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I Rájec čte dětem
lednové setkání dětí s pohádkou
v městské knihovně.
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Nová telefonní čísla

Vzhledem ke změně v naší komunikační infrastruktuře vám přinášíme přímá telefonní čísla na
jednotlivá pracoviště úřadu, knihovnu, informační centrum, společnost Voda - Teplo - Světlo s.r.o.
515 557 611, 516 432 014,
516 833 600 – podatelna
515 557 616 – hospodářsko-správní odbor
515 557 625 – účtárna
515 557 621 – pokladna
515 557 614 – matrika
515 557 615 – bytový odbor
515 557 617, 516 432 286 – stavební odbor
515 557 626 – evidence nemovitostí
515 557 618 – odbor kultury
515 557 624 – strážník
515 557 623 – údržba
516 432 152, 515 557 630 – knihovna
515 557 630, 516 432 191 – informační centrum
515 557 622, 515 557 620, 516 432 598 – společnost Voda-Teplo-Světlo s. r. o.
v BřeznOVÉM Vydání najdete
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Co potěší – co zamrzí...
„Kdypak přijde ta zima“ rozumovali chlapi
u piva. „Né, že by mě to vadilo“ vzal si slovo
jeden z nich a pokračoval: „…nemusím odmetat
sníh, ušetřím za topení a na silnici není žádná
břečka“.
„Jen je to podivný“ zabručel ještě a dodal:
„stejně mohlo aspoň jednou pořádně nasněžit
a pak zamrznout. Bez toho sněhu to není pořádná zima…“. A ostatní chlapi souhlasně přikývli.
Opravdu letošní zima byla velmi zvláštní.
Málo mrazu a ještě méně sněhu. Na jedné straně jsme ušetřili náklady na topení a na údržbu,
ale na druhé straně bijí vodohospodáři a zemědělci na poplach. Je málo vody v krajině. Sněhová pokrývka, která pomalu odtává, obvykle
zásobuje půdu vodou na jaro. Letos tato voda
chybí, takže to budou muset dohnat srážky
deštivých dnů.
Dvě strany jedné mince. Potěší to, že máme
úspory a zamrzí, že chybí voda a s dětmi jsme si
neužili alespoň chvíli pořádné zimy se sněhem
a mrazem. Prostě přírodě neporučíme.
Ing. Pavel Perout
starosta

Co se chystá letos…
Na začátku března je schvalován rozpočet města a v něm je zahrnuta řada akcí na letošní rok.
Pro přehled uvádíme pár největších akcí, které
jsou do návrhu rozpočtu zahrnuty k realizaci:
• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ulicích Hradisko-Šafranice
• První etapa vypouštěcího zařízení rybníka
Klimšák
• Zateplení a výměna oken bytového domu
na ul. Sportovní 436
• Gymnázium – rekonstrukce tělocvičny
• Rekonstrukce rozvodů prodejny ENAPO
• II. etapa výměny oken na budově knihovny
• Opravy silnic a chodníků
• Dokončení projektů na rekonstrukce sítí ulic
V Úzkých, Blanenská, Spešovská a Havlíčkova
• Dokončení zateplení Mateřské školy I.
Dále bude dokončena administrace projektů
Snížení prašnosti (zametací vůz) a Revitalizace zeleně. Navíc máme požádáno o dotace
na Cyklostezku Jestřebí – Bořitov a na zateplení
Mateřské školy II. v Jestřebí. Věříme, že máme
šanci uspět a že s pomocí dotace můžeme
udělat kus hezké práce navíc.

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 11. 03. 2014 od 07:00 do 15:00
Dne 13. 03. 2014 od 07:00 do 15:00
Dne 18. 03. 2014 od 07:00 do 15:00

Holešín*
Karolín a Holešín
Holešín*

* Celá obec Holešín kromě samoty p. Filouš.
Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Máme pro vás připraveno
Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo informační letáky o dávkách státní sociální
podpory i pomoci v hmotné nouzi. Pro zájemce jsou letáky k dispozici na odboru kultury
a cestovního ruchu.
Ministerstvo práce a sociálních věcí chce pomoci lidem orientovat se v sociálním systému, proto
vydalo soubor tří letáků. V prvním se lze dozvědět více o dávkách státní sociální podpory, druhý
vysvětluje, jak je to s pomocí v hmotné nouzi a třetí informuje o dávkách pro osoby se zdravotním
postižením. Všechny letáky obsahují informace platné od 1. ledna 2014.
Každý leták obsahuje aktuální informace a to v přehledné formě. Můžete se tak dozvědět, na
jakou pomoc máte od státu nárok.

