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HOUSLOVÝ KONCERT
Dne 11.4.2014 se v obřadní síni města
uskutečnil koncert špičkové houslistky
Julie Svěcené.
Klavírní doprovod: Václav Mácha

FLAMENKOVÝ VEČER
Dne 17. 4. 2014
vystoupila
v sále K-áčko tanečnice
Veronica Vítová.
Kytara – Petr Vít,
Cajón – Santiago Vít
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SOCHA SV. FLORIÁNA ZRESTAUROVÁNA

V úterý 15. dubna 2014 se na své místo vrátila
litinová socha Sv. Floriána, rájeckého patrona
proti ohni, povodni a bouři. Socha byla zrestaurována do původní podoby mistrem Oldřichem
Bartoškem, uměleckým kovářem z Křenovic
u Slavkova. Dne 4. května 2014 v 14:00 hodin
proběhne požehnání sochy Sv. Floriána s krátkým programem, na které Vás srdečně zveme.
Bc. Romana Synakieviczová
místostarostka
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PŘI PORUCHÁCH NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH A STRÁŽNÍK

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

Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626

CO POTĚŠÍ – CO ZAMRZÍ …

KDYŽ JARO ZAŤUKALO NA DVEŘE…

Sluníčko prosvítilo záclonu oparu ranní mlhy
a slibovalo hezký den. Velký sál se pozvolna plnil
a lidí postupně přibývalo. Starostové měst a obcí
kraje se sešli, aby probrali společné radosti
a strasti a dozvěděli se, co se nového chystá.
Tak třeba se plánuje zavedení nového registru
smluv, aby bylo vše transparentní. Dobrá myšlenka a to potěší.
Jenže… je otázka, kde všude ještě máme
zveřejňovat informace. Úřední deska, profil zadavatele, věstník veřejných zakázek a nyní další
registr. A tak to vypadá, že budeme zveřejňovat
stejné dokumenty několikrát na různých místech. A je toho více. V účetnictví větších obcí se
zavedly tzv. Pomocné analytické přehledy. Prý
kvůli evropské unii. Prakticky to znamená dvojnásobek práce pro účtárnu včetně nákladů na nové
programy. A pak se po několika letech dozvíme,
že ministerstvo financí tyto přehledy nejenže
nezpracovává, ale ani neví co s nimi. Ach jo…
Za poslední řadu let neúměrně narostla
administrativa. Pomalu se stáváme otroky formulářů, číselníků a registrů. Místo smysluplné
práce pro město a spoluobčany musíme papírovat. Vyplněný formulář je důležitější než vlastní
práce a dobře odvedené dílo a to zamrzí.
Ještě, že se pozitivní lidské hodnoty a zdravý selský rozum nedá zavřít do formulářů.

Je začátek května a řada prací se rozběhla
na plné obrátky. Pokračuje zateplení střechy
posledního pavilonu Mateřské školy v Rájci,
úspěšně se realizuje rekonstrukce a doplnění
vodovodů a kanalizace na ulicích Hradisko
a Šafranice, na svém místě již stojí zrestaurovaný sv. Floriánek, probíhá rekonstrukce
střechy bytového domu na ulici Sportovní
a na ulicích Blanenská a Komenského běží
rekonstrukce chodníků. Pro SDH Holešín je
zakoupeno vozidlo značky Ford pro přepravu
hasičů i techniky a bude se chystat na zavedení
do systému HZS.
Práce je hodně a vše běží v několika rovinách. V jedné je příprava projektů a stavebních
povolení, další jsou výběrová řízení a realizace
nových věcí a další důležitá rovina je dobré
financování a dotace. Na letošní rok máme
požádáno o dotace pro všechny tři sbory dobrovolných hasičů, dále na cyklostezku z Jestřebí
do Bořitova (rozhodnutí o přidělení dotací odložil fond až na květen) a na zateplení mateřské
školky v Jestřebí.
Držte nám palce, ať to vyjde. Ať nám i letos
roste naše město do krásy.
Ing. Pavel Perout
starosta

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 9. 5. 2014 od 9:00 do 10:00 h		
Obec Rájec-Jestřebí, část Holešín
Vypnutá oblast: severní část obce od Doubravice (od domu č. 81) po domy č. 46 a 15 u hlavní
silnice včetně odbočujících ulic.
Dne 9. 5. 2014 od 10:00 do 11:00 h		
Obec Rájec-Jestřebí, část Holešín
Vypnutá oblast: jižní část obce od domů č. 13 a 4 po konec obce směr Karolín včetně
odbočujících ulic (severní část obce po dům č. 46 bude v provozu).
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Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení
tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě
ustanovení §25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.
energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění: V době přerušení dodávky
elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod
napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy pro jednat se společností E.ON
Česká republika, s.r.o.
Pro případné další informace volejte E.ON
Zákaznickou linku 840 111 333 nebo navštivte
www.eon.cz, kde v části věnované distribuci
najdete další informace o přerušení dodávek
elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://
portal.eon.cz/cs/otg/.
Děkujeme za pochopení E.ON Distribuce, a.s.

Město Rájec-Jestřebí a Občanské sdružení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJÍ

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ












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

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

Sbírka se uskuteční:
dne:

5. – 9 .5. 2014

čas:

po, čt
út, st
pá

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

místo: Informační centrum v budově knihovny
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

INFORMAČNÍ OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Opilý jezdil po Rájci
Asi půl hodinu před půlnocí ve středu 19. března
zastavili policisté ke kontrole v Rájci-Jestřebí
na Blanensku osobní auto značky Škoda Felicia. Jak se brzy ukázalo, jeho jednačtyřicetiletý
řidič byl značně pod vlivem alkoholu. Dechová
zkouška u něj ukázala 3,01 promile alkoholu
v dechu. Sám řidič pak policistům přiznal, že
popil pivo a fernet. Policisté mu tedy zadrželi
řidičský průkaz a zakázali pokračovat v jízdě.
Nyní je podezřelý ze spáchání trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
Duchapřítomně ochránil majetek
Do rodinného domku v Rájci-Jestřebí na Blanensku se vydal krást v úterý 18. března dopoledne
dosud nezjištěný pachatel. Do domku se dostal
poté, co rozbil sklo u dveří a okno od koupelny.
Z domku pak pobral dva notebooky, elektronickou čtečku knih, které si nachystal do košíku
na dvůr, aby vše mohl odnést. Zvuk rozbíjejícího
skla ale zaslechl soused, který zašel za otcem
majitelky domu a ten se vydal zjistit, co se děje.
Zloděje tento duchapřítomný devětasedmdesátiletý muž na místě činu vyrušil, dokonce se jej
pokoušel zastavit, ale zloděj utekl. Připravený
lup ponechal na místě, přesto poškozením
vybavení způsobil majitelům škodu za téměř
13 tisíc korun.
Zloděj je nyní podezřelý ze spáchání trestného
činu krádeže a porušování domovní svobody.
Tento případ poukazuje na skutečnost, jak je
důležité, když mají lidé zájem o to, co se v jejich okolí děje a nechovají se lhostejně. Díky
pozornosti souseda a odvaze staršího muže se
podařilo uchránit majetek majitelů domku.
por. Mgr. Iva Šebková
tisková mluvčí Policie ČR
Informační centrum Rájec-Jestřebí
Kontakt: 516 432 191
e-mail: informace@rajecjestrebi.cz
Provozní doba:
po, čt
út, st
pá

8:30 – 17:30 h
7:30 – 15:00 h
7:30 – 15:00 h
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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
2. 5. 2014
14:00
výstavní síň knihovny
VARIACE
Vernisáž výstavy výtvarných prací studentů
rájeckého gymnázia. Potrvá do 29. 5. 2014.
Otevřeno: po, čt
9–18 h,
		
út, st, pá
9–15 h.
4. 5. 2014  	
Státní zámek Rájec nad Svitavou
KONCERT
A. Dvořák: „Svatební košile“, op. 69
Účinkují: VERNUM 2013 ENSEMBLE

17:00

5. 5. 2014
14:00
výstavní síň knihovny
NEJSLAVNĚJŠÍ MORDY
PRVNÍ REPUBLIKY
Další setkání v literární kavárně nás zavede do
světa zločinu. Přednáší JUDr. Miloslav Jedlička.
Změna programu vyhrazena.
8. 5. 2014  	
15:00
Zámecká kaple – Státní zámek Rájec n. Svit.
KONCERT V ZÁMECKÉ KAPLI
Vystoupí žáci ZUŠ Rájec-Jestřebí
18. 5. 2014  	
15:00
Kostel Všech svatých
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ

KULTURNÍ DĚNÍ
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KOLOBĚŽKOVÉ
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začátek
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Galerie Kruh

Státní zámek Rájec nad Svitavou

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

Galerie Kruh

Státní zámek Rájec nad Svitavou

Jan
Jan Šmíd
Šmíd

Obrazy
Obrazy
Výstavy v roce 2014
Vernisáž výstavy se uskuteční
Vernisáž
výstavy2014
se uskuteční
v neděli
27. dubna
v 15 hodin
v neděli 27. dubna 2014 v 15 hodin

Úvodní
slovo prim.
MUDr.
Černý
27. dubna
– 14.
záříJan2014
Hudební
doprovod
Bc. JiříJan
Vráblík
Úvodní
slovo
prim. MUDr.
Černý
Hudební doprovod Bc. Jiří Vráblík
Stálá prodejní
výstava
obrazů,
keramiky
Výstava
potrvá
do grafiky,
27. května
2014 a dalších
výtvarných
oborů
a bude
otevřená
v do
provozní
době2014
zámku
Výstava
potrvá
27.
května

Zámecký výtvarný salon
a bude otevřená v provozní době zámku

27. dubna
– vernisáže
28. května
2014
Pro účastníky
je zajištěno
bezplatné
parkování
areálu
zámku
Pro účastníky
vernisáže
je zajištěno
Jan
Šmíd
–vv Obrazy
bezplatné
parkování
areálu zámku

Výstavy v roce 2014
27. dubna – 14. září 2014

Zámecký výtvarný salon

Stálá prodejní výstava obrazů, grafiky, keramiky a dalších
výtvarných oborů

27. dubna – 28. května 2014

Jan Šmíd – Obrazy

(výběr z díla)
Vernisáž v neděli 27. dubna 2014 v 15 hodin

1. června – 16. července 2014

www.galeriekruh.cz
(výběr
z díla)
www.galeriekruh.cz
Vernisáž v neděli
27. dubna 2014 v 15 hodin

