili, přineste na odbor kultury Městského úřadu v Rájci Jestřebí paní Marii
Horáčkové. Dokumenty, které nám svěříte, po
zkopírování nebo naskenování okamžitě vrátíme.
Děkujeme za vaši ochotu ke spolupráci.
Ivana Bojdová, Karel a Eva Šebkovi
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Co by měl vědět každý, kdo venčí psa
Ne vždy chodí psa venčit jeho majitel. Se
psem na procházku mohou jít i sousedé, přátelé,
příbuzní a často Vaše děti. Následující řádky
tedy patří i těmto občanům, kteří nemusí být
„pejskaři“ v pravém slova smyslu, ale z jakýchkoli důvodů chodí venčit Vaše psy.
Psy mějte vždy na vodítku! Tuto povinnost
upravuje OZV 2/2012, ve které se také dozvíte,
kde jsou vymezená místa, na kterých lze venčit
psa bez vodítka. Mapu těchto míst naleznete
na webu města, či na pokladně MěÚ Rájec-Jestřebí.
Co by měl vědět každý majitel psa
 Pes, který je na vodítku, se vám nezaběhne
a vy pak nemusíte jeho majiteli vysvětlovat,
jak se to mohlo stát.
 Pes, který je na vodítku, vám nevběhne
do silnice a nic ho nepřejede.
 Psa na vodítku snáze usměrníte v případné
rvačce.
 Pes na vodítku má ztíženou možnost někoho
napadnout. Pokud je váš pes agresivní, vždy
používejte náhubek. Chráníte tak sami sebe.
 Když je pes na vodítku, vidíte, kde ponechal
exkrementy, které jste povinni uklidit.
Po psovi vždy uklízejte jeho exkrementy!
Uklízet po svém psu není žádná ostuda, ba
právě naopak.
 K úklidu psích exkrementů
veďte i své děti.
 Město Rájec-Jestřebí v tomto „pejskařům“ vychází vstříc
a vynakládá nemalé prostředky na umístění odpadkových
košů na psí exkrementy,
jejichž součástí jsou sáčky
k tomu určené.
 Pokud se přesto dostanete
do situace, že tento sáček nemáte k dispozici, můžete použít jakýkoli jiný
papírový nebo igelitový sáček, který máte při
sobě.
 Nebo také můžete použít jednu z mnoha
variant zásobníků na sáčky určené pro sběr
psích exkrementů, které jsou běžně prodávány ve zverimexech.

 Kdo už někdy „vyšlápl tuto ozdobu“
ví, jak důležité je
po psech uklízet.
Navíc je to velice
nebezpečné.
Kdysi mi vyprávěla jedna paní učitelka základní školy, která
mimochodem vždy svého pejska venčí na vodítku a řádně po něm uklízí, příhodu své maminky. Ta někdy venčí jejího psa, a ačkoli zmíněná paní učitelka mamince vždy zdůrazňovala,
aby po něm řádně uklízela, ta to nedělala. Ale
jen do doby, kdy po jednom psím exkrementu
uklouzla a zlomila si nohu. Od této příhody vždy
po psovi uklízí.
Každý, kdo psí exkrementy ponechá na veřejném prostranství, se navíc dopouští přestupku
proti veřejnému pořádku.
Sankce: Za porušení § 47 odst. 1 písm. d)
zák. č. 200/1990 Sb. vám hrozí na místě bloková pokuta do 1.000 Kč, ve správním řízení pak
pokuta až do 20 tis. Kč.

Přejeme vám
mnoho příjemných
procházek s vašimi
mazlíčky, pokud
možno bez nepříjemných zážitků.
Použité fotografie jsou ilustrační a pocházejí
z veřejných webů.
Bc. Romana Synakieviczová,
místostarostka

Zprávy z radnice
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Betlémské světlo
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou děkují děvčatům z rájeckého skautského
oddílu a manželům Svobodovým za krásně
prožité předvánoční odpoledne. V pondělí 23.
prosince nám přinesli skauti betlémské světlo
a zazpívali koledy.
Děkujeme.
Obyvatelé Domu s pečovatelskou
službou na Havlíčkově ulici.

Putování tříkrálových koledníků po našem
městě se stalo již tradicí i letos chodili dům
od domu a přinášeli všem radostnou zprávu
o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Přitom prosí o dar
na pomoc lidem v nouzi. Prosit o peníze pro
lidi v nouzi může být těžké. To totiž vyžaduje
určitou dávku odvahy, pokory, lásky k potřebným
a nadšení pro pomoc. Sbírka v našem městě
probíhala v sobotu 04.01.2014

Letošní tříkrálová sbírka byla složena
z 15 pokladniček a to:
živý betlém (2 pokladničky)
8 869,- Kč
městská část Holešín (1 pokladnička) 4 455,- Kč
městská část Karolín
1 947,- Kč
městská část Rájec (9 pokladniček) 37 949,- Kč
městská část Jestřebí (3 pokladničky) 9 891,- Kč
Celkem za město:

63 111,- Kč + 2,- eura

Zprávy z radnice

7
Z vašich darů budou podpořena tyto projekty:
• Lidé bez domova a v hmotné nouzi potřebují
konkrétní pomoc
• Linka důvěry je nablízku lidem v tísni
• Pomáháme seniorům a nemocným v našich
službách – Charitní ošetřovatelská služba,
Charitní pečovatelská služba, Domácí hospicová péče, Odlehčovací služba
• Žijeme spolu – děti, mládež, senioři
• Podpora ohrožených rodin
Upřímně děkujeme všem, kteří vlídně přijali
koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné
díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují
nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
„Se třemi králi jděme, potřebným pomáhejme“
dobrovolníci Oblastní charity Blansko
a koledníci

Úřední hodiny městské policie
pondělí
středa

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

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

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

15. 2. 2014
sokolovna

8:30 – 17:30 h
7:30 – 15:00 h

Z důvodu výměny oken bude informační
centrum v měsíci únoru uzavřeno.
3. 2. 2014
výstavní síň knihovny
DYNASTIE KRÁLE VALČÍKU
- literární kavárna s rodinou Straussů

14 h

4. 2. 2014
knihovna Holešín
DYNASTIE KRÁLE VALČÍKU
- literární kavárna s rodinou Straussů

16 h

7. 2. 2014
20 h
sokolovna
19. Reprezentační ples – Gymnázium
Rájec-Jestřebí
POSLEDNÍ PÁRTY
K tanci a poslechu hraje skupina Prorock.