Zprávy z radnice
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Posuzování vlivů na životní prostředí
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na
životní prostředí
Jako příslušný úřad vám v souladu s § 10f odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) zasíláme k vyjádření návrh koncepce „Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví (dále jen „návrh koncepce“), jejíž zpracování zajistil předkladatel podle
§ 10e zákona.
Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně
o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možné do návrhu koncepce
nahlížet na úředních deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (např.
v místním tisku, rozhlase, zpráva ČTK) současně s upozorněním, že každý může zaslat své písemné
vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu
koncepce. Veřejné projednání nemůže být konáno dříve než 27. 2. 2014. Současně doporučujeme, aby veřejné projednání probíhalo v odpoledních hodinách. Doba zveřejnění návrhu koncepce
je nejméně 15 dnů, ale doporučujeme prodloužit lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů. Zároveň
žádáme v souladu s § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o zveřejnění návrhu
koncepce v nejkratším možném termínu. Toto vyrozumění může být zasláno také elektronicky na
emailovou adresu: veronika.simova@mzp.cz.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady ve smyslu
§ 10f odst. 5 zákona o zaslání vyjádření k návrhu koncepce, zejména k vyhodnocení vlivů této
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, příslušnému úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne
konání veřejného projednání návrhu koncepce.
Informaci o místě a čase konání veřejného projednání zveřejní v souladu s § 10f odst. 3 zákona
předkladatel koncepce na své úřední desce, na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném
území obvyklým způsobem (např. v tisku).
Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze také
nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/
view/sea100_koncepce, kód koncepce MZP170K.
Pozn. Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčený kraj a dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis v elektronické podobě
prostřednictvím e-mailu.
Návrh koncepce obdrží dotčený kraj, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní
úřady. Ostatní dotčené obce se mohou s návrhem koncepce seznámit prostřednictvím internetu
nebo v prostorách obce s rozšířenou působností.
Pro dotčené odbory MŽP je návrh koncepce k dispozici na MŽP, odboru posuzování vlivů na
ŽP a integrované prevence, kancelář č. 716, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.
Ing. Jaroslava HONOVÁ, v. r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence

Informační okénko městské policie
Úřední hodiny městské policie
pondělí
středa

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

Občané mohou kdykoliv kontaktovat
strážníka na telefonním čísle
pevné linky:
516 833 604,
na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese:
straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty ze strany občanů k výkonu
služby (zaměření) jsou vítány.
Str. Kotlan Antonín, MP Rájec-Jestřebí
Z policejního zápisníku
Havaroval do plotu
Pravděpodobně mikrospánek nebo nevolnost byly příčinou havárie osobního auta značky
Toyota, k níž vyjížděli policisté 4. ledna dopoKulturní dění
Informační centrum Rájec-Jestřebí
Kontakt: 516 432 191
e-mail: informace@rajecjestrebi.cz
Provozní doba:
po, čt
út, st
pá

8:30 – 17:30 h
7:30 – 15:00 h
7:30 – 15:00 h
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ledne do Karolína. Jeho řidič tam začal couvat
z kopce, vyjel ze silnice a narazil do plotu u rodinného domku. Zůstal v bezvědomí a následně
byl s lehkými zraněními převezen do nemocnice.
Celkem způsobil škodu za asi 3 tisíce korun,
přesná příčina nehody zůstává nadále v šetření.
Tvrdil, že se kamarád otrávil
Anonymní telefonát zaznamenali policisté
na lince 158 na Štědrý večer kolem osmnácté
hodiny. Devětatřicetiletý muž tam policistům
tvrdil, že si jeho kamarád vzal jed. Brzy se
ukázalo, že skutečnost je trochu jiná. Muž volal
z Rájce-Jestřebí, otravu kamaráda si vymyslel,
protože si chtěl na lince 158 popovídat o svých
problémech. K muži vyjeli i zdravotničtí záchranáři, kteří zjistili, že muži nehrozí žádné zdravotní problémy, že je jen pod vlivem alkoholu.
Nakonec tedy skončil v protialkoholní záchytné
stanici. Navíc je podezřelý z přestupku za to, že
zlomyslně volal na tísňovou linku.
por. Mgr. Iva Šebková
tisková mluvčí Policie ČR
7. 3. 2014
sokolovna
Setkání žen u příležitosti
Mezinárodního dne žen
Setkání pořádá MO STP a ZO KSČ

14:00

9. 3. 2014
sokolovna
Dětský maškarní bál

15:00

4. 3. 2014
16:00
knihovna Holešín
MÓDNÍ NÁVRHÁŘKA BLANKA MATRAGI
literární kavárna

10. 3. 2014
9:00 a 10:30
sál K-áčko
DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ
Beseda. Pořádá město Rájec-Jestřebí ve spolupráci se ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí a rájeckým
gymnáziem Svůj příběh bude vyprávět jeden
z posledních 669 dětí zachráněných Nicolasem
Vintonem v roce 1939, Tomáš Graumann.

6. 3. 2014
14:00
výstavní síň knihovny
MÓDNÍ NÁVRHÁŘKA BLANKA MATRAGI
další setkání v literární kavárně bude věnováno
módě

10. 3. 2014
17:30
sál K-áčko
Tajemství brněnského podzemí
Město Rájec-Jestřebí a Klub seniorů v Rájci-Jestřebí zvou širokou veřejnost na přednáš-

1.3 .2014
sokolovna

20:00
Rockový ples

Kulturní dění
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ku.„Tajemství brněnského podzemí“. Lektor:
ing. Aleš Svoboda, Vstupné je dobrovolné.
11. 3. 2014
16:30
sokolovna
Koncert skupiny FLERET
Zdeněk Hrach Hrachový – zpěv, akustická kytara
Stanislav Bartošík – zpěv a housle
David Filák – zpěv a cajon (kachon)
Od roku 2013 jezdí skupina Fleret mimo jiné
i ve své akustické sestavě, ve které si můžete
písně Fleretu vychutnat opravdu v syrovém
aranžmá, kde vynikne nejen hudba, ale i valašské texty této kapely. V repertoáru se objevují
nejen nejnovější hity této skupiny, která oslavila
v loňském roce významné výročí 30 let, ale i ty
nejstarší a osvědčené hity, jako Zafúkané, Večer
křupavých srdíček a mnoho dalších.
Vstupenky jsou v předprodeji na odboru kultury
29. 3. 2014
sokolovna