1. června – 16. července 2014

Alena Kojdlová – Inspirace

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

20. července – 14. září 2014

Jan Odvárka – Obrazy

Vernisáž v neděli 20. července 2014 v 15 hodin
www.galeriekruh.cz
www.galeriekruh.cz

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

5. 6. 2014   19:30
Státní zámek Rájec nad Svitavou, Slavnostní sál
Účinkují:
Clara Nováková – flétna
Dora Nováková – klavír
cena vstupenky: 200 Kč / 100 Kč

Program koncertu:
Jan Novák: Choreae vernales pro flétnu a klavír
Bohuslav Martinů Sonáta č. 1 pro flétnu a klavír
Vítězslava Kaprálová: Groteskní passacaglia
Jan Novák: Sonata super Hoson Zes… pro flétnu a klavír

Mezinárodně uznávaná flétnistka Clara
Nováková se narodila v Brně v rodině
hudebního skladatele Jana Nováka.
Po delším pobytu
v Dánsku a Itálii
absolvovala studia
na Vysoké hudební
škole ve Stuttgartu
u prof. Klause Schochowa a později na Conservatoire National Supérieur
v Paříži u Michela Debosta, kde obdržela nejvyšší
vyznamenání. Je laureátkou několika mezinárodních
soutěží (Palmi, Ancona, Stresa) a nositelkou řady
ocenění (Rotary-Preis Stuttgart, Pro Musicis Award
ad.). V letech 1988 až 2006 působila jako 1. flétnistka
Ensemble Orchestral de Paris, kromě toho vystupuje
jako sólistka na nejvýznamnějších pódiích a festivalech – Salle Pleyel v Paříži, Carnegie Hall v New
Yorku, City Hall Theater v Hong Kongu, Leo S. Bing
Theater v Los Angeles, Auditorio Leon de Greiff v Bogotá, Festival Darmstadt ad., a spolupracuje s řadou
komorních souborů, např. KammerEnsemble de Paris,
Trio Salomé, Trio Nobis, Ensemble Arcema a Smash
Ensemble Salamanca. Velmi se zasazuje i o soudobou
hudbu, intenzivně spolupracuje s mnoha skladateli
a byla jí věnována řada hudebních děl. Nahrává pro
rozhlas i televizi v řadě evropských států, natáčela pro
BNL France, EMI, Gallo Swizerland, FNAC France,
Maguelone a MODE New York.

Dora Nováková - Wilmington vystudovala hru na klavír nejprve na Hochschule
für Musik ve Freiburgu u Vitalije Margulise a poté ve studiu pokračovala jako
žačka Rudolfa Firkušného na newyorské
Juilliard School, kde se věnovala také
komorní hudbě u Felixe Galimira. Koncertní cesty ji zavedly do USA, Evropy
a Japonska. Nahrála řadu CD pro Audite
a VDE Gallo. Uskutečnila řadu nahrávek
pro Český rozhlas v Praze, v Brně, pro
Bayerischer Rundfunk v Mnichově a natáčela pro Českou televizi i japonskou
televizi NHK. Svoji pedagogickou činnost zahájila Dora Novakova na Juilliard
School. Od roku 1990 vyučuje na Hochschule für Musik und Theater v Mnichově, kde také pořádá koncertní řadu pro
děti a mládež. Vede klavírní mistrovské
kurzy v Itálii (Rovereto), v Japonsku
(Oomuta) a v České republice
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19. 6. 2014  19:30
Státní zámek Rájec nad Svitavou, Slavnostní sál
Účinkují:
Josef Špaček – housle
Miroslav Sekera – klavír
cena vstupenky: 200 Kč / 100 Kč

Program koncertu:
Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír
Pablo de Sarasate: Caprice basque
Bohuslav Martinů: Česká rapsodie pro housle a klavír
Edvard Hagerup Grieg: Sonáta č. 2 G dur pro housle
a klavír op.13

Josef Špaček patří
mezi absolutní špičku
dnešní mladé generace houslistů. Studoval
v Praze na konzervatoři
u profesora Jaroslava
Foltýna. Dále pokračoval na prestižním Curtis
Institute of Music ve Filadelfii pod vedením Idy
Kavafian, Jaimeho Lareda a Shmuela Askhenasiho. Svá studia zakončil ve třídě Itzhaka
Perlmana na newyorské Juilliard School. V roce
2009 vyhrál na Novém Zélandu Mezinárodní
houslovou soutěž Michaela Hilla, rok předtím
získal na Mezinárodní soutěži Carla Nielsena
třetí cenu a také cenu poroty mladých. V roce
2012 se stal laureátem světové houslové soutěže Královny Alžběty v Bruselu, která je odborníky
považována za největší a nejnáročnější soutěž
na světě s nejdelší historií. Josef je prvním
českým houslistou, který se probojoval v této
soutěži do finále.
Od sezony 2011/2012 působí jako koncertní
mistr České filharmonie a vedle této prestižní
role úspěšně pokračuje v sólové kariéře. Jako
sólista vystupoval s Philadelphia Orchestra,
Českou filharmonií, Pražskou komorní filharmonií, Auckland Philharmonia Orchestra, Kansas
City Symphony, Queensland Symphony Orchestra, Pražským komorním orchestrem, Brněnskou filharmonií, Filharmonií Bohuslava Martinů
a s Ruskou komorní filharmonií. Spolupracoval
s dirigenty, jako jsou Jiří Bělohlávek, Christoph
Eschenbach, Manfred Honeck, James DePreist,
Asher Fisch, Roy Goodman, Jakub Hrůša, Eliahu Inbal a Rossen Milanov. Pravidelně vystupuje

na hudebních festivalech, mezi jinými jsou to
Ravinia Festival v Chicagu, Dvořákova Praha,
Bravo! Vail Valley Music Festival v Coloradu, Mezinárodní festival Bohuslava Martinů, Moravský
podzim či Pražské jaro.
V roce 2006 nahrál ve Dvořákově síni Rudolfina svoje debutové CD s uceleným kompletem
sonát pro sólové housle Eugena Ysaye pro vydavatelství Artesmon. Firma Naxos vydala jeho
nahrávku skladeb H. W. Ernsta a label Supraphon letos představil jeho CD s Janáčkovými,
Smetanovými a Prokofjevovými díly.
Josef Špaček hraje na nástroj z dílny Jean-Baptista Vuillauma z roku 1855.

Miroslav Sekera patří
k výrazným osobnostem
naší mladé klavírní generace. Jeho hra se vyznačuje smyslem pro barvu
a jedinečností projevu.
V roce 2002 se stal vítězem mezinárodní soutěže
J. Brahmse v rakouském
Portschachu. Již předtím
získal ocenění v mnoha významných soutěžích u nás i v zahraničí, jako například cenu
v soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních,
cenu v soutěži pořádané HAMU (Stipendium
firmy YAMAHA) a cenu v mezinárodní soutěži
v Gaillardu ve Francii.
Hře na klavír se věnuje od tří let, kdy jeho
nevšední talent objevila vynikající pedagožka
profesorka Zdena Janžurová. Současně s klavírem započal studium hry na housle. Díky
umění hry na klavír a současně na housle byl
vybrán do role malého Mozarta v oskarovém
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filmu „Amadeus“ režiséra Miloše Formana. Hře
na oba nástroje se věnoval až do svého přijetí
na Pražskou konzervatoř, kde se rozhodl pouze pro studium hry na klavír. Byl přijat do třídy
profesorky Evy Boguniové. Po celou dobu studií
též navštěvoval třídu profesora Martina Ballýho.
Dále pokračoval na Hudební fakultě Akademie
muzických umění v Praze u docenta Miroslava
Langera. Studium dokončil v roce 1999, jako
nejúspěšnější student.
V roce 2006 mu bylo vydáno sólové CD firmou Multisonic za podpory Nadace Českého hudebního fondu s díly J. Brahmse, D. Scarlattiho,
M. Moszkovského. Pro soudobého bostonského
hudebního skladatele Josepha Summera nahrál

v USA dvě CD, které vydala nahrávací společnost Albany records. Pravidelně spolupracuje
s Českým rozhlasem. V letošním roce se již
podruhé představil jako sólista Symfonického
orchestru hl. m. Prahy FOK. Koncertuje v České
republice i v zahraničí.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Do konce měsíce května je možno zakoupit v předprodeji v Informačním centru Rájec-Jestřebí cenově zvýhodněné vstupenky na koncerty festivalu Concentus Moraviae, konané
v našem městě se slevou 50 Kč. Tato nabídka
platí do 31. května 2014. Po tomto datu budou
vstupenky nabízeny za cenu plnou.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

Z NOVÝCH KNIH
Malá nabídka pro chvíle odpočinku.
Ze světové literatury:
BURIANOVÁ, M.: Móda v ulicích protektorátu
KREJČÍK, V.: Powerjóga
Nový Občanský zákoník úplně pro všechny

Detektivky:
PETTERSON, T.: Hitlerovi nepřátelé
CORNWELLOVÁ, P.: Za řekou Styx
LINKOVÁ, CH.: Zapomenuté dítě

Cestopisy:
KOPECKÁ, J.: Pašeráckou stezkou z Tibetu
ŠULISTA, F.: Seychely

Z historie pro poučení i zábavu:
BENZONI, J.: Příběhy francouzských zámků
JUŘÍK, P.: Šternberkové
FALCONES, I.: Bosá královna

Z naučné literatury:
PŘIBYL, Lukáš: Zapomenuté transporty
LIAO, Y.: Hovory se spodinou

Nezapomeňte, že všechny knihy pro
dospělé čtenáře si můžete vypůjčit i ve čtvrtek
dopoledne!