20 h

20. Rybářský bál
– Moravský rybářský svaz Rájec-Jestřebí
K tanci a poslechu zahraje skupina MEDIUM.
Tradičně vás čeká bohatá tombola, rybí a kančí
lahůdky z kuchyně. Doprava zajištěna.
Srdečně zvou ráječtí rybáři

22. 2. 2014
20 h
sokolovna
Hasičský ples – SDH Rájec
K tanci a poslechu zahraje skupina AKCENT.
Je zajištěna bohatá tombola, předtančení a
půlnoční překvapení.

27. 2. 2014
obřadní síň na radnici
APOLLON KVARTET
Účinkují:
Pavel Kudelásek – housle
Pavel Verner - violoncello
Radek Křížanovský – housle
Pavel Ciprys – viola

19.30

Kulturní dění
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Občanské sdružení “Za rozvoj města“
zve všechny děti a rodiče na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
BÁL
který se bude konat v neděli 9. 3. 2014 od 15 hodin
v Kulturním centru – SOKOLOVNĚ v Rájci-Jestřebí. Můžete
se těšit na živou hudbu, pestrý kulturní program, dětský
koutek Centra Motýlek, hry, soutěže, bohatou tombolu
a sladká pokušení v dětském baru.
Vstupné dobrovolné.

Srdečně zvou pořadatelé!!!

Kulturní dění
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11. 3. 2014
sokolovna 16.30 h
Koncert skupiny FLERET
1.3.2014
20.00 h Zdeněk Hrach Hrachový – zpěv, akustická kytara
Stanislav Bartošík – zpěv a housle
sokolovna
David Filák – zpěv a cajon (kachon)
Rockový ples
Od roku 2013 jezdí skupina Fleret mimo jiné
7. 3. 2014
14.00 h i ve své akustické sestavě, ve které si můžete
Městská knihovna informuje
písně Fleretu vychutnat opravdu v syrovém
sokolovna
aranžmá, kde vynikne nejen hudba, ale i ValašSetkání žen
u příležitosti Mezinárodního dne žen Z novýchské
knihtexty této kapely. V repertoáru se objevují
nejen nejnovější hity této skupiny, která oslavila
Setkání pořádá MO STP a ZO KSČ
Nabízíme výběr alespoň několika nových titulů z vnašeho
fondu:
loňském
roce významné výročí 30 let, ale i ty
9. 3. 2014
20.00 h nejstarší a osvědčené hity, jako Zafúkané, Večer
Z děl českých autorů vybíráme:
křupavých srdíček a mnoho dalších.
sokolovna
Vstupenky jsou v předprodeji na odboru kultury
Dětský maškarní
bál
ANDRÁSOVÁ,
R.: Dům U Mořského
boha
na radnici.
KADLECOVÁ, E.: Náhradnice z Ukrajiny
Státní zámek Rájec nad Svitavou
TAJOVSKÁ, I.: Odkladiště náručí
Na měsíc březen připravujeme:

1. 2. – 31. 3. 2014
Zámecké skleníky
s kvetoucími keři kamélií
tel. č.: 516 432014, 723 398 968
Otevřeno v čase denně, mimo pondělky.
MANKELL, H.: Psi z Rigy
od 9:00 do 15:00 h
7. – 16.REICHS,
3. 2014 K.:státní
Šifra zámek v Rájci n. Svit. Zámecké skleníky nabízí zhlédnutí až 400 druhů
kamélií s možností nákupu rostlin s možností
Kamélie – růže dálného východu
Ze světové literatury vyšlo:
konzultace se zahradníky.
Otevřeno
Dotazy a poradenství:
denně (mimo po 10. 3.) od 9:00 do 16:30 h
HAGENA, K.: O spánku a mizení
pan zahradník, tel. č.: 721319377.
so a ne
od 9:00 do 17:00 h
Vstupné
120 Kč, snížené
Kč. neviditelných žen Vstupné 30,- Kč v době konání výstavy kamélií
AHMEDOVÁ,
Q. A.: 80
V zemi
na zámku – 10,- Kč.
Děti do 10 let zdarma
BILLER,
R.: Melounová
slupka růžemi neKamélie,
nazývané
Japonskými
bo Zimními
růžemi,
poměří
svoji
krásu s pravými Pokračováním výstavy Rájecké sbírky kaPříběhy
z druhé
světové
války:
růžemi i jinými květinami, nesoucími v názvu mélií je výstava na stát. zámku v Litomyšli
Ztracená
manželka
„růže.“RICHMANOVÁ,
Bohaté interiéryA.:
zámku
vyzdobí
kvetoucí
od 20. 3. do 23. 3. 2014.
keře kamélií staré až 50 let, spolu s historickými Milovníci květin si mohou část této sbírky proWEAVEROVÁ,
E.: Loutkář
z ghetta
i novodobými
květinovými
aranžmá.
hlédnout v interiérech zámku v Litomyšli. Prodej
Na výstavu je bezbariérový přístup.
rostlin a poradenská služba je zde zajištěna.
Blanenská
67902 Rájec-Jestřebí
Detektivní1,příběhy:
www.zamekrajec.cz, rajec@npu.cz
BLAEDELOVÁ, S.: Jen jeden život
www.galeriekruh.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Městská knihovna upozorňuje všechny své čtenáře, že v době
od 6. 2. do 28. 2. 2014 bude uzavřena
z důvodu výměny oken

Městská knihovna informuje
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Z nových knih

Nabízíme výběr alespoň několika nových titulů z našeho fondu:
Z děl českých autorů vybíráme:
ANDRÁSOVÁ, R.: Dům U Mořského boha
KADLECOVÁ, E.: Náhradnice z Ukrajiny
TAJOVSKÁ, I.: Odkladiště náručí

Ze světové literatury vyšlo:
HAGENA, K.: O spánku a mizení
AHMEDOVÁ, Q. A.: V zemi neviditelných žen
BILLER, R.: Melounová slupka

Detektivní příběhy:
BLAEDELOVÁ, S.: Jen jeden život
MANKELL, H.: Psi z Rigy
REICHS, K.: Šifra

Příběhy z druhé světové války:
RICHMANOVÁ, A.: Ztracená manželka
WEAVEROVÁ, E.: Loutkář z ghetta