15:00

PRINC a VEČERNICE
Pohádka v podání Divadelního spolku v Rájci-Jestřebí

13. 3. 2014
17:00
výstavní síň knihovny
DĚTI, KTERÉ SE RODÍ V SRDCI
beseda s paní Mílou Striovou, matkou tří adoptovaných a pěti osvojených dětí. Beseda o jejím
rodinném životě i nedávno vydané knize.
14. 3. 2014
17:00
výstavní síň knihovny
KNIŽNÍ OBÁLKY BORISE MYSLIVEČKA
vernisáž výstavy brněnského výtvarníka
a grafika, který tvoří knižní obálky k dílům
českých autorů
14. 3. 2014
20:00
sokolovna
Ples sdružení rodičů ZŠ a MŠ.
20. 3. 2014
19:30
obřadní síň
BELADONA QUARTET
Pod názvem Beladona Quartet se skrývá skvělá
formace čtyř mladých dam, prezentující rafinovaná aranžmá známých hudebních děl. Všechny
hráčky jsou absolventkami Janáčkovy akademie
múzických umění v Brně, vedoucí souboru,

Kulturní dění
violoncellistka Pavla Jahodová pak rovněž
Vysoké hudební školy v německém Výmaru
a na profesionální brněnské hudební scéně
je můžete slyšet na koncertech a představeních Filharmonie Brno, Národního
divadla Brno a Městského divadla Brno.
Kromě hry v orchestrech se dámy věnují
bohaté komorní činnosti v klasické i populární oblasti. Kvarteto má od svého založení
v roce 2002 na svém kontě řadu vystoupení u nás i v zahraničí a je vyhledávaným
hostem firemních reprezentativních akcí
v atraktivních sálech a luxusních hotelích.
Od roku 2013 spolupracuje kvarteto také
s legendárním multiinstrumentalistou Jiřím
Stivínem a v současnosti připravují rovněž
spolupráci s art-rockovou legendou Mariánem Vargou.
V podání smyčcového ansámblu Beladona Quartet můžete projít celou hudební
historií od klasiky přes legendární jazzové
skladby, šansony, ohnivá tanga, líbezné
valčíky, až k současným filmovým hitům.
Temperamentní projev, virtuozita a strhující
rytmy v kontrastu s elegancí a půvabem
interpretek vás zcela jistě osloví.
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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, vystoupení aerobiku, tanečního
folklórního souboru RÁJÍČEK, stepařského oddělení SZUŠ
Blansko, KLAUNY Z BALÓNKOVA, dětský koutek
Centra Motýlek, hry, soutěže, odměny a sladká pokušení
v dětském baru. Vstupné dobrovolné.

Srdečně zvou pořadatelé!!!

Kulturní dění
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Státní zámek Rájec nad Svitavou

Blanenská 1, 67902 Rájec-Jestřebí
www.zamekrajec.cz, rajec@npu.cz
www.galeriekruh.cz
tel. č.: 516 432014, 723 398 968
Kamélie – růže dálného východu
7. – 16.3.2014 (mimo pondělí 10.3.2014)
Otevírací doba:
út – pá
9:00 – 16:30
9:00 – 17:00
so – ne
Vstupné:
plné vstupné:
120,- Kč (dospělí)
snížené:
80,- Kč (senioři,
studenti)
(děti do 10 let zdarma)
Kamélie, nazývané Japonskými nebo Zimními
růžemi, poměří svoji krásu s pravými růžemi
i jinými květinami, nesoucími v názvu „růže“.
Bohaté interiéry zámku vyzdobí kvetoucí keře
kamélií, staré až 50 let spolu s historickými i
novodobými květinovými aranžmá. Na výstavu
je bezbariérový přístup.
Zámecké skleníky s kvetoucími keři kamélií
budou otevřeny od 1. 2. do 31. 3. 2014 v čase
od 9:00 do 15:00 denně, mimo pondělky.
Zámecké skleníky nabízí zhlédnutí až
400 druhů kamélií s možností nákupu rostlin a
konzultace se zahradníky. Dotazy a poradenství
pan zahradník, tel. č.:721319377.
Vstupné 30,- Kč, v době konání výstavy
kamélií na zámku – 10,- Kč.