JULIE MEZI SLOVY A NEBEZPEČNÁ ANOREXIE (JÁ JSEM HLAD)
Setkání se spisovatelkou Petrou Dvořákovou
Děti z rozvedených rodin, soužití kluků
a děvčat, nová maminka či tatínek a vyhublé
dívenky šíleně cvičící různé sporty. Takové „děti“
najdete v knihách spisovatelky Petry Dvořákové.
Příběh devítileté Julie a jejích nových sourozenců vypráví vtipně a srozumitelně všem
dětem, které často z vlastních zkušeností ví, jak
je složité, když se rodiče rozejdou, najdou si jiné
partnery, rodina se stěhuje atd.
Příběh třináctileté dívky, která je doma trestaná za každou maličkost, ve 14 letech odejde

raději na internát, po maturitě se vdá a její
dvouletý syn prodělá leukémii, přibližuje Petra
Dvořáková v další knize Já jsem hlad. Tentokrát
je to ale kniha pro dospělé. Protože hrdinka
příběhu už jako dospělá bojuje s anorexií, Petra
Dvořáková děvčatům ze sedmých tříd vyprávěla
právě o této nebezpečné nemoci. Jak poznáte
anorektičku? Co všechno může hladovění v těle
způsobit? Můžete mít po prodělání anorexie
děti? Vyléčí vás psycholog nebo psychiatr?
Na všechny tyto a řadu dalších otázek spisova-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
telka odpovídala a nakonec s děvčaty vyplnila
krátký test. Jeho výsledky pošle každé dívce
na e-mail a ze svých bohatých zkušeností pozná, zda nebezpečí anorexie hrozí a v jaké míře.
Děti i paní učitelky byly s povídáním Petry
Dvořákové velice spokojené, bylo pro ně pří-
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nosné i inspirující. Možná by stálo za to pozvat
příště na toto setkání maminky dospívajících
dětí. Vždyť autentické vyprávění je mnohem
lepší než z doslechu čerpané informace. A štíhlounkých děvčat u nás stále přibývá. Je to jen
móda nebo něco víc?

NEJMOUDŘEJŠÍ JE ČÍSLO
V šestém století před naším letopočtem žil
na ostrově Samos moudrý Pythagoras. O něm
jsme se všichni učili ve fyzice a snad si i mnozí
pamatují Pythagorovu větu. Ale mnozí netuší,
že tento řecký matematik a filozof kdysi pronesl
větu „Nejmoudřejší je číslo“.
Právě tato věta se stala tématem dalšího
ročníku celostátní literární soutěže Kde končí
svět. Kluci a děvčata z vyšších ročníků rájecké
školy přemýšleli, nakolik může být číslo moudré,
v životě důležité, jak a nakolik zasahuje do jejich
života.
Sešlo se 15 prací, úvah i básní, z kterých
jsme nakonec vybrali tři dívky, které v místním
kole dostaly knižní odměny a 2. června se budou
moci v Zrcadlové kapli pražského Klementina
setkat s ostatními psavci soutěže a potkají také
známé osobnosti ze světa literatury a filmu.
Vítězné práce budeme postupně uveřejňovat na stránkách zpravodaje, abyste všichni
věděli, jak šikovné děti u nás máme a možná
tak nahlédneme i do světa současných teenegrů
a uvidíme, že nesedí jen u počítačů, jak často
vzdycháme, ale umí tvořit a vidí i krásné věci.
Místní kolo soutěže vyhrála Eva Menclerová,
druhá se umístila Míša Wittková a třetí příčka
náleží Andree Krajíčkové. Přečtěte si tedy vítěznou úvahu.
MOUDRÁ ČÍSLA MÉHO ŽIVOTA
1 – to jsem já, originální osoba, která vidí svět
vlastníma očima, mám jedinečné myšlení,
názory a také život.
1 – známka ve škole. To je ocenění mé píle
a snahy.
1 – moje rodina – máma, táta, bratr Honza a já.
To je náš domov, ve kterém jsme šťastni.
Jsem ráda, že je mám.
2 – pro mne je to táta a máma. Dvojka, která
mne miluje takovou, jaká jsem. Vytváří můj

2

3
4

5

domov, rodinnou pohodu, pocit lásky, jistoty
a bezpečí.
– dvě oči, kterýma se dívám na svět, dvě
ruce, které dělají všechnu práci, dvě nohy
díky, nimž běhám.
– mé tři přání, o kterých tajně sním.
– čtyři roční období – jaro, léto, podzim, zima.
V každém období prožívám různé zážitky,
na které se těším. Zima – sníh, lyže, brusle
a stavění sněhuláka a nakonec ty tajemné
Vánoce. Jaro – probudí se veškerý život,
všechno se zazelená a já vyrazím na kolo.
Léto – prázdniny, dva měsíce bez starostí, brzkého vstávání a povinností do školy.
Jedno slunce, spousta vody a ještě více
legrace s kamarády. Podzim – nekonečné
množství hřibů v našich lesích, čtyři bedýnky
slaďoučkých jablíček z naší zahrádky, tisíce
zbarvených listů a miliony kapek deště.
– pět nejdůležitějších hodnot mého života
- zdraví, jediná opravdu nejdůležitější věc
v životě, musím se o ně starat, často to
lidé berou jako samozřejmost, dokud ho
neztratí
- láska, bez ní by nikdo nebyl na světě, láska
má mnoho různých podob – láska k sobě,
oboustranná láska, nekonečná láska,
láska na první pohled
- přátelství, přátelství na celý život, to je jedno z mých mnoha přání, opravdoví přátelé
mně pomohou, když potřebuji, nezradí
- víra, každý v něco věří a pomáhá mu to
překonat překážky
- radost, umět se radovat z maličkostí, rozdávat radost ostatním, to umí jen málo lidí

V životě každého člověka se vyskytuje
spousta čísel a já považuji tato čísla za nejmoudřejší v mém životě.
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 11

MAGNESIA LITERA
V úterý 8. dubna proběhlo slavnostní vyhlášení cen Magnesia Litera 2014. Milovníci knih
jistě sledovali, která z nominovaných cen získá
nejlepší hodnocení. Vězte tedy, že knihou roku
se stal Průvodce protektorátní Prahou Jiřího Padevěta, Literu za prózu získal Emil Hakl a jeho
Skutečná událost*, Literou pro děti byli odměněni Ondřej Buddeus a David Böhm za knihu
Hlava v hlavě*, jako nejlepší nakladatelský
počin byly vyhodnoceny Velké dějiny zemí ko-

runy české* a objevem roku se stal Tichý den
Jana Trachty – zápisky českého lékaře z Afriky
a Haiti, autentické svědectví Lékaře bez hranic.*
A co se nejvíce líbilo čtenářské veřejnosti.
Snad vás to nepřekvapí: povídky Zdeňka Svěráka Po strništi bos.*
Nevím, co se bude nejvíce líbit čtenářům
v Rájci, ale knihy označené hvězdičkou máme
ve fondu naší knihovny a můžete si je u nás půjčit.
Na vaši návštěvu se těší rájecká knihovna.

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

Večerníčky
na zahrádce
Večerníčky
na zahrádce
v týdnu od 26. do 30. května každý den v 18 h
na zahrádce vedle knihovny
Vezměte s sebou: pastelky, lepidlo, nůžky, deku.
V případě nepříznivého počasí se akce koná v dětském
oddělení knihovny.
Na nástěnce u knihovny najdete každý den informace,
co si na další den přinést.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
PEER PROGRAM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Konec měsíce března
a počátek dubna byl termín konání peer programu na základní škole. Smyslem programu je
ve čtyřech lekcích propagovat
v 6. ročníku výhody zdravého
způsobu života. Starší kamarádi byli nápomocni
mladším spolužákům při plnění úkolů. Byli rozděleni vždy do čtyř skupin, které nejdříve v první
lekci vymýšleli co nejvíc způsobů, jak pozitivně
trávit volný čas popř. jak poradit kamarádovi,
pokud má nějaké trápení.

Druhá lekce byla vyplněna scénkami, v nichž
se aktéři učili různými způsoby odmítat návykové
látky. Třetí lekce měla téma šikanování. Tento
nešvar, který se na školách i jinde vyskytuje, je
bohužel velmi častý a poznamenává děti na celý
život. Proto je nutné naučit žáky, jak se zachovat,
když se s tímto problémem setkají. Poslední lekce se zabývala fenoménem dneška, a sice virtuálním světem. Z reakcí žáků je patrné, jak rozdílné
jsou přístupy rodičů. Některé děti mají absolutní
volnost a žádnou kontrolu. Údaje o trávení času
na internetu či při hrách jsou zarážející a varující.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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Díky patří především peerům – žákům z 8. ročníku, kteří se úkolu starších
kamarádů zhostili velmi dobře, přestože
to nebylo vždy snadné. Doufám, že
i šesťáci si něco poučného odnesli.
Miloslav Staněk

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SNĚHURKA
A SEDM TRPASLÍKŮ
BESEDY V RÁJECKÉ KNIHOVNĚ
Spolupráce naší školy a MK je na výborné
úrovni. Paní knihovnice pro nás připravují spoustu zajímavých besed a díky nim se můžeme setkávat a blíže seznámit s nevšedními osobnostmi.
9. dubna měly žákyně sedmého ročníku možnost osobního setkání se spisovatelkou Petrou
Dvořákovou, autorkou knih „Julie mezi slovy“
a „Já jsem hlad“. Paní Dvořáková na vlastní kůži
poznala nemoc zvanou mentální anorexie, se
kterou s přestávkami bojovala od svých šestnácti
do dvaceti šesti let.
V současné době pomáhá dívkám se stejnými problémy, které se na ni mohou s důvěrou obrátit. Autorka je velmi sympatická žena a beseda
s ní byla zajímavá, poučná i zábavná.
Druhou besedou, které se zúčastnili žáci
6. A a 7. B byla beseda s manželi Balákovými
z Tišnova. Pan Libor Balák je malíř, žák světově
proslulého umělce Zdeňka Buriana. Původně
se věnoval ilustracím knih, později pracoval
na známých počítačových hrách Vietkong 1 a 2.
V posledních letech se věnuje rekonstrukcím
pravěku. Na internetových stránkách antropark@
seznam. cz je možné si prohlédnout jeho expozici
obrazových rekonstrukcí života dávných kultur.
Novinkou je tam čtení na pokračování dobrodružného románu „Dobyvatelé zapovězené země“,
jehož je pan Balák autorem.
Beseda s manželi Balákovými se nám velmi líbila
a rádi se s nimi setkáme znovu.
Vlasta Staňková

Letošní divadelní sezónu jsme zahájili jako
vždy v Městském divadle Brno. Oblíbený muzikál „Sněhurka a sedm trpaslíků“ jsme zhlédli
21. března večer. Nejvíce diváků se přihlásilo
z nižšího stupně, ale i někteří starší žáci se
k nám připojili.
Výkony herců byly vynikající. Nade všemi
ovšem vynikala ježibaba ztvárněná Janem
Apolenářem. Také trpaslíci si to užívali. Na konci
představení byl aplaus ve stoje, který neměl
konce. Ohlasy dětí naší školy byly jednoznačné:
„ Kdy pojedeme zase?“ To je nejlepší vyznamenání nejen pro herce, ale i pro organizátory
tohoto zájezdu do divadla.
Miloslav Staněk
EXKURZE DO BRNA
Den před velikonočními prázdninami
16. dubna se vydaly třídy 7.A a 7.B se svými
třídními učitelkami Ivou Mullerovou, Vlastou
Staňkovou a paní učitelkou Soňou Hlaváčkovou
na dějepisně–výtvarnou exkurzi do Brna.
Program exkurze byl opravdu nabitý. První
zastávkou byl Buran teatr na Kounicově ulici.
Studenti Biskupského gymnázia v Brně si pro
žáky a studenty nacvičili divadlo v anglickém
jazyce „Džungle před tabulí“.
Po skončení divadla jedna skupina navštívila kostnici u kostela sv. Jakuba, druhá
polovina zhlédla v Moravské galerii nejen výstavu módy, ale také stálé expozice – obrazy,
porcelán a nábytek. Třetí a poslední zastávkou
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byla katedrála na Petrově s výstupem do věže. Schodů bylo hodně, ale výhled stál za to!
Exkurze byla bezva! Myslím, že jsme poznali
Brno i z jiné stránky, nejen z té nakupovací
v galerii Vaňkovka.
Helena Sáňková 7.B

ZLATÝ SLAVÍK
Bývá v naší škole tradicí, že poslední den
před velikonočními prázdninami se koná na prvním stupni soutěž ve zpěvu Zlatý slavík. Letošní
rok nebyl výjimkou, soutěž proběhla ve dvou
kategoriích – 1. a 2. třída a 3. až 5. třída.