Zima nějak není v pořádku
KAREL ČAPEK: Zima, jež není v pořádku
Rozumí se, naříkají si na ni lyžaři a mohly by na ni žalovat hlavně děti, které se letos ještě
nesvezly na sáňkách ani nepostavily obligátního sněhuláka; ale kdyby půda mohla mluvit,
řekla by nám, že toto není dobrá zima. Dosud si půda nemohla odpočinout; vegetace neukončila pořádně své vegetační údobí a neví si rady: mám už růst, nebo počkat?
Na krytějších místech se ten nebo onen keř splete a dá se do rašení; v únoru jej spálí mráz, ale
letošní leden mu nedal kategorický rozkaz, aby spal. Potrvá-li to měkké počasí ještě nějaký den,
počne rašit kdeco; pak to zničí únorový mráz nebo březnový mrazík. Sadaři už dnes počítají, že
letos bude málo ovoce; a sadaři tomu rozumějí. Nemáme letos jenom mírnou zimu, nýbrž zimu
plnou nejistoty; teploměr kolísá ustavičně kolem nuly; stačí rozdíl výšky o pár metrů, a celá krajina
je zamrzlá nebo roztálá do měkoty. A tu nejistotu cítíme nějak i my lidé; ta zima nám dosud nedala
jasnou odpověď, jaký rok se nám urodí.
Prameny: Lidové noviny 27. 1. 1936
KAREL ČAPEK: O té chřipce
Tak už se dostala i k nám, sice s jistým zpožděním a zatím jen poskrovnu; ale ani v ohledu
chřipky jsme tedy nezůstali za Evropou. Nuže, je tudíž na místě udělit nemocným, zdravým
a zejména těm, kdo se chřipky bojí, několik ne sice odborných, ale dobře míněných rad:
1. Jakmile poznáte, že vám je tak nějak divně, a jakmile na sobě zjistíte horečku, zůstaňte doma a
vlezte do postele, ale hlavně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod nos, hekajíce a bědujíce, že
máte chřipku. Každý, kdo si svým bližním naříká, že má chřipku, zaslouží jednu do zad, ne proto,
že je vůbec protiva, ale proto, že chřipku nebo rýmu roznáší.
2. Když už marodíte, vemte si dobrou knížku a čtěte, abyste aspoň nestonali nadarmo.
3. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angíně, katarům, bolení hlavy a jiným svízelům, že je to
chřipka. Zbytečně jí tím děláte reklamu a ztěžujete život všem hypochondrům, kteří náhodou ještě
kašel nebo rýmu nemají a bojí se skoro dýchat, aby nevdechli nějakého toho Pfeifferova bacila nebo
jaký neřád. Čím míň se bude o chřipce povídat, tím dřív přejde – už z nedostatku veřejného zájmu.
Prameny: Lidové noviny 29. 1. 1931

Co se děje ve školách
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II. MATEŘSKÁ ŠKOLA JESTŘEBÍ
V letošním školním roce navštěvuje naši MŠ v Jestřebí 27 dětí. Činnosti dětí v MŠ jsou velice rozmanité
– děti získávají stále nové poznatky
ze všech oblastí, hrají si, zpívají,
kreslí, tancují, modelují, cvičí, pro
děti je připravováno mnoho akcí
– pouštění draka, tvoření „Podzimáčků“ s rodiči, hudební představení, divadelní představení, navštívili
jsme Divadlo Radost v Brně, před
Vánocemi děti pekly perníčky, seznámily se s vánočními tradicemi,
do MŠ přišel Mikuláš, a společně
s maminkami i tatínky si děti vytvořily ve vánoční dílničce krásné svícínky. Pod vánočním stromečkem
našly děti spoustu dárečků.
I v novém roce 2014 se mohou děti těšit na zajímavé programy
a různé akce.

Hudební program Mgr. Vojkůvka

Divadlo Radost v Brně

Divadélko manželů Trnkových

Pečení perníčků

Co se děje ve školách
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Mikuláš v MŠ
Vánoční nadílka

Vánoční besídka a dílnička

Vánoční tradice

Projekty sdílené výuky žáků základní školy
na středních školách
V letošním roce se žáci
osmých a devátých ročníků
v rámci podpory přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji zapojují do projektů sdílené
výuky na středních školách.
Žáci 8. ročníku již od loňského října dojíždí
na Střední školu technickou a gastronomickou
v Blansku. Během výuky pracují v učebnách
a laboratořích pod vedením odborných pedagogů střední školy. Čtyři pracovní skupiny se
v průběhu sedmi návštěv seznámí s těmito

tématy: Zkoušky tvrdosti, zapojení prvků domovní instalace, skenování strojních součástí,
tvorba 3D modelu, obvody praktických funkcí,
pájení elektronických součástek, výroba robota
a identifikačního štítku. Nyní jsou za námi tři
lekce, další čtyři proběhnou jedenkrát za měsíc
až do června.
Žáci 9. ročníku se dne 16.ledna vydali
navštívit SOŠ a SOU André Citroëna v Boskovicích. Po příjezdu nás rozdělili do tří skupin
a postupně jsme navštěvovali učebny, kde nás
očekávali vyučující, kteří se nám pokoušeli nastínit, jak to v hodinách vypadá a co se od žáků

Co se děje ve školách
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očekává. Jako první jsme šli zkoumat
vlastnosti elektrických jevů. Dokonce
jsme si vyzkoušeli řídit na simulátoru.
V dílnách jsme vyráběli svícínek ze
železa. Když jsme byli hotovi, tak nás
pan mistr vzal do autodílen a autosalonu. Nakonec jsme se opět vrátili
do budovy, kde jsme měřili napětí
a odpor. Po skončení hodiny jsme se
vydali do jídelny a tam si pochutnali
na výtečném obědě a dezertu. Tato
škola je určena spíše pro chlapce,
ale potkali jsme tu i pár děvčat. Nový
způsob výuky je pro nás jistě přínosem, na další hodiny se moc těšíme.
Aneta Feiková, 9. B

Co se děje ve školách
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Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí ,okres Blansko
Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí

Zápis dětí do 1. ročníku
SE KONÁ

ve čtvrtek 6.února 2014
od 12.00 do 16.00 hodin
VE TŘÍDĚ 2.A (III. POSCHODÍ) V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V RÁJCI-JESTŘEBÍ, ŠKOLNÍ 446.

Rodný list dítěte s sebou

Mgr. Jaroslav Brázda v. r.
ředitel školy

Kritické myšlení pomáhá při čtení
Již téměř rok probíhá na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí realizace projektu Literární a dokumentová gramotnost – praktikum. Smyslem projektu
je podpořit studenty ve čtenářství a zvýšit jejich
funkční gramotnost, tj. naučit je uměleckým,
ale i neuměleckým textům rozumět efektivním
a použitelným způsobem.
Učitelé, kteří
jsou do projektu
zapojeni, připravují
pro studenty mimo
jiné pracovní listy.
Pracovní listy zaměřené například
na práci s tabulkami, s mapami,
na skupinovou
spolupráci, na hledání klíčových
informací v odborných, ale i v běž-

ných textech následně uplatňují ve výuce; tím
výuku rozšiřují a zároveň oživují. Ale aby projektoví metodici připravili skutečně kvalitní studijní materiály, nesmí se spoléhat jen na svoje
stávající znalosti a dovednosti. Naštěstí i na tuto
skutečnost bere projekt vytvořený na rájeckém
gymnáziu zřetel.