Galerie Kruh
Návštěvníci se mohou těšit také na otevřenou Galerii Kruh, kde představí své práce Milan
Růžek – zahradní a dekorativní keramika, Renata Soušková – keramika z Andělského vrchu,
Ateliér Žampach- reliéfně pískované sklo, Jiří
Genov – umělecké kovářství, Ivana Škrancová
– malba na sklo a textil.
Volně přístupný je i zámecký park.
Občerstvení na zámku je zajištěno.
Pokračováním výstavy Rájecké sbírky kamélií je výstava na Státním zámku v Litomyšli
od 20. do 23. 3. 2014.
Milovníci květin si mohou část této sbírky
prohlédnout v interiérech zámku v Litomyšli.
Prodej rostlin a poradenská služba je zde
zajištěna.
Nebojte se kamélií
Jen málokterá exotická květina budí u pěstitelů takové obavy jako Kamélie. Přitom ještě
v první polovině minulého století zdobily i letité
rostliny mnohou domácnost. Jsou tedy Kamélie
tak choulostivé nebo byly naše babičky tak
zdatné zahradnice?
S tou choulostivostí to asi nebude tak z|é,
uvážíme-li, že ve východní Číně, Japonsku
a Koreji, odkud nejčastěji pěstovaná Kamélie
japonská pochází, nejsou slabší mrazy v zimě
výjimkou a v létě teploty stoupají ke čtyřicítce.
V kultuře je kamélie celkem běžná v Evropě na jih a západ od Alp, v teplejších oblastech Ameriky v Austrálii a na Novém Zélandu.
V těchto místech je oblíbenou dřevinou zahrad
a parků. To je první úskalí jejího úspěšného
pěstování. Těmto chladnomilným dřevinám v
zimě méně uškodí slabší mráz do -5 °C (v závislosti na odrůdě) než teploty nad 15 –18 °C běžné v našich dnešních bytech. U našich babiček
bylo většinou takové teplo jen v okolí kamen.
Kamélie tedy není v pravém slova smyslu
pokojovou rostlinou. Může být ale nevšední
ozdobou zimních zahrad, světlých chodeb, hal
i nepřetopených ložnic. V létě jsou pak nekvetoucí rostliny zajímavou zeleni v přistíněných
částech zahrady až do příchodu mrazů.
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Druhým problémem je zálivka. Jemné kořeny kamélie nesnesou zaschnutí ani přemokření.
Voda by neměla být tvrdá a vápenatá. Vzpomínám na babičku, s jakou pečlivostí o každou
rostlinu pečovala, a zalévala jen odraženou
dešťovkou. Dnešní doba je poněkud uspěchaná. Naproti tomu nám poskytuje mnoho
technických vymožeností, které tu babiččinu
pečlivost mohou nahradit. Mám na mysli automatické závlahy, samozavlažovací nádoby
a další. I když – laskavá péče a ta dešťovka je
skoro nenahraditelná.
Mezi moderní vymoženosti lze zahrnout
i to, že se dají zakoupit hotové zeminy, zpracované na míru určitým skupinám rostlin. Babička
míchala 2 díly rašeliny (morovky) 1 díl kompos-

Kulturní dění
tu, hrabanky nebo drnovky
a 1 díl písku. V případě kamélií zvolíme zeminu pro
azalky a rhododendrony.
Mladé rostliny přesazujeme za 1 až 2 roky, starší
až po úplném prokořenění
nádoby. Kořeny nesmíme
poškodit, květináč vždy jen
o trochu větší, důležitá je
dobrá drenáž. Babička dávala na dno kromě květináčových střepů i kousky dřevěného uhlí a hrubý písek.
Přihnojovat můžeme
slabšími roztoky hnojiv,
neobsahujících vápno (Pro
rhododendrony) od jara
do podzimu s přestávkou
v červenci a srpnu (zakládán poupat). Babička
nedala dopustit na hodně
zředěný vykvašený slepičinec a močůvku.
Kamélie můžeme beze strachu po odkvětu
seříznout. Některé odrůdy
nerady samovolně rozvětvují. Babiččin způsob řezu
spočíval v tom, že spoustu
květů s krátkou stopkou
rozdala.
Kamélie je poměrně odolná, přesto se mohou vyskytnout mšice, třásněnky, lalokonosci
a další škůdci, případně houbové choroby.
Ochrana je shodná s jinými kulturami. Mnohem
častější jsou fyziologické poruchy, způsobené
chybou v zálivce, suchým vzduchem, popálením sluncem, vysokou teplotou v zimě nebo
nedostatkem světla.
Shrnuto: tak jako u jiných rostlin, je i u kamélií důležité poznat podmínky jejich přirozených stanovišť, zhodnotit svoje možnosti, snad
trošku zavzpomínat na moudrost a zkušenosti
předků a s láskou a trpělivostí hýčkat ty své
zimní královny, které na rozdíl od jiných, dnes
běžných květin, nemá v ulici každý.
Evžen Kopecký, zámecký zahradník

Městská knihovna informuje

 10

I RÁJEC ČTE DĚTEM
Milé děti,
nastává jaro a my vás všechny, maličké i větší, chceme pozvat do knihovny.
V měsíci březnu slaví svátek všechny knížky! A my jim budeme hezky přát. Jak?
Přece čtením pohádek.
Přijďte každé březnové pondělí odpoledne v 15.15 h do dětského oddělení knihovny.
Hodná babička či dědeček vám budou číst krásné pohádky a každý z vás si potom odnese
něco domů.
Co?		
To bude překvapení!

3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3.
S sebou vezměte maminku, tatínka, nebo dědečka s babičkou, prima kamaráda a potom
už jen pastelky, nůžky a lepidlo.

Boris Mysliveček

„DĚTI, KTERÉ SE RODÍ V SRDCI“

Boris Mysliveček (*1948) vystudoval v šedesátých letech propagační grafiku na Střední
průmyslové škole uměleckých řemesel v Brně.
V roce 1967 se připojil k zakládajícímu kruhu
Divadla Husa na provázku, pro něž tvořil plakáty,
programy i další propagační grafiku, věnoval se
ale také scénografii.
Vedle práce pro divadla prošel rekvizitárnou
brněnského studia České televize a pro Brněnské veletrhy a výstavy navrhl ve spolupráci
s různými architekty kolem čtyř stovek expozic.
Od roku 1990 převažuje v jeho tvorbě knižní grafika, k níž
měl blízko už
za studií.