MOJE CESTA NA SEVER
V prosinci, pár dnů
před Vánoci, jsem odjel se svým spolužákem
a kamarádem Ondřejem Míčou na tříměsíční
studijní pobyt do Finska. Možná si říkáte, že
jsme tam jeli na dovolenou a celou dobu jsme
jen relaxovali, leč opak byl pravdou. Po dobu
pobytu jsme totiž museli zvládat jak místní (finskou) školu, tak zároveň i tu naši v Česku. Což
znamenalo splnit něco z učiva předem a dohnat
zmeškané hodiny po návratu. Nezbytností pro
bezproblémovou komunikaci byla také obstojná znalost angličtiny. V ní jsme také psali den
po dni náš blog, http: //3mifinland. blogspot.
fi/. Na blogu jsou i fotografie dokumentující
náš pobyt.

S rodinami jsme se seznámili už před odjezdem přes e-mail a Facebook a vyplatilo se
nám to. S aklimatizací jsme neměli skoro žádné
problémy, předem jsme věděli, co od našich
rodin očekávat.
A jak to tedy dopadlo? Fantasticky! Já jsem
žil v domě s třemi holkami (máma a 2 dcery),
v podstatě vedle školy, a prakticky na nic si nemohu stěžovat. Můj spolucestovatel pro změnu
bydlel na farmě 15 minut autem od školy a dle jeho slov se i jemu jeho dočasný domov moc líbil.
Pokud se chystáte někam na delší dobu
jako my, je dobré si předem zajistit volnočasové
aktivity. Kupříkladu já jsem si zajistil tréninky
atletiky, abych nevypadl z rytmu. Hlavně ale

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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musím zmínit taneční: v prvních dvou měsících
jsme totiž navštěvovali zdejší hodiny tanečních
a celé naše dvouměsíční snažení zakončil bál,
jenž byl jedním z vrcholů naší cesty. Tanec nám
ale i pomohl získat si přátele. Díky němu jsme
poznali celou řadu báječných lidí v čele s našimi
tanečnicemi. Podle tance se také později odvíjely naše další aktivity.
Závěrem bych rád poděkoval Gymnáziu Rájec-Jestřebí za možnost uskutečnit tuto úžasnou
cestu. Paní učitelka Pernicová, která individuální
mobility studentů organizuje, už jistě plánuje,
jak dopřát podobné zážitky dalším
studentům. Popřál bych tedy rád
všem, kdo se také chystají na podobnou cestu, ať se jim to povede
přinejmenším tak dobře jako nám.
Adam Pernica
Gymnázium Rájec-Jestřebí

RECYKLOHRANÍ – EKOLOGICKÁ
AKTIVITA GYMNÁZIA
Gymnázium Rájec-Jestřebí je zapojené
do projektu recyklohraní, který učí studenty jak správně recyklovat vyřazené
elektrozařízení, baterie a tonery.
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou ministerstva školství České republiky, zabývající se sběrem a recyklací vyřazeného elektrozařízení, baterii
a tonerů z tiskáren. Gymnázium
za odevzdané věci dostane body,
které poté může směnit za elektroniku (tablety, notebooky, klávesy atd.) a vybavení do školy pro
studenty a učitele. Sběr probíhá
v areálu školy, ve kterém jsou
umístěny speciální boxy. Jakmile
jsou boxy naplněny je objednán
svoz. K dnešnímu dni škola odevzdala 2 boxy s tonery a několik

sběrných boxů s elektrozařízením. Gymnázium
se také již několik let věnuje a zajišťuje sběru
papíru.
Kalašová N.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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ZÁKLADY FINANCOVÁNÍ ANEB ZPESTŘENÍ SEMINÁŘE SPOLEČENSKÝCH VĚD
Jako každý jiný čtvrtek nás čekal
seminář společenských věd. Ovšem
na dnešní hodinu jsme měli pozvány
dva ekonomy – paní Jitku Sochorovou
a pana Petra Sigmunda, kteří nám měli
přiblížit základy financování. Po vyčerpávající hodině fyziky se naše obvyklá
skupinka odebrala do třídy, kde na nás
už čekala paní učitelka Markéta Machová
s odborníky na finanční gramotnost, kteří
měli připravenou třídu k dnešní hodině.
Po počátečním chaosu se všichni uklidnili
a návštěva se nám představila. Dozvěděli
jsme se, že si dnes formou hry ukážeme,
s čím vším se v reálném životě, co se týče financí,
musí počítat. Na lavicích ležela velká barevná
hrací deska Finanční svobody a kolem ní spousta
kartiček a papírových peněz. Takto uspořádaná
hrací místa byla dvě, protože nás bylo hodně.
Rozdělili jsme se tedy na dvě skupinky a posedali
si do kruhu kolem hrací plochy.
Když si všichni prohlédli, jaký herní materiál
se vyskytuje na stolech, a okomentovali to, ruch
se uklidnil a my mohli začít hrát. Paní ekonomka
se nám snažila vysvětlit pravidla, ale ze začátku to bylo velmi složité a chaotické. Když se
všechno rozběhlo, bylo to hned zábavnější. Hráli
jsme po dvojících a tvořili jsme manželský pár
s malým dítětem. Muselo se přemýšlet do čeho
investovat peníze a do čeho ne. Během hry jsme
měli sledovat vývoj na burze – růst nebo pokles
akcií a dluhopisů, nakupovat je a za výhodnou
cenu prodávat. Také jsme každé kolo dostávali pravidelnou výplatu, která byla odvozena
od toho, jak se nám momentálně ve hře daří.
Dále jsme si mohli nakupovat a uzavírat různá

spoření a pojištění. Ovšem byly zde i ne zrovna
příjemné věci v podobě událostí. Tou bylo například vytopení bytu, úrazy a podobně. Kdo neměl
uzavřené již zmíněné pojištění, musel platit, a to
ne zrovna malou částku. Cílem hry bylo během
30 let získat vlastní byt, zajet si na dovolenou
za 250 tisíc korun a našetřit 3,5 milionu korun
na stáří. Pár, který tyto cíle splní, měl slíbenou
odměnu.
Tyto cíle se však nepodařilo splnit vůbec
nikomu, a tak výhru získala „rodina“ studentek,
která byla nejblíže.
Během těchto dvou hodin jsme se všichni
velmi dobře bavili a poučili se do budoucna.
I když byla pravidla složitá a paní ekonomka
nám stále musela radit, bylo to opravdu fajn.
Vše bylo jako ve skutečnosti, a tak není divu,
že občas nastaly zmatky. My osobně bychom si
klidně ještě někdy v budoucnu tuto hru zahrály.
V reálném životě už to bohužel hra nebude
a taková zábava také ne.
Anna Nečasová, Iveta Janoušková, 3. ročník

ČTI A MYSLI
Rájecké gymnázium je dlouhodobě úspěšné
v získávání grantů vedoucích ke zkvalitnění
výuky. Jedním z grantů, které v současné době
řešíme, je Literární a dokumentová gramotnost
– praktikum. Jeho cílem je rozvíjet u studentů
čtenářské dovednosti, čili nejen číst, ale také
přemýšlet o smyslu textu jako celku, vyhledávat
v něm informace (i ty mezi řádky), zvažovat

pravdivost informací a poskládat si je do smysluplného obrázku daného tématu.
V rámci grantu Literární a dokumentová
gramotnost – praktikum jsme se intenzivně
zaměřili na zavádění koncepce Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) do výuky.
Výuka ve stylu „kritického myšlení“ je založena