Co se děje ve školách
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V uplynulých měsících se
dva z metodiků o sobotách
vzdělávali v metodách tzv. kritického myšlení. V Praze v ZŠ
sv. Voršily absolvovali certifikovaný program Čtením a psaním
ke kritickému myšlení (RWCT),
který vyvinulo mezinárodní
Konsorcium pro demokratické
vzdělávání a realizovalo české
o. s. Kritické myšlení.
Díky programu, který podporuje rozvoj samostatně uvažujících studentů, kritickou
práci s texty a klade důraz
na praktické dovednosti, se naši metodici
naučili uplatňovat neotřelé metody, např.
myšlenkové mapy, metodu I.N.S.E.R.T.
či podvojný deník. Vedle klíčových zásad
a postupů si osvojili i řadu drobných, ale
přínosných, studenty probouzejících metod (brainstorming, pětilístek).

Ovšem to nejdůležitější je, že vše zažili – pod
vedením zkušené lektorky – na vlastní kůži. A co zažili, to také téměř okamžitě začali využívat ve vlastní pedagogické práci projektem nasměrované
na zvyšování literární gramotnosti studentů. A jaké
konkrétní ovoce takové školení přineslo? O tom vás
budeme informovat někdy příště.
Petr Jančík,
Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s.

Vánoční rozjímání za zdmi rájecké knihovny
Studenti brněnské konzervatoře se rozhodli, že nám, studentům rájeckého gymnázia, zpříjemní
poslední úmorné dny školy uplynulého kalendářního roku. Sedmnáctého prosince jsme tedy měli
možnost zaposlouchat se do několika skladeb skladatelů vážné hudby, jako jsou třeba Bedřich
Smetana či Frédéric Chopin. Komorní koncert – jedním z účinkujících konzervatoristů byl i absolvent našeho gymnázia Petr Zapletal – nám přinesl příjemný a obohacující zážitek. Hudba, ať už
jakákoliv, zní naživo vždy lépe. A to vrchovatě platilo i v tomto případě. Předvánoční shon a stres
na chvíli utichl, zažili jsme krásný hudební moment.
Sonja Špačková, studentka 1. ročníku

Centrum motýlek
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Kronika centra motýlek – PROSINEC 2013

Dílnička – Vánoční dílnička – 14.12.2013
Sobotní rukodělné dílničky ukončila v prosinci vánoční
dílnička, kde se sešly maminky s dětmi. Společně vyráběly sněžítka a vánoční ozdoby na
stromeček.
Na výrobu sněžítek použily skleničky od
přesnídávek, postavičky z Kinder vajíček, třpytky,
nastříhaný vánoční řetěz, vodu a tavnou pistoli.
Vánoční ozdoby vyráběly slepením těstovin a
poté je nastříkaly stříbrným nebo zlatým sprejem.
Maminky si tvoření chválily a líbily se jim
nové rukodělné nápady.

Seminář
Poskytování první pomoci – 11.12.2013
Všechny matky vědí, jak ošetřit rozbité koleno a jak dávat léky. Na prosincovém semináři
v Motýlku nám zdravotnický záchranář ZZS
JmK Vít Balák sdělil důležité informace k první
pomoci. Naučil nás poskytnout resuscitaci u dětí
i u dospělých. Dozvěděli jsme se, jak pomoct
při dušení, krvácení, stavu bezvědomí,
poranění hlavy i dalších úrazech. My
budeme nyní rodiče, kteří kromě hojení
bolístek ví, jak děťátko udržíme naživu
v těch nejhorších situacích. S námi budou v opravdovém bezpečí nejen naše
děti, ale i všichni v naší blízkosti.

Vánoční besídka – 20.12.2013
Již podruhé pořádalo Centrum Motýlek
Vánoční besídku pro rodiče s dětmi. V pátek
20. prosince 2013 se v klubovně sešlo 15 maminek a 16 dětí, aby si společně pohrály, ochutnaly
cukroví, poslechly si koledy a nakonec našly pod
stromečkem dárečky od Ježíška.
Za kolektiv Centra Motýlek, Alena Hrbková

Centrum motýlek
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Nabídka na únor 2014

•
•
•
•
•

Beseda – Mléčná kojenecká výživa a nové produkty
čajů
Termín: středa 5.2.2014 v 9:30 h
Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
Lektor: Jana Sedláková,
informace: 728 684 044
Vstup zdarma
Přijďte se něco zajímavého dozvědět a
odnést si malý dárek – vzorky tělových mlék

Dílnička – Savování textilu a batika
za sucha
• Na dílničku si přineste svůj textil – trička,
plátěné tašky apod.
• Určeno pro maminky, babičky a šikovné
slečny, děti do 6 let v doprovodu rodičů
• Termín: sobota 15.2.2014, 15:00 – 17:00 h
• Kde: klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí
• Cena: 80,- Kč za dílničku (bez textilu)
• Lektor: Veronika Takáčová
• Uzávěrka přihlášek – 13.2.2014
• (na dílničku je nutno se dopředu přihlásit)

Od února pro děti z I. MŠ Rájec otevíráme
NOVÉ KROUŽKY
• Kde: I. MŠ Rájec-Jestřebí, Školní 602
(kroužky probíhají v době provozu MŠ)
• Přihlášky je možno si vyzvednout u paní učitelky Evy Hudcové přímo v MŠ nebo požádat
o zaslání na cmotylek@seznam.cz
Zpívánky:
• Hudebně a tanečně zaměřený kroužek
• Vedoucí: Petra Zouharová
• Cena: 300,- Kč/pololetí (1x za 14 dní)
Šikulka:
• Kreativní kroužek pro všechny děti se zaměřením na malování a tvoření
• Vedoucí: Eva Hudcová
• Cena: 350,- Kč/pololetí (1x za 14 dní)
Klíček pro jazýček:
• Logopedický kroužek
• Vedoucí: Bc. Andrea Kotoulková
• Cena: 450,- Kč/pololetí (1x za týden)

PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2014
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Bydliště:
Zdravotní pojišťovna:
Dítě je*:

plavec

poloplavec

neplavec

Jméno a příjmení, adresa a telefon
zákonného zástupce:
Váš kontaktní e-mail:
Poznámka:
nehodícíseseškrtněte
šktrněte
**nehodící
Přihlášku možno zaslat naskenovanou na e-mail: cmotylek@seznam.cz
Přihlášku možno zaslat naskenovanou
nebo odevzdat v klubovně Motýlek v Sokolovně
na e-mail: cmotylek@seznam.cz nebo
odevzdat v klubovně Motýlek v Sokolovně