beseda s Miloslavou Striovou, autorkou
knihy a profesionální pěstounkou
„Poněvadž jsme
toužili žít jako každá
jiná rodina a nemohli
jsme mít vlastní děti,
tak jsme přijali děti do adopce. Řekli
jsme si: ‚Tak a teď
jsme jako každá jiná
rodina.‘ Mýlili jsme
se.“ Knížka vypráví
o dětech, které se
narodily v srdci svých
náhradních rodičů, které si do života přinesly
různé problémy a genetickou zátěž. Život s nimi
nebyl a není procházkou růžovým sadem.“
Tak představuje své žití RNDr. Miloslava
Striová. Sama vystudovala matematiku se zaměřením na statistiku, své profesní zaměření
však opustila a nyní je už několik let pěstounkou.
Díky zázemí manžela a přijatých dětí se v současné době zapojuje do aktivit Rady sdružení
pěstounských rodin a Asociace náhradních rodin
České republiky, zaměřuje se na medializaci náhradní rodinné péče a života s handicapovaným
dítětem. S manželem Kamilem adoptovali tři děti
(v roce 1993 2,5letého syna, v roce 1996 4letého

Vernisáž
výstavy
brněnského
výtvarníka
a grafika Borise
Myslivečka
se uskuteční
v pátek
14. března
2014 v 17.00 h
v městské
knihovně.
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syna – výchovně náročný a později se projevilo
i zdravotní postižení a v roce 1999 1,5letého
syna). Dalších pět dětí přijali do pěstounské
péče (v roce 2000 1,5letou holčičku, v roce
2002 1,5letou holčičku a 2,5letou holčičku a v roce 2011 2letého chlapce a 3letou holčičku).

Městská knihovna informuje
U 1,5leté holčičky Petrušky přijaté v roce 2002
byla později diagnostikována závažná vývojová
porucha – středně těžký autismus.
O radostech i strastech svého života nám
paní Striová bude vyprávět ve čtvrtek 13. března 2014 v 17:00 v městské knihovně.
Co se děje ve školách
Fyzika hravě

Ve středu 12. 2. jsme
navštívili Střední školu strojírenskou a elektrotechnickou
v Brně. Viděli jsme některé
třídy a zjistili, co se žáci učí.
Potom jsme přišli do místnosti, kde byly zajímavé „hračky“. Pan učitel, který
tam s námi byl, nám vysvětlil a ukazoval, jak ty
věci fungují. Pak jsme mohli sami vyzkoušet,
co se nám líbí. Nejvíce se mi líbilo Gaussovo
dělo, které pracovalo s pomocí magnetických
kuliček. Výlet se mi líbil, vynálezy pana Prokopa
byly zajímavé.
Jiří Dolívka, 8. B

děla, optický hologram, potrubní
pošta a mnoho dalšího. Návštěva
Střední školy strojírenské a elektrotechnické v Brně pro mě znamenala
zajímavou změnu ve vyučování.
Tomáš Kuchař, 8. B

Provedli nás školou a ukázali nám, co se na škole vyučuje.
Potom jsme se přemístili do třídy,
kde nám pan učitel fyziky vysvětlil, jak se dostal k tomu, že staví
takové jednoduché věci, které
dokazují fyzikální zákony. Ukázal nám, jak se s nimi zachází
a dokonce nás nechal, abychom
si to sami vyzkoušeli. Byl tam
magnetický urychlovač v podobě

Co se děje ve školách
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Diskotéka pro děti

Dne 13. 2. proběhla v tělocvičně naší základní školy
„Valentýnská párty“, kterou
jsme my, žáci devátého ročníku, organizovali pro děti na 1.
i na 2. stupni. Program jsme
zahájili menším vyprávěním
o svatém Valentýnovi, následoval taneček na písničku „Jede, jede mašinka“, kterého se
s nadšením účastnily všechny děti. Pokračovaly písničky
a různá vystoupení, soutěže
o nejlepší tanečníky a tanečnice a mnoho jiných. Myslím,
že se akce podařila a dětem
se velmi líbila.
Nicola Sedláčková, 9. B
Nachystali jsme soutěže s balonky,
taneční soutěže a samozřejmě bufet se
sladkostmi. Já jsem pomáhal v bufetu.
První stupeň se s radostí zapojil do taneč-

Valentýnská diskotéka se povedla.
Vlastimil Štěpán, 9.B

ních soutěží a do nafukování balonků.
A také si rádi koupili
sladkosti. Žáky druhého stupně bavily
především soutěže,
které si opravdu užili.
Sladkosti šly na dračku, ale naše železná
zásoba to ustála.

Co se děje ve školách
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STUDENTI GYMNÁZIA ZAŽILI MODERNÍ
CHEMII NA VLASTNÍ KŮŽI
Byli jsme požádáni
o hromadný přesun do kvalitně vybavené experimentální učebny se slovy, že výuka moderní
chemie začne za dvě minuty. Neočekávali jsme
od tohoto názvu nic zábavného, poslechli jsme,
ale neskákali radostí.
Katedra byla zaplněna různými chemickými
pomůckami a nádobami. Po oficiálním zahájení
nastala chvíle, kdy jsme se dozvěděli, že tato
hodina nebude jen tak obyčejná. Vše odstartovali
velmi příjemní lidé. Konkrétně studenti Jiří Vávra
a Kateřina Haškovcová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jejich proslov zapůsobil
velmi pohodově a navodil tu pravou atmosféru.
Ale nyní k věci. Hodina chemie byla rozdělena do tří částí, které se mezi sebou volně
prolínaly: vůně a smrad, světlo a tma, teplo
a chlad. A opravdu, v těchto kapitolách jsme
objevovali nové možnosti chemie a zjišťovali,
že tento předmět není jen o teorii a rovnicích.
První kapitola byla věnována různým pachům. Po krátkém úvodu byli vyzváni čtyři dobrovolníci, aby předstoupili. Dostali do rukou
každý jednu skleničku s prapodivnou hmotou,
která měla nějak vonět. Protože jsem nebyl
zúčastněný, nedokážu to posoudit, ale žádný ze
spolužáků se netrefil. Ale dobře odhadli, že se
jedná o něco velmi sladkého. Tím jsme posléze
získali informaci o tom, jak citlivý je nos.
Druhá část byla velmi zajímavá. Ukázali
jsme si pokus chemiluminiscence, což je proces uvolňování studeného světla, tedy takové-