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
na třífázovém modelu vyučovací hodiny. Jak
tedy hodina probíhá?
Na počátku zjišťujeme, co o novém tématu
studenti již vědí, jaké o něm mají představy,
a na téma se naladíme. Následuje fáze získávání nových poznatků a celek doplňuje reflexe,
při které si studenti uvědomí, co nového se
naučili a opraví si případně své původní mylné
představy. Během celého procesu je kladen
důraz na přemýšlení a spolupráci, k čemuž nám
slouží rozličné výukové metody.
O jaké metody se konkrétně jedná? Zde
je několik příkladů z hodin biologie: studenti
ve svých mozcích „rozpoutají bouři nápadů“ při
brainstormingu a vzpomínají, co k tématu vědí,
nebo se věnují volnému psaní, při kterém se
těží ze spojení činnosti přemýšlejícího mozku
s píšící rukou, shrnují téma pomocí pětilístku,
hledají v textu shodné a rozdílné znaky u příbuzných skupin organismů, vytvářejí během
čtení tabulky, ve kterých si ujasní, co vědí, co
by chtěli vědět a následně doplňují, co se dozvěděli, vytvářejí ve skupinkách minipřednášky,
jež prezentují svým kolegům, kreslí myšlenkové
mapy, ve kterých jim vyvstane struktura tématu
s jeho nosnými informacemi a podobně. Samozřejmě nezapomínáme ani na diskuse nad
texty. Uplatňujeme zde metody jako podvojný
deník nebo poslední slovo patří mně, v rámci
kterých si studenti vyberou z textu myšlenky,
které je zaujaly, a následně o nich, doplněných
vlastním názorem, debatují se svými spolužáky.
Není třeba zdůrazňovat, že se jedná o styl
vzdělávání náročný jak pro učitele připravujícího
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výuku, tak pro studenty, kteří si hodinu nemohou jen odsedět. Přečtěte si, jak sami studenti
anonymně hodnotili výuku biologie na konci
prvního pololetí:
„…pracovní listy se mi líbily, hodně jsem si
z toho zapamatoval a dobře se z toho učí…“
„…každou hodinu je jiná aktivita, to se mi
moc líbí, není to stereotyp … hodně věcí si
pamatuji jen z hodin…“
„…hodiny biologie se mi líbí, protože jsou
zábavné a akční, hodně spolupracujeme jako
celá třída…“
„…dobré: systém výuky, zajímavý a vyhovující … hodiny nejsou nudné a jsou užitečné
a dobře připravené…“
„…dobré: papíry, které vypracováváme
v hodinách. Dobře se mi z nich učí a více si to
zapamatuji, když si to sama vypracuji…“
„…vyhovuje mi: práce v hodinách, neustálé
diktování by nemělo efekt a nejen já bych v hodinách usínala…“
„…hodiny biologie mě velice baví. Hodně
učiva si pamatuji z hodin. Nemám ráda jednotvárnost, a proto jsem moc ráda, že využíváte více prostředků a ne jen psaní na tabuli
a do sešitů…“
Metody kritického myšlení na gymnáziu
v Rájci-Jestřebí používají také vyučující českého
jazyka a společenských věd a takovéto reakce
studentů nás utvrzují v tom, že naše snaha má
smysl.
Michaela Míčková
Gymnázium Rájec-Jestřebí

CENTRUM MOTÝLEK
KRONIKA CENTRA MOTÝLEK
BŘEZEN 2014
Vystoupení Rájíček – 9.3.2014
V neděli 9.3.2014 pořádal Spolek „Sdružení za rozvoj města“ pro rodiny s dětmi Dětský karneval, který
se konal v sále Sokolovny v Rájci-Jestřebí. Bohatý program, který
připravili pořadatelé, jsme doplnili vystoupením našeho folklórního
souboru Rájíček s doprovodem živé hudby a zpěvu. V letošním roce
se jednalo o naši premiéru. Jako doplnění jsme poskytli rodičům
a dětem nabídku využití dětského koutku v sále Sokolovny, kde si
mohly děti pohrát a rodiče chvíli posedět.
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Beseda – Alergická rýma – 12.3.2014
Překonáváním rýmy a podobných lehkých onemocnění si budujeme odolnost a imunitu. Aby
nosy mohly plnit všechny funkce a fungoval
správně, je nutné o něj pečovat. Účinky mořské
vody přispívají k našemu zdraví a pohodě, jsou
nezbytné pro správnou funkci tělesných orgánů,
přispívají k boji proti únavě a infekčním nemocem, zejména v oblasti ORL. Roztoky mořské
vody ve spreji jsou rozděleny podle slanosti.
Po celý rok můžeme používat Stérimar
s manganem, který má prokazatelné antialergické účinky. Při léčbě virové i sezónní
alergické rýmy použijeme Stérimar s mědí,
který má prokazatelné antibakteriální účinky
(používá se pouze krátkodobě - asi 14 dní).
Maminkám jsme rozdali dárky od spol.
Merk a losovali o balení mikrospreje Stérimar bébé pro hygienu nosu nejmenších
dětí. Vítěz si tak odnesl 100% přírodní
fyziologický roztok, který je preventivní, ale
také napomáhá při onemocnění horních
dýchacích cest.

CENTRUM MOTÝLEK
Beseda – Slaďování rodinného a pracovního života – 19.3.2014
Termín Sladění rodinného a pracovního
života se používá v Evropské unii - oblast
sladění tímto názvem vymezuje zajištění
péče o rodinu, převážně o děti do 15 let.
Zmínili jsme problematiku rovných příležitostí pro ženy a muže, dodržování právních
norem, flexibilní pracovní podmínky (zkrácená pracovní doba, částečné úvazky,...),
zaměstnanecké výhody, nárok na peněžitý
příspěvek v mateřství,...Cenné byly pro
nás sdělené vlastní zkušenosti, které vedly
k závěru, že máme ke sladění rodiny a práce
podporu u svých zaměstnavatelů.
„Nejde o to, že by všechny matky měly pracovat. To záleží na jejich osobním rozhodnutí.
Ale pokud zájem má, měla by i maminka
malých dětí dostat příležitost.“
Za kolektiv Centra Motýlek
Alena Hrbková

CENTRUM MOTÝLEK
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NABÍDKA NA KVĚTEN 2014

Výlet do Bonga
• Termín: pátek 2.5.2014
(tento den mají děti na ZŠ
v Rájci ředitelské volno)
• Cena: dospělí i děti 100,Kč/os. za autobus + 60,- Kč/os. vstupné
Děti do 2 let – zcela zdarma (bez nároku
na sedadlo) • Pro děti, které pojedou bez
rodičů je zajištěný dozor!
• Odjezd: 14:25 hod autobusem od Sokolovny
• Návrat: cca v 19 hod k Sokolovně v Rájci
• Využijte tuto jedinečnou nabídku. Hlaste
se co nejdříve: cmotylek@seznam.cz nebo
telefonicky: 728 684 044, počet míst je
omezen.
• Výlet se koná v rámci projektu „Křídla a
kořeny naší rodiny“

Seminář – Ruce na prsa
• Termín: pátek 16.5.2014 v 10:15 hod
• Kde: dětské oddělení Měst. knihovny Rájec
• Pořádá: Dialog Jessenius ve spolupráci se
SEEIF Ceramic, a.s.
• Vstup zdarma

Bazárek –prodej oblečení a potřeb pro děti  
• Kdy: 17.5.2014 (8:30 – 11:30 hod)
• Kde: Klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí
• Informace pro prodávající: pavlina.stejsk@
seznam.cz, tel. 605 129 727

Den Země
• Společný výlet pro rodiny s dětmi – Rájec
přes Karolín a zpět
• Termín: sobota 3.5.2014
• Sraz na parkovišti u zámku ve 13:00 hod
• S sebou: párek na opékání, pití, kapesné,
reflexní vestu (není podmínkou)
• Děti pouze v doprovodu dospělé osoby
• Prohlídka rodinné farmy
• Možnost jízdy na poníkovi
• Kontaktní osoba: Jana Klimková,
mob.: 773 523 846
LETNÍ PRÁZDNINY – SRPEN 2014
Akce pro děti: Mít zdravé zuby je důležité
• Určeno pro děti do 10 let i pro rodiče
s nejmenšími dětmi
• Termín: pátek 9.5. 2014 od 9–11 hod (tento
den mají děti na ZŠ v Rájci ředitelské volno)
• Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
• Lektor: Jana Sedláková + medik
• Cena: 60,- Kč (každé dítě dostane 2 speciální kartáčky na zuby v hodnotě 160,- kč)
• Beseda se koná v rámci projektu „Křídla a
kořeny naší rodiny“

Příměstský tábor  pro děti od 6 – 12 let
PIRÁTSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
I. turnus – 18.8. – 22.8.2014    
• Kde:
Klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí
• Cena:
1.400,-Kč za turnus
(cena zahrnuje obědy, pojištění dětí, vstupné
a jízdné na výlety, pitný režim, mzdy a materiál na vyrábění)
• Vedoucí:
Tereza Navrátilová a Zdeňka Peroutová

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ LSPP
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KVĚTEN 2014
Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin		
1.5.

MUDr. Pokorný M.

Blansko, A. Dvořáka 4

516 417 621

3.5.

MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

4.5.

MUDr. Řehořek (Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453

8.5.

MUDr. Semrádová

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

10.5.

MUDr. Roth

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

11.5.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

17.5.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

18.5.

MUDr. Staňková

Jedovnice, Zdrav. středisko

516 442 726

24.5.

MUDr. Stojanov

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 451

25.5.

MUDr. Ševčíková B.

Blansko, Svitavská 1A

516 416 386

31.5.

MUDr. Ševčíková R.

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 454

Mimo uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice,
Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny
od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24 hodin.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme rodičům narozených dětí
Amelia Voet, Sebastian Voet, Justýna Meluzínová, Justýna Skryjová, Miroslav Dzapka,
Pavel Pelíšek, Ondřej Janíček, Pavel Mojčák, Anna Kuchařová, Pavel Dvořáček
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se narodili v měsíci květnu:
Miroslav Nahodil, František Klimeš, Mojmír Klein, Jiřina Ševčíková, Alenka Peroutová, Miloš
Mencler, Vojtěch Hudec, Jan Buš, Ludmila Kuncová, Ladislav Novotný, Jindřiška Doleželová,
Ladislav Kučera, Zdeněk Bednařík, Lubomír Šperka, Marie Píchová, Jaroslav Zimola, Lydie
Pokorná, Marie Klímová, Františka Hloušková, František Macháček, Růžena Musilová, Božena
Stloukalová, Jarmila Bohoňková, Eva Kyclová, František Vohrabal
Karolín Alena Trnková, Drahomír Zukal
Holešín Eva Součková, Marie Trávníčková
Odešli z našich řad: v měsíci březnu zemřela paní Marie Němcová, paní Irena Rozlívková
v měsíci dubnu zemřeli pan František Fabičovic, paní Marie Pokorná,
pan Jan Blažek, paní Božena Matoušová
SPORT
TURNAJ  PŘÍPRAVEK
V sobotu 15.3.2014 se pořádal 12. ročník
turnaje starších přípravek (r. 2003 a mladší)
pod hlavičkou „O pohár starosty města Rájec-Jestřebí“
Turnaje se zúčastnila mužstva:
Letovice, Svitávka, Ráječko a Rájec.