Centrum Motýlek
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Rozpis stomatologické LSPP
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PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2014

Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin		

Jméno
1.2.a příjmení:
MUDr. Tomášková

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

Rodné
2.2.číslo:
MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

Bydliště:
8.2.
MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

Zdravotní
9.2. pojišťovna:
MUDr. Chomátová

Adamov, Smetanovo nám. 327

Dítě15.2.
je*:

plavec24
Boskovice, Smetanova

MUDr. Jaklová

516 447 606

poloplavec
516 454 046neplavec

16.2.
MUDr. Jílková
Rájec, Ol. Blažka 145
Jméno
a příjmení,
adresa a telefon
zákonného
zástupce:
22.2. MUDr.
Klapušová
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

MUDr.
Kopáčková
Váš23.2.
kontaktní
e-mail:

516 474 369

Letovice, A. Krejčího 1a

Poznámka:
Mimo uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice,

516 410 786

Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny
* nehodící
se hodin
šktrněte
od 17.00
do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
Přihlášku možno zaslat naskenovanou
na e-mail: cmotylek@seznam.cz nebo
odevzdat v klubovně Motýlek v Sokolovně

sport
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Štěpánský turnaj
Ve čtvrtek 26. prosince 2013 uspořádal sportovní klub v Rájci Jestřebí v areálu na Rybníčku
již tradiční Štěpánský turnaj ve stolním tenise.
Letos poprvé jako memoriál Pavla Cihláře, dlouholetého člena a předsedy sportovního klubu.
Turnaje se zúčastnilo 15 hráčů všech věkových kategorií a výkonnostních tříd. Hrálo se
ve třech skupinách, každý s každým a následně
všichni hráči vyřazovacím způsobem.
Zvítězil Jiří Vodák, stříbrnou příčku obsadil
Jan Ostrý a třetí na stupních vítězů byl Jaroslav
Málek.
Mimo dobré sportovní výkony a nasazení
všech hráčů bylo podstatné setkání širokého

okruhu členů a příznivců klubu, posezení, přátelská atmosféra a příjemně prožitý den.
Určitě se bude v dané tradici pokračovat.
Miroslav Zachoval, předseda klubu

Společenská kronika
Blahopřejeme rodičům narozených dětí
Štěpán Bohuš, Eliška Křížová, Jan Hanskut
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se
narodili v měsíci únoru:
Karel Modrák, František Havelka, Jaroslav
Jiruše, Žofie Večeřová, Jarmila Skotáková,
Emil Burian, Milada Janáková, František
Dovrtěl, Jiří Kuda, Josef Gracias, Jaroslav
Šuman, Anna Konečná, Emilie Švecová Mgr.,
Alena Klimková, Milan Vrba Ing., František
Ševčík, Bohumil Doležel, Ludmila Skoupá,
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Anežka Fránková, Anežka Míčová, Bohdanka
Jedličková, Marie Klimešová, Milada Krejčí,
Božena Mokrá, Hana Šleszarová, Olga
Roubalová, Josef Tesař, Božena Gebauerová,
Josef Brázda Ing., Zdeněk Skřípský
Holešín: Anežka Vašíčková
Karolín: Zdeněk Hinšt
Odešli z našich řad:
v měsíci lednu zemřela paní Věra Meluzínová,
paní Františka Švédová, paní Zdenka Hrušková
OHLASY

Vánoční turnaj ve stolním tenise v Holešíně
Vánoce jsou svátky klidu a pohodlí, ale po pár dnech máme toho všeho až nad hlavu. Proto
uspořádali holešínští sportovci turnaj ve stolním tenise. I když tělocvična u nás není, vystačili jsme
si s obecním domem. Turnaje se zúčastnilo celkem 11 sportovců, z toho
3 ženy. Všichni se snažili podat co
nejlepší výkon, ale vítěz je vždy jen
jeden. A tak v kategorii mužů zvítězil
S. Sehnal - starší a v kategorii žen
H. Vladíková.
Po skončení akce si všichni odnášeli dobrý pocit ze sportovních
výkonů.
Zdena Vladíková

Novoroční vycházka
z Holešína
Na Nový rok jsme se vydali
na vycházku přírodou. Trasa vedla
podél potoka k rybníku pod Kuničkami, dále podél potoka „Holešínka“, Bílé skály, hájenky a zpět
do Holešína. Trasu v délce 5 km
absolvovalo 27 účastníků, z nich
nejmladšímu je 5 a nejstaršímu 73
roků. Do nastávajícího roku jsme
si popřáli hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a více podobných společných vycházek.
Účastníci vycházky

Ohlasy
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Novoroční setkání
V neděli odpoledne 19. 1. 2014 se opět
po roce setkali téměř všichni holešínští senioři
v místní hospůdce na novoročním posezení,
které pro ně každoročně organizuje osadní
výbor.
I když jsme malá obec, stává se nám, že některé lidi nepotkáme, jak je rok dlouhý. Z tohoto
důvodu jsme uskutečnili toto posezení, abychom
se mohli všichni společně setkat a popovídat
jak o soukromých věcech, tak o těch, které se
týkají veřejného dění v obci. Pro všechny bylo
připraveno malé pohoštění ve formě domácích
koláčků a chlebíčků. I tentokrát byla účast vysoká (26 seniorů) a myslím, že se všichni náramně
bavili. Mnohým se nechtělo ani domů a odcházeli se slovy, že se těší zase na příští ročník.
Za osadní výbor Zdena Vladíková

Zazněly skladby
starých mistrů
V pátek 3. ledna 2014 se v obřadní síni na radnici uskutečnil
Novoroční koncert. Naše pozvání
přijalo Moravské klavírní trio: Jiří
Jahoda – housle, Jana Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha – violoncello s operními sólisty Martou
Reichelovou a Romanem Hozou.
Ve svátečně laděné programu
zazněly slavné árie a dueta z oper
a operet světového repertoáru.
Kromě toho jsme vyslechli unikátní
vystoupení, které proměnilo psací
stroj v jedinečný hudební nástroj.
Starosta Ing. Pavel Perout pronesl slavnostní novoroční přípitek.
Se všemi přítomnými pozvedl skleničku a popřál vše nejlepší v roce
2014.
Marie Horáčková

OHLASY
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Zprávy odjinud
P R O G R A M K I N A D O U B R AVI C E N AD S VITAV O U
ÚNOR

2014

6. 2. čtvrtek v 18 hod 	BIOSCOP

13. 2. čtvrtek v 18 hod 	FALCON

RIDDICK
Jeho pomsta je přežít…
Herec Vin Diesel se k nadšení svých fanoušků
vrací ve své slavné roli antihrdiny – nebezpečného trestance Riddicka. Drsné hlášky, zabijácké
nestvůry, lovci hlav – nejnovější pokračování
sci-fi hitu slibuje dynamické scény, tvrdé souboje
a poctivou akci. Ve filmu je použito téměř 900
vizuálních efektů.
Akční sci-fi thriller USA/Velká Británie
Vstupné 50.- Kč
119 minut