ho, které nevyzařuje teplo. Velmi zajímavý byl
i „chemický semafor“, který naši mladí učitelé
vytvořili roztokem teplé vody a indigokarmínu,
kdy napřed vznikla modrá barva a později po přidání roztoku hydroxidu sodného se barvy samy
od sebe měnily v barvách semaforu! Úžasné,
záleželo totiž jen na tom, jak moc se skleničkou
třepalo. Následně jsme si ukázali, jak různé chemické látky obarvují plamen do velmi krásných
barev. V tuto chvíli nás Jirka s Katkou zaskočili
použitím hasicího přístroje na malé plamínky,
což navodilo správnou náladu pro velmi stručné
téma, kterým bylo hašení.
Poslední čtvrthodina vyučovací hodiny byla
věnována různým experimentům s kapalným
dusíkem, jehož teplota byla docela nízká, kolem
-170°C. To nevadilo lidské ruce, která jej ohřála
okamžitou mikrovrstvou plynu. Nicméně při
takovém zmrazení se z měkké gumové hadičky
stane tvrdý nástroj, který lze rozbít kladivem. Samozřejmě, když se
materiál zahřeje, bude opět pružný.
Dále jsme zjistili, že pokud vložíme
květinu do kapalného dusíku, můžete ji bezbolestně komukoliv omlátit
o hlavu. Jistě, nemýlíte se, všem se
to líbilo. A pokud zkombinujete již
zmiňovaný kapalný dusík se smetanou, cukrem, barvou a chuťovou
esencí, získáte velmi dobrou pochoutku. No řekněte, kdo z vás jedl
v hodině chemie čerstvě udělanou
zmrzlinu?

Co se děje ve školách
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Jako student musím říct, že program
byl velmi kvalitně připraven a líbil se
i těm, kteří nejevili dříve o chemii nijak
velký zájem. Studenti, kteří nám byli
průvodci světem těchto experimentů,
věděli, o čem mluví, uměli pobavit, získat
si pozornost a dokázali nám nenásilnou
formou vložit nové informace a poznatky
do hlavy, což uznávám jako úspěch.
Na samotný závěr bych chtěl poděkovat
Mgr. Kateřině Pernicové za zprostředkování této akce. Opravdu oživila běžné vyučování našeho gymnázia a připomněla
Komenského zásadu „škola hrou“.
Adam Bufka, student
Studenti rájeckého gymnázia za vědou
Gymnázium Rájec-Jestřebí
a uměním v Itálii (8.–16. 2. 2014)
Obrovské oranžové slunce se pomalu sklání za obzor a skrz přední sklo nám svítí přímo do očí. Autobus nás příjemně kolébá a my
se snažíme, než naše unavená těla upadnou
do dřímoty, vstřebat zážitky nejen z dnešního
výletu do Benátek.

Ano, jsme v Itálii. Přijeli jsme v sobotu
a zůstaneme až do příští neděle. Díky grantu
Comenius, který naše škola, Gymnázium Rájec-Jestřebí, získala spolu s pěti dalšími evropskými
školami, jsme na druhé projektové schůzce, tentokrát v podhůří Dolomit. Grant nám hradí veškeré cestovní náklady, komunikace v angličtině
a zapojení do projektu je však již plně na nás.
Příjemným zpestřením pracovníhoprogramu
je ochutnávání místních specialit a poznávání
zdejších zvyklostí.
Začátek týdne byl chladný a deštivý, nicméně vřelé přijetí a srdečnost našich hostitelů

nepřízeň počasí vynahradily. Přestože déšť přes
noc ustal a druhý den se na nás usmálo i sluníčko, voda, jakožto jeden ze čtyř živlů nás provází
většinou aktivit, jež pro nás naši italští přátelé
připravili: byla nepostradatelným médiem při
výrobě dekorativního „mramorovaného‘‘ papíru,
kterou jsme si fyzicky vyzkoušeli a připravilisi
tak materiál pro další tvořivou práci, i při výrobě
ručního papíru, jejíž ukázku jsme viděli v muzeu
ve staré papírně. Šuměním vln připomínajícím
mořský příboj jsme se kochali na břehu Lago di
Garda se zasněženými vrcholky hor v pozadí.
Další příjemné sluchové vjemy různé intenzity,
od jemného zurčení až po silný hukot, nám
nabídly potůčky, potoky a řeky, jimiž je zdejší
hornatá krajina hojně protkaná. Při našich
procházkách jsme obdivovali četné vodopády,
z nichž jeden padal z výšky několika desítek
metrů. A náš nejčerstvější zážitek, Benátky,