Hrálo se dvoukolově a vítězství vybojovali
hráči Ráječka. V celkovém součtu měli víc nastřílených branek než domácí tým a tím turnaj
vyhráli.
Turnaj proběhl ve sportovním duchu a fair
play. Hráči si turnaj užili a nakonec byli všichni

SPORT
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odměněni. Diváci mohli vidět mnoho dramatických zápasů.
Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům, kteří pomohli turnaj uspořádat a ZŠ Rájec
– Jestřebí, která nám vyšla vstříc k pronájmu
tělocvičny.
Poděkování patří také panu starostovi
Ing. Pavlu Peroutovi, který turnaj slavnostně
zahájil a vyhlásil konečné výsledky a individuální
ocenění.
Turnaj řídil delegovaný rozhodčí Karel Landa.
Sponzoři:  Pivovar Černá Hora, Fotbalový klub
Rájec-Jestřebí, ZŠ Rájec-Jestřebí,
Seeif Ceramic, Era

Výsledky našeho mužstva:
Rájec – Svitávka
Rájec – Letovice
Rájec – Ráječko
Rájec – Svitávka
Rájec – Letovice
Rájec – Ráječko
Konečné pořadí:
1. Ráječko
2. Rájec
3. Letovice
4. Svitávka

2:1
1:1
2:1
2:1
3:1
1:2

(Šváb, Ševčík)
(Šváb)
(Tsekhonya, Nezval)
(Ševčík – 2x)
(Nezval, Fojt – 2x)
(Tsekhonya)

13 b.
13 b.
8 b.
0 b.

(17:7)
(11:7)
(15:10)
( 3:22)

Individuální ocenění:
Nejlepší střelec turnaje
Jan Souček z Ráječka
(10 branek)
Nejlepší brankář turnaje
Dominik Šebesta
ze Svitávky
Nejlepší hráč turnaje
Jiří Nezval z Rájce
Text a foto:
Trenéři přípravek
OHLASY
SPORTUJI PRO SVÉ ZDRAVÍ!
Na slavnostním vyhlášení Sportovec roku 2013 převzala
ocenění v kategorii senior paní Jana Štěpánková.
Jmenovaná pravidelně po celý rok navštěvuje hodiny rehabilitačního kroužku, zúčastňuje se rehabilitačních a ozdravných
pobytů pořádaných místní organizací Svazu tělesně postižených,
hraje také bowling, zúčastňuje se celodenních sportovních aktivit
spojených s přednáškami o zdravém životním stylu. Spolu se
svým manželem chodí na dlouhé vycházky do okolí našeho
města, často ji můžete vidět při jízdě na kole zejména na trase
Rájec – Blansko.
Paní Jana Štěpánková získala v roce 2013 osvědčení o absolvování senior akademie městské policie Brno v oboru A.S.I.
Senior, t.j. aktivní, sebevědomý a informovaný senior. Stala se
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asistentkou prevence kriminality. Projekt senior
akademie získal cenu prevence kriminality krajů,
měst a obcí 2011. Cenu udělilo ministerstvo vnitra
České republiky. Senior akademie je realizována
městskou policií Brno za finanční podpory statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

Milá Jano, senior cvičenky Ti přejí do dalších let
pevné zdraví a také mnoho příjemných sportovních aktivit.
Vždyť – Ve zdravém těle, zdravý duch!
Sportu zdar!
Za cvičenky Mirka Vašíčková

Z ČINNOSTI MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
V prostorách sokolovny v Rájci-Jestřebí
se konala 11. března členská schůze místní
organizace Svazu tělesně postižených. Více
než 200 členů organizace vyslechlo zprávu
o činnosti v r. 2013, dále zprávu o hospodaření
a zprávu kontrolní a revizní komice.
Činnost organizace řídil jedenáctičlenný
výbor, kontrolu prováděla tříčlenná revizní
komise. V klubovně na Jurkově ulici jsme
zajistili čtyři besedy na téma: České zemědělství a zdravé potraviny, Triky v kuchyni
a babské rady, Poštovní holubi a Zábavné
odpoledne. Podíleli jsme se na organizování
Mezinárodního dne žen, celodenního cvičení
s přednáškami o zdravé životosprávě a zdra-

vém životním stylu. Uspořádali jsme turnaj
v bowlingu. Organizace se podílela na oslavách
našeho města a zajistili jsme v prostorách naší
klubovny výstavku naší činnosti a uspořádali
jsme herní a zábavné odpoledne s názvem
I dříve narození jsou hraví. V r. 2013 proběhly
také dvě členské schůze. Členové se zúčastnili
rehabilitačních pobytů, které organizuje okresní
výbor Svazu tělesně postižených v Blansku a to
do Luhačovic, Poděbrad, Skalky u Prostějova
a Teplice nad Bečvou.
Výbor místní organizace zajistil, nejen pro
naše členy, dva rehabilitační pobyty do Janských
Lázní, Luhačovic a na Slovensko do Tatranské
Lomnice. Pro velký zájem jsme zorganizovali tři
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jednodenní poznávací zájezdy do Třebíče a okolí, kterého se zúčastnili i nečlenové organizace.
Rehabilitačních cvičení a masáží v Rájci
a v Doubravici se zúčastňují i nečlenové naší
organizace. O všech našich aktivitách jsme
pravidelně informovali ve Zpravodajích našeho
města, městyse Doubravice a obce Ráječka.
Předsedkyní revizní komise okresního výboru STP v Blansku je členka našeho výboru
a získané informace předává na výborových
schůzích organizace.
V průběhu roku jsme zaregistrovali 27 nových členů, k 31. 12. 2013 měla naše organizace
307 členů, v evidenci je 200 žen a 107 mužů.
Nejvíce členů je z Rájce-Jestřebí 165, následuje
Doubravice 38, Ráječko 26, Blansko 22, Kuničky
20, Horní a Dolní Lhota 10, Holešín 8, Boskovice
3, Bořitov 2, Spešov 2, Suchodol 2, Vilémovice
2, Žďár 2, Ostrov 1, Vavřinec 1, Neslovice 1,
Krhov 1, Jabloňany 1.
Přítomní členové schválili rozpočet a plán
aktivit na r. 2014. Výbor Svazu tělesně postižených v našem městě svou celoroční prací
dokázal, že je to tým schopných lidí, kteří neustále zvyšují aktivitu svých členů a nabízí velké
množství aktivit na celý kalendářní rok. 26 dubna

2013 na okresním shromáždění STP v Blansku
obdržela naše organizace od předsedkyně STP
v České republice paní Klasnové ocenění a poděkování za dlouholetou práci pro zdravotně
a tělesně postižené občany.
Na závěr členské schůze předsedkyně poděkovala členům výboru a desítkářům za dobře
odvedenou práci v r. 2013 a všem přítomným
popřála pevné zdraví a pohodu při výběru aktivit, které pro ně výbor organizace na r. 2014
připravil. Zvláštní poděkování patří také úřadům, firmám a osobám, kteří finančně přispívají
na činnost organizace – město Rájec-Jestřebí, městys Doubravice, obecní úřad Ráječko
a Kuničky, Průmyslová keramika, s.r.o., SEEIF
Ceramic, a.s. Rájec-Jestřebí, ČKD Turbo Technics, s.r.o., UNIVA SPEDITION, s.r.o., Pozemní
práce Sekanina Ráječko, Zlatnictví Golden,
sklenářství Žabka, Pivovar Černá Hora a další.
Na r. 2014 máme zajištěné 4 rehabilitační
pobyty – Luhačovice, Janské Lázně, Vysoké
Tatry a Šumava (Srní), tři jednodenní zájezdy
do Jihlavy a okolí. Volná místa jsou i pro veřejnost.
Mgr. Miroslava Vašíčková
předsedkyně MO STP

SOUTĚŽ

soutěžS
PRO VÁ

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 DUBNOVÉHO ČÍSLA:
Foto č. 21: Karolín – pod hřištěm u autoopravny V. Prima
Foto č. 22: Sady v Jestřebí u obchvatu – „Na Sekyrkách“

ZPRÁVY ODJINUD
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PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
K V Ě T E N    2 0 1 4
15. 5. čtvrtek 	
FALCON

v 18 h

KŘÍDLA VÁNOC
Všichni v sobě nosíme svá tajná přání. O některých víme, některá se snažíme potlačit,
některá si dovolíme vyslovit a dokonce je i žít.
Hrdinové tohoto filmu dostanou možnost něco
si přát a jejich život se tak rozeběhne směrem,
který si sami určili. Vánoce jsou časem, kdy
se mohou sny plnit. Ale nejen Vánoce. Dejte
šanci zázrakům! Copak se pohádky nemohou
žít i v květnu? V hlavních rolích Richard Krajčo,
Vica Kerekes, Vilma Cibulková, Viktor Preis,
Lenka Vlasáková.
Film ČR, 110 minut
Vstupné 50. – Kč
22. 5. čtvrtek 	
BIOSCOP

v 18 h
ANGELIKA

Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky,
který okouzlil miliony diváků po celém světě.
Vzpomínáte? Krásná Angelika je proti své vůli
provdána za bohatého muže, který je o mnoho

let starší jako ona. Zjizvený, s pověstí temného kacíře. Přes počáteční odpor Angelika
poznává jeho skutečnou tvář vzdělaného
a něžného člověka a zamiluje se do něj. Hlavní
roli získala mladá francouzská herečka Nora
Arnezeder.
Romantický film Francie
113 minut
Premiéra 27. 2. 2014
Vstupné 50. – Kč
29. 5. čtvrtek 	
BONTON

v 18 h
KAMEŇÁK 4

Diváci se v bláznivé komedii mohou těšit
na poctivé pokračování legendárních komedií,
kde nebude chybět modrý pramen se svou
kouzelnou silou a mnoho nových pikantností.
Po letech se v plné parádě představí oblíbení
hrdinové obce Kameňákov v podání Václava
Vydry, Dany Morávkové, Martina Dejdara,
Boba Klepla a dalších.
Komedie ČR, 88 minut

Vstupné 50. – Kč

USNESENÍ MĚSTA
USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 24.03.2014
Usnesení č. 1a
Rada města se seznámila s podmínkami Povodí Moravy, s. p. pro pastevní chov na pozemcích v k. ú. Rájec nad Svitavou, lokalita Žleb
stanovenými správcem povodí v rámci vydání
stanoviska k záměru pana Zdeňka Slouky.
Rada města rozhodla vyzvat žadatele o pronájem obecních pozemků k jednání ohledně
smluvních podmínek (cena, doba pronájmu,
výpovědní doba, výměra ploch) a dále ohledně
stanoviska Povodí Moravy (omezení využití
ploch kolem vodoteče).