PRAVIDLA MLČENÍ
Jim Grant je právník a osamělý otec, který
vychovává svou dceru v poklidném předměstí
ve městě Albany ve státě New York. Když ale
mladý a průbojný reportér Ben Shepard odhalí
skutečnou identitu bývalého protiválečného
radikála, hledaného v sedmdesátých letech pro
vraždu, život, jaký v posledních více než třiceti
letech znal, vezme za své. Dlouholetý právník
Grant se musí dát na útěk. Je na něj vyhlášeno
pátrání samotnou FBI, která je mu v patách, a on

Zprávy odjinud
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se vydává na pouť za jedinou osobou, která je
schopna jeho jméno očistit.

nápaditá řešení, aby se všichni ze svízelných
situací a malérů dostali.

Hrají: Robert Redford, Susan Sarandon, Nick
Nolte.
Thriller USA
Vstupné 50.- Kč
125 minut

Dále hrají: Igor Chmela, Danica Jurčová, Marian
Roden, Radúz Mácha.Romantická komedie ČR.
Vstupné 50.- Kč
100 minut

20. 2. čtvrtek v 18 hod 	BIOSCOP
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
I když je dávno po Vánocích, určitě se rádi podíváte na českou láskyplnou komedii, ve které
hlavní roli hrají dvě rodiny, které se rozhodly,
že Vánoce jsou prostě od toho, aby se konaly
dobré skutky, přání se plnila za každou cenu,
a aby na zázraky věřily nejen děti.
Po třiceti letech emigrace v Mexiku se do Prahy
vrací šarmantní šedesátník José (Josef Abrhám)
spolu s dcerou a mexickou manželkou Dolores.
José má z návratu obavy, protože moc dobře
ví, že by mu mohl přinést nečekaná překvapení v podobě jeho dávného kamaráda Rudy
(Václav Postránecký), ale hlavně jeho bývalé
lásky Květy (Libuše Šafránková). José bude
potřebovat nadhled a všechen svůj smysl pro

27. 2. čtvrtek v 18 hod 	BIOSCOP
JASMÍNINY SLZY
Komediální drama vypráví o důsledcích, které
mohou nastat, když lidé zavírají oči před realitou a pravdou, kterou nechtějí vidět. Elegantní
a okouzlující Jasmin, která má vše, se rozpadne
idylické manželství s bohatým podnikatelem.
Odjíždí ke své sestře, jenže útěk z pohádkového
stereotypu není tak jednoduchý. S nechutí přijímá práci recepční v zubní ordinaci, kde přitahuje
nechtěnou pozornost svého šéfa. Když potkává
šarmantního diplomata, který je uchvácen její
krásou a stylem, má dojem, že nachází novou
životní cestu. Jenže co vlastně Jasmine od svého života opravdu čeká?
Hrají: Cate Blanchett, Alec Baldwin a další.
Komediální drama USA
Vstupné 50.- Kč
98 minut

V březnu uvidíte: Líbánky, Dobrodružství Hucka Finna, Colette, Tom Sawyer.

soutěž

PRO VÁS

Soutěž
SOUTĚŽ PRO VÁS – SOUTĚŽ PRO VOLNÉ CHVÍLE

Ve svých volných chvílích jistě rádi podnikáte vycházky a výlety do blízkého či vzdáleného
okolí našeho města. V naší soutěži vám nabízíme možnost ověřit si své znalosti a všímavost.
Na zadní straně zpravodaje vám pravidelně přinášíme vždy dvě fotografie z našeho města
a okolí. Vaším úkolem bude napsat nám název objektu či lokality na fotografiích, případně
rozpoznat místo, odkud byly snímky pořízeny.
Své odpovědi zasílejte vždy do 25. dne v měsíci, kdy byly snímky zveřejněny, buď na
e-mailovou adresu: foto-rajec@seznam.cz, nebo písemně na radnici.
V následujícím vydání zpravodaje vždy najdete správné odpovědi z předchozího čísla.
Kateřina Faltová
Správné odpovědi z LEDNového čísla:
Foto č. 15: Dětské hřiště na ulici Boženy Němcové v Jestřebí
Foto č. 16: Karolín – směr hřiště

usnesení
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U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 18.12.2013

Usnesení č. 1
Rada města projednala podklady k pobytu
italských uprchlíků v Rájci za 1. světové války
a rozhodla poskytnout paní Bojdové a paní Šebkové peněžní dar ve výši 1.000 Kč pro vydání
knihy o italských uprchlících v 1. světové válce,
která bude mj. dokumentovat i pobyt těchto
uprchlíků v Rájci.

Usnesení č. 7
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 4
ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby
ze dne 03.1.2011 s Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Blansko, jímž se sjednává podíl
města na nákladech poskytování pečovatelské
služby pro občany Rájce-Jestřebí v roce 2014
(viz. příloha č.1).

Usnesení č. 2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
po provedení výběrového řízení zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2014 náklady spojené
s kompletní výměnou oken a vchodových dveří
v bytových domech na ulici Sportovní 435 a 436,
Rájec-Jestřebí.

Usnesení č. 8a)
Rada města projednala a schválila dvě smlouvy o poskytnutí neinvestiční finanční dotace
od Jihomoravského kraje na výdaje zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok
2013 a její navýšení a to ve výši 24.360 Kč
a 79.000 Kč (příloha č.2 a č.3).

Usnesení č. 3
Rada města rozhodla prodloužit paní Maršálkové nájemní smlouvu na byt č. 19, Havlíčkova
678, Rájec-Jestřebí do 31.03.2014 a pověřuje
starostu podpisem dodatku nájemní smlouvy.

Usnesení č. 8b)
Rada města provedla rozpočtové opatření
č. 9/2013.

Usnesení č. 4
Rada města bere na vědomí výpověď paní
Hrachovinové z nájmu bytu č. 23 na ul. Jurkova
č. 643, Rájec-Jestřebí.
Usnesení č. 5
Rada města projednala žádost KANAP Karolín
o. s. o vybudování vodovodní přípojky ke sportovnímu hřišti v Karolíně. Rada města požaduje
po provozovateli vodovodní sítě společnosti VTS
předložit vyčíslení nákladů akce.
Usnesení č. 6
Rada města projednala žádost Gymnázia a Mateřské školy Rájec-Jestřebí, o. p. s. o umožnění využití volné kapacity telefonní ústředny
města pro připojení telefonních přístrojů gymnázia. Rada města souhlasí s bezdrátovým
mikrovlnným propojením budovy gymnázia
na Komenského ul. 240 a budovy městského
úřadu a využití volné kapacity telefonní ústředny
města, které bude realizováno firmou Alf servis,
s. r. o., Blansko.