Co se děje ve školách
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si bez vody nelze ani představit. Plavba lodí
na Murano, jeden z benátských ostrovů, i procházka po mostech a můstcích přes malebné
kanály křižované gondolami nám na dlouho
zůstanou v paměti jako krásná vzpomínka.
Nosnou myšlenkou našeho projektu však
není voda, jak by se možná mohlo zdát, ale
propojení vědy a umění v reálném světě. A o příklady úzkých souvislostí mezi těmito dvěma
obory zde, v Itálii, skutečně není nouze. Z nepřeberných možností, které tato kolébka evropské kultury nabízí, nám naši hostitelé zatím
představili například osobnost všestranného
renesančního umělce a vynálezce Leonarda da
Vinci, problematiku geometrie a perspektivního
zobrazení v malířském díle Piera della Francescy, technické a umělecké aspekty zpracování
skla a papíru nebo rozmanitá specifika benátské

architektury. Jsme skutečně zvědaví, co nového
ještě do konce týdne budeme moci zažít.
Jsme rádi, že naši studenti mají díky projektu
možnost poznat nejen jinou kulturu, ale i sami
sebe. Díky pobytu v hostitelských rodinách
mohou danou zemi vidět jinak než povrchním
pohledem běžného turisty. Kromě toho řada
nezvyklých komunikačních situací a veřejných
vystoupení jim umožňuje poznat své schopnosti a posunout se dál v rozvoji své osobnosti.
Ještě více nás těší, že kluci a holky rájeckého
gymnázia této příležitosti využívají v maximální
míře a rozhodně nedělají ostudu ani naší škole,
ani zemi.
Barbora Honzátková,
vyučující francouzštiny a angličtiny,
Gymnázium Rájec-Jestřebí

„Poslední párty“ aneb ples Gymnázia v Rájci-Jestřebí
V pátek 7. 2. 2014 proběhl již 19. reprezentační ples rájeckého gymnázia, letos s podtitulem „poslední párty“. Zdálo by se, že ples
je záležitostí jednoho dne či večera. Ale kdo
někdy pořádal ples, ten ví, že organizace takové
události začíná dlouho před samotným dnem D
a končí několik dní po akci.
Styl plesu navrhli letošní maturanti, tedy
studenti sexty. Sami vymysleli a nacvičili docela
netradiční předtančení, které však s tématem
plesu skvěle ladilo. A byli to rovněž sextáni,
kteří se postarali o výběr kapely, o barevnou
balónkovou výzdobu sálu, o bohatou tombolu
a o vše, co zaručuje důstojný průběh slavnostního šerpování. Někteří sextáni se pak připojili

i k úklidu sálu po skončení plesového veselí,
za což jim patří speciální dík.
Zkusme si pro letošek – jako poděkování
a mírně netradiční zprávu o plesu – vyjmenovat všechny, kteří se starali o to, aby se hosté
mohli nerušeně bavit. Tak tedy, byli to: studenti
sexty, jejich sourozenci, partneři a rodiče, paní
a páni učitelé (M. Nováková, J. Prudký, M. Míčková, J. Koumar a další), jejich rodinní příslušníci a známí v roli pořadatelů, slečna Vitoulová
z kanceláře gymnázia, pan Beran coby správce
gymnázia, moderátoři plesu z řad studentů
(V. Sychrová, A. Bufka), vstřícní a ochotní ráječtí hasiči, dále pak paní Nechutová, pan Malík,
paní Zimolová a paní Hrbková z centra Motýlek,

Co se děje ve školách

 16

muzikanti, zaměstnanci cateringu, účinkující tanečnice a sportovkyně, studenti nižších ročníků
gymnázia např. v rolích prodejců losů, loňští
absolventi coby výdejci výher v tombole, dále
všichni ti, kteří akci podpořili darem do tomboly,
i všichni ti, na které tu nezbylo místo, protože
autor těchto řádků je jen nedokonalým a zapomnětlivým člověkem, a v neposlední řadě
samozřejmě Ing. Laštůvka, ředitel gymnázia
a supervizor celé akce.

Všem hostům, viditelným i méně viditelným pořadatelům, sponzorům a přispěvatelům
do tomboly mnohokrát děkujeme. Těšíme se, že
nás svou milou účastí podpoříte i v příštím roce,
kdy se pod taktovkou studentů letošního 3. ročníku a jejich třídního učitele pana Mgr. Tesaře,
uskuteční jubilejní 20. ples Gymnázia Rájec-Jestřebí, o. p. s.
Mgr. Petr Jančík

Centrum motýlek
Kronika centra motýlek – LEDEN 2014
8.1.2014 Beseda
Cítíme se bezpečně?
Tisková mluvčí Policie ČR
por.Mgr. Iva Šebková nás informovala, jak máme bezpečně převážet děti v autě, o správném
použití přilby při jízdě na kole, zdůraznila důležitost viditelnosti chodců, informovala nás o nebezpečí při přecházení železničního přejezdu,...
Pan nprap.Ing.Milan Novák ze Školního
policejního střediska nás nejprve teoreticky

a následně prakticky informoval o možnostech
sebeobrany.
Školení nám pomohlo cítit se bezpečněji a
poskytlo nám spoustu cenných rad a informací.
18.1.2014 Dílnička – Nažehlovací obrázky
Na leden jsme připravili pro maminky s dětmi
dílničku, kde jsme ukázali jak je možné si vyrobit
vlastní nažehlovací obrázky na textil. Nejoblíbenějším motivem se stal Angry Birds.