Usnesení č. 1b
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 3
k nájemní smlouvě ze dne 01.03.2007 s a. s.
ZERA Rájec dle přílohy.
Usnesení č. 1c
Rada města souhlasí s trasou uložení kabelového vedení NN a s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích města parc. č. 219/1 a 18/1 v k. ú. Jestřebí
pro E. ON Distribuce, a. s., České Budějovice
za jednorázovou úplatu 1.000 Kč + DPH pro
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stavbu „Jestřebí – DP Brázda“. Po dokončení stavebních prací budou pozemky uvedeny
do původního stavu.
Usnesení č. 2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
zvolit za přísedící Okresního soudu v Blansku
ve volebním období 2014 až 2018 Bc. Kazdovou
a JUDr. Třískovou.
Usnesení č. 3
Rada města bere na vědomí Inventarizační
zprávu o průběhu a výsledku inventarizace
majetku Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko k 31.12.2013.
Usnesení č.4
Rada města projednala Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemena na pozemku města parc. č. 382 v k. ú. Rájec nad Svitavou
pro RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem pro
přeložku NTL, plynovodní přípojky k budově č.
p. 409 na ul. Taufrova, Rájec-Jestřebí. Rada
města vyslovila připomínky k článku č. V. této
smlouvě (viz příloha č. 1) a požaduje zapracování těchto připomínek do návrhu smlouvy.
Usnesení č. 5
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene pro E. ON Distribuce,
a. s., České Budějovice ke stavbě „Holešín – DP
Vaněk“ na pozemku města parc. č. 625/2 v k. ú.
Holešín za jednorázovou úplatu 1.320 Kč + DPH.
Usnesení č. 6
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku
města parc. č. 596 v k. ú. Jestřebí pro E. ON
Distribuce, a. s., České Budějovice za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč + DPH pro stavbu
„Jestřebí – DP Bracek“.
Usnesení č. 7
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat
pozemek parc. č. 1374/5 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 7 m 2 v k. ú. Rájec nad
Svitavou zastavěný částí stavby ve vlastnictví
fyzické osoby.
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Usnesení č. 8
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat
pozemek parc. č. 1352/3 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 2 m 2 v k. ú. Rájec nad
Svitavou zastavěný částí stavby ve vlastnictví
fyzické osoby.
Usnesení č. 9
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat
pozemek parc. č. 848/38 orná půda o výměře
299 m2 v k. ú. Jestřebí – stavební místo na ul.
Jana Stříže.

Usnesení č. 10
Rada města projednala žádost p. Novotného
o prodej části pozemku parc. č. 288 v k. ú. Rájec
nad Svitavou, o jehož prodeji jinému žadateli
jednalo zastupitelstvo města dne 05.03.2014
s tím, že prodej pozemku bude předmětem
jednání dalšího zasedání zastupitelstva města. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu
města prodávat požadovanou část pozemku
p. č. 288 v k. ú. Rájec nad Svitavou dle žádosti
pana Novotného, protože se na něm nachází
obecní studna.
Rada města zároveň projednala vyjádření
Ing. Veselého ke stanovisku města k prodeji
pozemku parc. č. 288.
Usnesení č. 11
Rada města projednala návrh kupní smlouvy
s CARent, a. s., Brno na ojeté vozidlo Ford
Transit Kombi MWB 300 TREND 2 pro SDH
Holešín. Rada města souhlasí s návrhem kupní
smlouvy na pořízení vozidla Ford Transit pro
SDH Holešín a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Usnesení č. 12
Rada města projednala cenové nabídky firem
Colas CZ, Swietelsky stavební s. r. o., Inženýrské stavby Brno na opravy komunikací v Rájci-Jestřebí v roce 2014. Rada města vybrala pro
realizaci oprav chodníků a silnic firmu Swietelsky
stavební s. r. o., která předložila nejnižší cenovou nabídku.
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Usnesení č. 13
Rada města provedla rozpočtové opatření
č.2/2014.
Usnesení č. 14
Rada města projednala upravenou nabídku
firmy Zahrady Daněk, s. r. o., Blanenská 605,
Rájec-Jestřebí na výsadbu zeleně na ulici Blanenská. Rada města vybrala ze dvou nabídek
pro realizaci výsadby zeleně na ulici Blanenská
nabídku firmy Zahrady Daněk s. r. o. s nejnižší
nabídkovou cenou.
Usnesení č. 15
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
s Ing. Lukášem Bartečkem, Brno na zpracování kompletní projektové dokumentace a inženýrskou činnost při rekonstrukci kanalizace
na ulici Havlíčkova v Rájci-Jestřebí. Rada
města souhlasí s uzavřením této smlouvy
o dílo po zapracování připomínek dle přílohy
č.2 a pověřuje starostu města podpisem
upravené smlouvy.

Usnesení č. 16
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
s Ing. Lukášem Bartečkem, Brno na zpracování kompletní projektové dokumentace a inženýrskou činnost při rekonstrukci komunikací
na ulicích Hradisko a Šafranice v Rájci-Jestřebí.
Rada města souhlasí s uzavřením této smlouvy
o dílo po zapracování připomínek dle přílohy č. 3
a pověřuje starostu města podpisem upravené
smlouvy.
Usnesení č. 17
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
s Ing. Lukášem Bartečkem, Brno na zpracování
kompletní projektové dokumentace a inženýrskou činnost při „Rozšíření křižovatky, výstavbě
nové opěrné zdi a parkovacích stání v horní
části ulice V Úzkých v Rájci-Jestřebí. Rada
města souhlasí s uzavřením této smlouvy
o dílo po zapracování připomínek dle přílohy
č. 4 a pověřuje starostu města podpisem
upravené smlouvy.
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Usnesení č. 18
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.09.2013
s Ing. Františkem Lazárkem, DiS, Čenkovice
(příloha č. 5) na změnu termínu zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce vodovodu,
kanalizace a chodníku v ulici Spešovská.
Usnesení č. 19
Rada města projednala nabídku a návrh
smlouvy firmy FPO s. r. o., Blansko na přípravu projektové dokumentace k výzvě 22 z OIP
„Konsolidace IT a nové služby TC Obcí“ pro
město Rájec-Jestřebí. Rada města souhlasí
s uzavřením této smlouvy o dílo po zapracování
připomínek dle přílohy č. 6 a pověřuje starostu
města podpisem upravené smlouvy.

Usnesení č. 20
Rada města konstatuje, že dnem 20. března
2014 se členem Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí stal pan Stanislav Staněk, první náhradník z volební strany KSČM poté, co úmrtím
pana Jiřího Blažka došlo k zániku jeho mandátu.
Novému členu zastupitelstva města předá rada
města osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva města.
Usnesení č. 21a
Rada města bere na vědomí oznámení o provedení opravy chyby v údajích katastru nemovitostí
u pozemku parc. č. 24 zahrada v k. ú. Rájec
nad Svitavou.
Usnesení č. 21b
Rada města projednala Zápis ze schůze Komise pro vodní hospodářství a životní prostředí ze
13.03.2014 vč. doplnění žádosti o vykácení břízy
u rodinného domu čp. 479 na ul. Blanenská.
Usnesení č. 21c
Rada města projednala žádost Osadního výboru Karolín a KANAP Karolín o poskytnutí daru
na pokrytí části nákladů na masopustní průvod
v Karolíně. Rada města rozhodla poskytnout
KANAP Karolín peněžní dar 500 Kč.
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Usnesení č. 21d
Rada města projednala žádost Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
o dar na školní ples. Rada města rozhodla
poskytnout škole peněžní dar 500 Kč.
Usnesení č. 21e
Rada města uděluje příspěvkové organizaci
Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí,
okres Blansko souhlas k přijetí finančního daru
ve výši 1.000 Kč dle přílohy č. 7.

Usnesení č. 21f
Rada města souhlasí s bezplatným odvysíláním videa firmy ARTV Blansko o městě
Rájec-Jestřebí na Jedovnickém infokanále
v rámci videožurnálů propagujících okolní města a obce.
Usnesení č. 21g
Rada města projednala žádost manželů Kostovových o odkoupení zeminy pro zahradu
za rodinným domem. Rada města rozhodla ne-

prodat ornici. Rada města souhlasí s prodejem
netříděné zeminy z mezideponie Žleb za cenu
90 Kč/t + DPH.
Usnesení č. 21h
Rada města projednala žádost manželů Prokopových o souhlas s užitím části pozemku
města parc. č. 525/2 v k. ú. Holešín po dobu
demolice domu č. p. 20. Rada města v souladu
s vyhláškou o místních poplatcích souhlasí
s užitím pozemku bezúplatně po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu stanovenou
stavebním povolením.
Usnesení č. 21ch
Rada města rozhodla poskytnout starostovi
města při příležitosti jeho životního jubilea
k  ocenění jeho pracovních zásluh, zejména
při získávání finančních prostředků pro město
z dotačních titulů, peněžitý dar dle přílohy.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 07.04.2014
Usnesení č. 1a
Rada města rozhodla pronajmout společnosti
Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. infrastrukturní majetek uvedený v dodatku č. 6 ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací a o nájmu
zařízení k výrobě a rozvodu pitné vody a k odvádění a čištění odpadních vod ze dne 11.9.1999
ve znění pozdějších dodatků (viz příloha).
Usnesení č. 1b
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
prodat část pozemku parc. č. 420/27 ostatní
plocha (přesná výměra dle geometrického zaměření) z celkové výměry 92 m2 v k. ú. Holešín
za cenu 80 Kč/m2.
Usnesení č. 1c
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
prodat část pozemku parc. č. 420/26 ostatní

plocha (přesná výměra dle geometrického zaměření) z celkové výměry 66 m2 v k. ú. Holešín
za cenu 80 Kč/m2.
Usnesení č. 1d
Rada města na základě informací Mgr. Dagmar
Cenknerové, insolvenční správkyně rozhodla
uzavřít kupní smlouvu na pozemek parc. č.
1817/187 v k. ú. Rájec nad Svitavou až po vyřízení odvolání dlužníka proti rozhodnutí o konkurzu.
Usnesení č. 1e
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
prodat část pozemku parc. č. 288 o výměře cca
22 m2 (mimo studnu a pruh pozemku o šířce
0,5 m podél městské komunikace, přesná výměra po zaměření) v k. ú. Rájec nad Svitavou
Ing. Veselému za cenu 100 Kč/m 2 s tím, že
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kupující uhradí náklady spojené s převodem
nemovité věci.
Usnesení č. 2
Rada města z předložených nabídek rozhodla
na realizaci akce „Výměna oken na bytovém
domě Sportovní 436“ vybrat firmu SULKOM
s. r. o., Boskovice. Rada města souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o dílo s touto firmou
a pověřuje starostu podpisem smlouvy dle přílohy.
Usnesení č. 3
Rada města z předložených nabídek rozhodla
na realizaci akce „Zateplení obvodového pláště
bytového domu Sportovní č. 436“ vybrat firmu
ALZO s. r. o., Vyškov. Rada města souhlasí
s předloženým návrhem smlouvy o dílo s touto
firmou a pověřuje starostu podpisem smlouvy
dle přílohy.
Usnesení č. 4
Rada města z předložených nabídek rozhodla
na realizace akce „Instalace elektronických rozdělovačů topných nákladů v bytových domech
Fügnerova 350, Komenského 504 506, Jurkova 643 a Havlíčkova 678 vybrat firmu Ista Česká
republika s. r. o., Praha. Rada města souhlasí
s předloženým návrhem smlouvy o dílo s touto
firmou a pověřuje starostu podpisem smlouvy
dle přílohy.
Usnesení č. 5
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo firmy SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice na akci „Silnice ZŠ Rájec, Zadní
nájezd za ZŠ Rájec – ke kuchyni, Křižovatka
u tělocvičny“ dle přílohy a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo firmy SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice na akci „Chodník kolem ZŠ,
Parkoviště za ZŠ Rájec“ dle přílohy a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 7
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo firmy SWIETELSKY stavební s. r. o., Čes-