Usnesení č. 9
Rada města rozhodla navýšit od 01.01.2014
nájemné z infrastrukturního majetku města
Rájec-Jestřebí pronajatého Voda-Teplo-Světlo,
s. r. o., o 400 tis. Kč bez DPH, takže nájemné
bude činit 1.500.000 Kč bez DPH a rada města
pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
Usnesení č. 10
Rada města projednala žádost Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., MO Rájec-Jestřebí o pronájem nebytových prostor – bývalé
klubovny Klubu seniorů na ul. Jurkova 643,
Rájec-Jestřebí a rozhodla řešit žádost formou
výpůjčky. Rada města dále rozhodla zveřejnit
záměr poskytnout formou výpůjčky nebytové
prostory – klubovnu č. 1 v přízemí domu na ul.
Jurkova 643 v Rájci-Jestřebí.
Usnesení č. 11a
Rada města bere na vědomí informace o nákladech na daňové poradenství a o výstupech
činnosti dle smlouvy o kontrole činnosti na úseku interního auditu a veřejnosprávní kontroly.
Rada města rozhodla vypovědět smlouvu

usnesení
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o daňovém poradenství uzavřenou s panem
Ing. Ondráškem – daňovým poradcem a pověřuje hospodářsko-správní odbor předložením
náhradního řešení.

Usnesení č. 11e
Rada města bere na vědomí poděkování Městské správy sociálních služeb Boskovice za podporu a pomoc v oblasti sociálních služeb.

Usnesení č. 11b
Rada města se seznámila se Zápisem ze schůze komise pro občanské záležitosti ze dne

Usnesení č. 11f
Rada města projednala záměr uzavřít Informační a vzdělávací centrum Rájec-Jestřebí
mimo turistickou sezónu, tj. od ledna 2014
do května 2014 z důvodů nízkého využití centra. Rada města požaduje od odboru Kultury
návrh zajištění ostatních činností Informačního
a vzdělávacího centra Rájec-Jestřebí, které
jsou prováděny mimo podporu turistického
ruchu.

Usnesení č. 11c
Rada města projednala Žádost Gymnázia
a Mateřské školy Rájec-Jestřebí, o. p. s. o příspěvek na ples školy. Rada města rozhodla
poskytnout škole finanční dar ve výši 500,- Kč.
Usnesení č. 11d
Rada města projednala žádost A. Faltové o příspěvek na zahraniční studijní praxi v oblasti sociálních služeb pro děti ulice, lidmi bez domova,
seniory a s propuštěnými z výkonu trestu. Rada
města rozhodla vzhledem k obtížnosti praxe
a výši nákladů na realizaci této několikaměsíční
praxe (cca 15 tis. Kč) na západní Ukrajině a charitativnímu významu praxe výjimečně poskytnout
finanční dar studentce ve výši 5.000 Kč.

Usnesení č. 11g
Rada města projednala a schválila Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě (viz. příloha č.4)
s MUDr. Hájkovou a rada města pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
Ing. Pavel Perout v. r.
starosta

Miloslav Navrátil v. r.
člen rady

U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 13.01.2014
Usnesení č. 1a
Rada města bere na vědomí zabezpečení
činnosti Informačního a vzdělávacího centra
Rájec-Jestřebí v období zimních měsíců rozhodla informační centrum z důvodů rekonstrukce
objektu knihovny do 1.3.2014 uzavřít.
Usnesení č. 1b
Rada města rozhodla poskytnout Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizaci Rájec-Jestřebí formou výpůjčky klubovnu č. 1
v přízemí domu Jurkova 643, Rájec-Jestřebí
za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce
(příloha č. 1).
Usnesení č. 1c
Rada města se seznámila s cenovými nabídkami firem zajišťujících kontrolní činnost a daňové
poradenství. Rada města rozhodla vypovědět

smlouvu o kontrolní činnosti s Ing. Karlem Ondráškem ze dne 22. 3. 2009 a pověřuje hospodářsko-správní odbor podrobnějším projednání
nabídek firem AUDIT-DANĚ, spol. s r. o., Brno
a TOP AUDITING s. r. o., Brno s danými firmami.
Usnesení č. 2
Rada města bere na vědomí předběžný Přehled
o plnění příjmů a čerpání výdajů k 31.12.2013.
Usnesení č. 3
Rada města souhlasí s uzavřením Dohody
o změně smlouvy č. 92700310463 – D ze dne
11.11.2005 uzavřené se Státním fondem rozvoje
bydlení. Touto dohodou se sjednává zkrácení
doby trvání podmínek v souvislosti s poskytnutím dotace na výstavbu bytů pro příjmově
vymezené soby na dobu 30 let od nabytí právní