USNESENÍ
ké Budějovice na akci „Dobalení plochy U smrku
na ul. Komenského“ dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 8
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo firmy SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice na akci ul. Komenského – chodník k bytovkám, ul. Blanenská – chodník naproti
sýpce – II. etapa“ dle přílohy a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 9
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo firmy SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice na akci „Oprava podélného stání
u lékárny“ dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 10
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo firmy SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice na akci „Přechod u sokolovny“ dle
přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 11
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo firmy SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice na akci „Holešín cesta k Mocovým“ dle přílohy a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Usnesení č. 12
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo firmy SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice na akci Holešín chodník k hospodě V Betlémě, Holešín, chráničky kabelů,
Holešín – chodník u Břoušků“ dle přílohy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 13
Rada města bere na vědomí oznámení Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových
o výběrovém řízení na zjištění zájemce o koupi
nemovité věci v k. ú. Holešín – id. 2/3 na pozemku parc. č. 1249. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města nepodávat nabídku na koupi této nemovité věci z důvodu jeho nevyužitelnosti pro město.
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Usnesení č. 14
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene s E. ON Distribuce,
a. s., České Budějovice na pozemcích města
parc. č. 1887/108, 1934/4, 1934/11, 1935/1,
1954/2, 1955/1 v k. ú. Rájec nad Svitavou pro
stavbu „Rájec- úprava DS, Nedoma“ za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč + DPH dle přílohy.
Usnesení č. 15
Rada města schvaluje Směrnici města Rájec-Jestřebí č. 1/2014 o veřejných zakázkách dle
přílohy.
Usnesení č. 16
Rada města projednala žádost paní Stárkové
o ukončení nájmu bytu č. 13 na ul. Erbenova
399, Rájec-Jestřebí dohodou ke dni 30.04.2014.
Rada města souhlasí s ukončením nájmu bytu
až po rozhodnutí o uzavření smlouvy s novým
nájemcem.
Usnesení č. 17
Rada města souhlasí s prodloužením nájmu
bytu paní Kopecké a paní Bušové v obou případech do 31.10.2014.
Usnesení č. 18
Rada města projednala návrh na nového člena
komise pro projednávání přestupků. Rada města
doporučuje starostovi jmenovat novým členem
této komise pana Chloupka.
Usnesení č. 19
Rada města provedla rozpočtové opatření
č. 3/2014.
Usnesení č. 20
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo se Zahradnictvím Langr – junior, Rájec-Jestřebí na údržbu nově vysazené zeleně dle
přílohy a pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.
Usnesení č. 21
Rada města projednala cenové nabídky na projektovou dokumentaci parkoviště na ul. Školní,
na ul. 9. května a na ul. Komenského. v Rájci-Jestřebí. Rada města vybral nabídku firmy LB
projekt – water of engineering, s. r. o. s nejnižší
nabídkovou cenou.
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Usnesení č. 22
Rada města bere na vědomí odborné právní
stanovisko ve věci zadání veřejné zakázky
na akci „Rybník Klimšák – rekonstrukce“ (vypouštěcí a vyústní objekt). Rada města pro
administraci výběrového řízení veřejné zakázky
„Rybník Klimšák – rekonstrukce“ (vypouštěcí
a vyústní objekt) vybrala Ing. Leoše Kratochvíla,
který předložil nejvýhodnější nabídku.
Usnesení č. 23 a)
Rada města projednala návrh programu zastupitelstva města.
Usnesení č. 23 b)
Rada města projednala návrh provedení rekonstrukce původní betonové stoky (budoucí dešťové kanalizace) v rámci akce „Rájec-Jestřebí,
ul. Šafranice, Hradisko – rekonstrukce vodovodu
a kanalizace“. Rada města doporučuje provedení rekonstrukce této zbývající části dešťové
kanalizace na ulici Hradisko ve formě nutných
víceprací a doporučuje zastupitelstvu města
navýšení úvěru na tuto akci o 1 mil. Kč.
Usnesení č. 24a
Rada města projednala žádost VIA-REK, a. s.,
Rájec-Jestřebí o tři místa vyhrazeného parkování na ul. Ol. Blažka. Rada města po důkladném
posouzení situace na ul. Ol. Blažka a na základě stanoviska Městské policie Rájec-Jestřebí
po provedeném místním šetření nesouhlasí
se zřízením tří vyhrazených míst k parkování
(především z důvodu nedostatku parkovacích
míst v této lokalitě).
Usnesení č. 24b
Rada města bere na vědomí Zápis ze schůze komise pro občanské záležitosti ze dne
28.03.2014.
Usnesení č. 24c
Rada města projednala žádost ZO ČSOP
– Zelené Vendolí o finanční podporu na záchrannou stanici chráněných živočichů. Rada
města rozhodla poskytnout žadateli finanční
dar ve výši 500 Kč.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

USNESENÍ / INZERCE
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USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí 23.04.2014
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření č. 1 až 3/2014 (příloha č. 1 až 3).
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města stanovilo podle § 67
a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, počet členů Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí na volební období
2014 –2018 na 17.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města projednalo žádosti
Ing. Petra Veselého a Milana Novotného o prodej části pozemku parc. č. 288 v k. ú. Rájec nad
Svitavou. Zastupitelstvo města rozhodlo prodat
část pozemku parc. č. 288 ostatní plocha o výměře cca 22 m2 (mimo studnu a pruh pozemku
o šířce 0,5 m podél městské komunikace, přesná
výměra po zaměření) v k. ú. Rájec nad Svitavou
Ing. Petru Veselému, Školní 440, Rájec-Jestřebí
za cenu 100 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí
náklady spojené s převodem nemovité věci.
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
• Studio Věra  
nabízí pedikúru a manikúru v nových
prostorách u nádraží na ul. 9. května 295,
tel. 602 966 509
• Hledám ke koupi menší rodinný dům
v Rájci nebo blízkém okolí. Může být
i k opravám. Tel.: 773 568 099

Usnesení č. 4
a) Zastupitelstvo města souhlasí s provedením
nutných víceprací (rekonstrukce zbývající
části dešťové kanalizace na ulici Hradisko)
na akci „Rájec-Jestřebí, ul. Šafranice, Hradisko – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“.
Zastupitelstvo města rozhodlo čerpat na tuto
akci úvěr ve výši 5 mil. Kč.
b) Zastupitelstvo města se seznámilo s nabídkami na poskytnutí úvěru ve výši 5 mil.
Kč na financování akce Rájec-Jestřebí, ul.
Šafranice, Hradisko – rekonstrukce vodovodu
a kanalizace“. Zastupitelstvo města vybralo
ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou
předložila Komerční banka, a. s. a pověřuje starostu projednáním závazné nabídky
a předložením smlouvy o poskytnutí úvěru
na příštím zasedání zastupitelstva města.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka
INZERCE
• WELDING STARS s. r. o. – kovovýroba,
zpracování nerezi, topenářské práce,
vodoinstalatérské práce, solární systémy pro
ohřev TUV a přitápění.
Provozovna: Blanenská 86, areál ZERA.
Kontakt: Petr Malík, tel. č.: 725 339 361
• Truhlářství Němec Rájec-Jestřebí  
zakázková výroba nábytku, kuchyně,
vestavěné skříně, bytový a kancelářský
nábytek, návrhy a design nábytku.
Více na www.truhlarstvi-nemec.cz
Kontakty: Tel. č. pevná linka: 516 432 751,
mobilní č.: 731 114 489,
e-mail: Info@truhlarstvi-nemec.cz.
• Instalatér FALTA
	 topení – plyn – voda – odpady
Jiří Falta, Šafranice 379, Rájec-Jestřebí,
tel.: 736 444 202, www.instalater-falta.cz
e-mailová adresa: falta-jiri@seznam.cz
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“

Nejkvalitnější česká pálená
krytina se zárukou
33 let!
Cena od 249 Kč/m2
(vč.DPH)

Potřebujete přikrýt dřevo,
zakrýt kurník nebo kůlnu?
Nejjednodušší řešení je trapézový plech.
cena běžná: 239 Kč/m2

Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3) 150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za
20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony
a další ceny.

www.colemanie.cz

Zelená úsporám na klíč.
Od vyřízení dotace

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

až po realizaci.

(vč. DPH)

Váš poradce: Miroslav Kovář, mobil: 725 675 633
OBCHODNÍ CETRUM SVITAVY,
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel: 461 324 740
ředitel obchodního centra Martin Prokop, mobil: 725 675 627
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

INZERCE
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vyrobeno
v Německu

Potěšení pro děti
9.4.2014 pořádal odbor kultury v Rájci-Jestřebí divadelní
představení brněnského divadla Věž „Káťa a Škubánek“.
Tohoto představení se zúčastnily nejen děti z rájecké
mateřské i základní školy, ale i děti z okolních mateřských
škol a veřejnost.
Děti se na tuto pohádku dlouho těšily a také si při sledování
užily spoustu
legrace. Že se jim
pohádka opravdu
líbila, dokazují
následující
fotografie
a obrázky.
Jsme moc
rádi, že může
divadlo přijet
za námi a rájecká
sokolovna
poskytuje téměř
pravou divadelní
atmosféru. Proto
už se nyní těšíme
na další pohádky!
Za MŠ I.
Lenka Přikrylová

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.
FOTO
č.
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ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz

FOTO
č.
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