usnesení
moci kolaudačního rozhodnutí k bytu nebo
domu, na jehož výstavbu byla dotace poskytnuta
(příloha č. 2).
Usnesení č. 4
Rada města projednala Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Rájec-Jestřebí,
okres Blansko za rok 2013 provedeného odborem kontrolním a právním Krajského úřadu
Jihomoravského kraje ve dnech 16.12.2013
až 18.12.2013 za období od 1.1.2013
do 30.9.2013. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c)
zákona o přezkoumávání hospodaření. Rada
města ukládá příspěvkové organizaci provést
nápravu při účtování přírůstku majetku příspěvkové organizace dle Dodatku č. 1 ke Zřizovací
listině Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko z 20.6.2013.
Usnesení č. 5
Rada města projednala žádost KANAP Karolín
o poskytnutí objektu v Karolíně č. p. 7 formou
výpůjčky k provozování klubovny a společenské
místnosti pro akce pořádané tímto sdružením
pro občany Karolína. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyčlenění potřebných
prostředků pro zpracování projektu etapové
rekonstrukce budovy č. p.7 a dále finančních
prostředků pro zahájení rekonstrukce, bez které
nelze objekt dát do užívání.
Usnesení č. 6
Rada města projednala žádost Ing. Veselého
o prodej části pozemku parc. č. 288 v k. ú. Rájec
nad Svitavou. Rada města rozhodla zveřejnit
záměr prodat část pozemku parc. č. 288 ostatní
plocha o výměře cca 30 m2 (z celkové výměry
1194 m2) v k. ú. Rájec nad Svitavou.
Usnesení č. 7a
Rada města souhlasí se zařazením správního
území města Rájec-Jestřebí do územní působnosti MAS Moravský kras v období 2014 –2020
a souhlasí s přípravou komunitně vedené integrované strategie území MAS Moravský kras pro
období 2014 –2020 na svém území.
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Usnesení č. 7b
Rada města bere na vědomí Informace o nařízení vlády k odměňování členů zastupitelstev
obcí s tím, že o výši odměn členů zastupitelstva
v roce 2014 bude rozhodnuto na zasedání zastupitelstva města. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města (vzhledem k minimálnímu
nárůstu) ponechat ve stávající výši.
Usnesení č. 7c
Rada města bere na vědomí oznámení o změně názvu školy. Původní název Gymnázium
a Mateřská škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. byl
nahrazen názvem Gymnázium Rájec-Jestřebí,
o. p. s. Tato změna bude promítnuta do nájemní
smlouvy.
Usnesení č. 7d
Rada města rozhodla na základě žádosti Moravského rybářského svazu, MO Rájec-Jestřebí
poskytnout této organizaci dar na ples ve výši
500 Kč.
Usnesení č. 7e
Rada města bere na vědomí dopis paní Odehnalové, knihovnice z Bořitova, jímž vyslovuje
poděkování knihovnicím Městské knihovny
Rájec-Jestřebí paní Šamonilové a Miholové
za jejich práci, zejména s dětskými čtenáři
a za besedy uspořádané pro děti v Bořitově.
Usnesení č. 7f
Rada města projednala návrh termínů schůzí
rady města a zasedání zastupitelstva města v 1.
pololetí 2014.
Usnesení č. 7g
Rada města projednala návrh oprav komunikací (silnic a chodníků) v roce 2014 vč. cenové
nabídky a doporučuje zastupitelstvu zahrnout
je do rozpočtu města na rok 2014.
Usnesení č. 7h
Rada města rozhodla o uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 643/23 na ulici Jurkova 643
v následujícím pořadí:
paní Kalvodová,
pan Hudec,
paní Vávrová.

 USNESENÍ
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Usnesení č. 7i
Rada města projednala žádost o vyjádření
k vydání Rozhodnutí o umístění stavby, realizaci
stavby a o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene na stavbu vedení
VN napětí, trafostanice a vedení NN napětí
v rámci projektu „Jestřebí – TS Chaty“.
Rada města v souladu se svým vyjádřením
k tomuto záměru ze dne 21.10.2013 nesouhlasí
s umístěním, s realizací této stavby na pozemcích města a s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene.

Usnesení č. 7j
Rada města projednala informaci Fotbalového
klubu MKZ Rájec-Jestřebí o průběhu čerpání
finančního příspěvku na údržbu a obnovu sportovních a spolkových areálů, kdy došlo ke komplikaci čerpání z důvodů nedokončené zakázky
výměny oken (vlivem nedodržení smluvních
podmínek dodavatele a ukončení činnosti dodavatele) a doporučuje zastupitelstvu prodloužit
termín pro vrácení nevyčerpaných finančních
prostředků do 30.6.2014.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

U s n e s e n í
ze zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí 22.01.2014
Usnesení č. 1
a) Zastupitelstvo města projednalo informaci
Fotbalového klubu MKZ Rájec-Jestřebí o
průběhu čerpání finančního příspěvku na
údržbu a obnovu sportovních a spolkových
areálů v roce 2013.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zjištění z místního šetření dle zápisu ze dne
20.01.2014 ve věci kontroly stavu realizace
akce „Výměna otvorových prvků v objektu kabin FK MKZ Rájec-Jestřebí“ (příloha
č.1). Zastupitelstvo města akceptuje částku
99.242,90 Kč včetně DPH (hodnota skutečně
realizovaných prací – výměna oken a dve-

ří v přízemí kabin) jako částku uznatelnou
(příloha č. 2) z hlediska pravidel pro čerpání
finančního příspěvku.
b) Zastupitelstvo města rozhodlo příjemci příspěvku prodloužit termín pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků do 30.09.2014.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem dodatku dohody o poskytnutí
finančního příspěvku ze dne 29.05.2013,
v němž se příjemce příspěvku zaváže vrátit
poskytovateli příspěvku částku 96.029,97 Kč.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

inzerce
Ceny inzerce ve zpravodaji města
Plošná inzerce: 968,- Kč/ celá strana • 484,- Kč/ 1/2 strany • 303,- Kč/ 1/4 strany
Řádková inzerce 36,- Kč/ 1 řádek
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
• Provedu zednické práce – hrubé stavby,
omítky, rekonstrukce bytových i nebytových
prostor, drobné zakázky.
Kontakty: tel.: 606 311 560,
webové stránky: www.rerucha.cz

• Instalatér FALTA
topení – plyn – voda – odpady
Jiří Falta, Šafranice 379, Rájec-Jestřebí,
tel.: 736 444 202, www.instalater-falta.cz
e-mailová adresa: falta-jiri@seznam.cz

iNZERCE
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• Půjčovna ručního elektrického nářadí
Rájec-Jestřebí
Petr Skoták, Fučíkova 555
679 02 Rájec-Jestřebí, Tel.: 728 458 720
E-mail: pujcovnarajec@email.cz
Web: www.pujcovnanaradirajec.cz

Studio Věra
nabízí pedikúru a manikúru v nových prostorách
u nádraží na ul. 9. května 295, tel. 602 966 509

WELDING STARS s. r. o. – kovovýroba, zpracování nerezi, topenářské práce, vodoinstalatérské
práce, solární systémy pro ohřev TUV a přitápění. Provozovna: Blanenská 86, areál ZERA.
Kontakt: Petr Malík, tel. č.: 725 339 361

• Hledáme seriózní spolupracovníky do
obchodně poradenské společnosti.
	Tel.: 603 73 42 50
• 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.

• Hledám ke koupi menší rodinný dům
v Rájci nebo blízkém okolí. Může být
i k opravám. Tel.: 773 568 099

OTEVÍRÁME

O TEVÍ RÁ M E

Prodejnu autodílů

od 6. ledna 2014

na osobní a dodávkové vozy

Rájec-Jestřebí
Blanenská 86, 679 02

tel.: 603 456 549
web: www.autodilyblansko.cz

Prodejnu
chovatelských potřeb
Rájec-Jestřebí
Blanenská 86, 679 02
tel.: 603 456 549
web: www.rajpsuakocek.cz

Otevírací doba:
Po – Pá 8:30 – 12:00
13:00 – 17:00
Sobota 9:00 – 11:30

Otevírací doba:
Po – Pá
8:30 – 12:00
		
13:00 – 17:00
Sobota
9:00 – 11:30

Farní zahrada za kostelem Všech svatých
dne 25.12. 2013 ŽIVÝ BETLÉM

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.
FOTO
č.

17

ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz
FOTO
č.

18
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