Centrum motýlek
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Nabídka na březen 2014
Beseda – Alergická rýma
• Termín: středa 12.3.2014 v 9:30 hod
• Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
• Lektor: Jana Sedláková,
informace: 728 684 044

			
• Vstup zdarma
• Přijďte se něco zajímavého dozvědět a odnést si malý
dárek
Dílnička – Plstěné dekorace
• Na dílničce se seznámíte se základy plstění
za sucha a vyrobíte si krásné plstěné dekorace
• Určeno pro maminky, babičky a šikovné slečny, děti do 6 let v doprovodu rodičů
• Termín: sobota 15.3.2014 od 15:00–17:00
hod
• Kde: klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí
• Cena: 80,- Kč za dílničku
• Lektor: Veronika Takáčová
• Uzávěrka přihlášek – 12.3.2014
• (na dílničku je nutno se dopředu přihlásit)

Beseda – Slaďování rodinného a pracovního
života
• Termín: středa 19.3.2014 v 9:30 hod
• Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně

• Lektor:
Jana Sedláková,
informace: 728 684 044
• Vstup zdarma
• Beseda se koná v rámci
projektu „Křídla a kořeny
naší rodiny“

Letní prázdniny – červenec a srpen 2014
Příměstský tábor pro děti od 4 – 12 let – Z pohádky do pohádky
I. turnus – 14. 7. – 18. 7. 2014
• Kde:  Klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí
• Cena: 1.400,-Kč za turnus (cena zahrnuje obědy, pojištění dětí, vstupné
a jízdné na výlety, pitný režim, mzdy a materiál na vyrábění)
• Vedoucí: Eva Hudcová a Iveta Odehnalová
Příměstský tábor pro děti od 6 – 12 let – Pirátská dobrodružství
II. turnus – 18. 8. – 22. 8. 2014
•
Kde:   Klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí
•
Cena:  1.400,-Kč za turnus (cena zahrnuje obědy, pojištění dětí,
vstupné a jízdné na výlety, pitný režim, mzdy a materiál na vyrábění)
•
Vedoucí: Tereza Navrátilová a Zdeňka Peroutová

Centrum
Motýlek
Dětské a mateřské
centrum Motýlek;
Horní 136, Rájec-Jestřebí; tel.: 602409946
e-mail:cmotylek@seznam.cz
www.centrum-motylek.cz
IČO: 22 82 90 83
č.ú. 233801079/0300

 18

Letní prázdniny 2014
Přihláška na příměstský tábor
Dítě
Jméno a příjmení:…………………………………………..Datum narození:…………….……
Bydliště a kontakt
Adresa: ………………………………………………………………………………………….
Zdravotní pojišťovna:……………………………………………………………………………
Dospělý / Zákonný zástupce
Jméno a příjmení:……………………………………………………..…………………………
Bydliště a kontakt
Adresa:………………………………………………………………………………………..…
Telefon:………………………..............................................E-mail:………………...................
Termín: ..……………………………………………………………………………………….
Souhlasím s účastí dítěte na příměstském táboře a prohlašuji, že je v dobrém zdravotním stavu
a může bez problémů pobývat v dětském kolektivu. Případné změny zdravotního stavu
nahlásím okamžitě vedoucímu letního tábora.
Dítě má tyto zdravotní (či jiné) problémy:………………………………………………………
Dítě po skončení programu odchází: samo – v doprovodu rodičů
•
•
•
•
•

Uzávěrka přihlášek je 31.05.2014
Přihlášky je nutno poslat elektronicky na e-mail: cmotylek@seznam.cz
Platbu za tábor je nutno provést bankovním převodem na účet Centra Motýlek:
233801079/0300 nejpozději do 30.06.2014,
I. turnus - v.s. 22014, II. turnus – v.s. 32014 (do poznámky napsat jméno dítěte)
Souhlasím s tím, že mé dítě může být během kroužku fotografováno, fotografie
mohou být vyvěšeny na webových stránkách Centra motýlek, případně na nástěnkách
Souhlasím s využitím svých osobních údajů Centrem Motýlek. Náležitá ochrana
osobních dat je zajištěna v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.

--------------------------------Datum

--------------------------------------------Podpis rodiče

Rozpis stomatologické LSPP
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Březen 2014
Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin		
1.3.

MUDr. Kovandová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 450

2.3.

MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

8.3.

MUDr. Křížová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 452 808

9.3.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

15.3.

MUDr. Kučerová M.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

16.3.

MDDr. Kučerová P.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

22.3.

MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 190

23.3.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

29.3.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

30.3.

MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

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
Žaneta Janíčková
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se
narodili v měsíci březnu:
Pavel Čupr, Jiřina Peroutová, Josef Peša,
Marie Krejčí, Bedřiška Maňásková, Ludmila
Dufková, Marta Dvorská, Milada Stará, Bohumil
Koupý, Method Horák, Ivan Huslík, Josef
Cihlář, Vladimír Odehnal, Magda Havelková,
Ctibor Šťáva, Karel Pokorný, Marta Šímová,
Vítězslav Měšťan, Hana Andersonová, Alena
Jelínková, Miroslav Staněk, Květoslava
Tihonová, Adela Loubalová, Jiří Hepp MUDr.,

Albína Švábová, Josef Maňoušek, Anna
Hlaváčková, Josef Gazda, Emílie Říhovská,
Jiří Zerák, Marta Přerovská, Josefa Kakáčová,
Anna Čermáková, Marie Porčová, Ludmila
Koporová, Antonie Havránková
Holešín: Jan Hájek, Marta Jirůšková, Marie
Vladíková
Karolín: Miloslava Kejíková, Marie Martinková

Odešli z našich řad:
v měsíci únoru zemřela paní Miroslava
Nedomová, paní Radomíra Novotná

Zpráva z matričního obvodu Rájec-Jestřebí za rok 2013
• V městě Rájec-Jestřebí se v roce 2013 narodilo 41 dětí, z toho 21 chlapců a 20 děvčat.
V části města Holešín se narodil 1 chlapec,
v části města Karolín se narodil také 1 chlapec. Děti se narodily v porodnicích Boskovice a Brno.
• Do knihy narození městského úřadu nebyl
učiněn žádný zápis o narození. Všechny děti
jsou zvány na slavnostní uvítání mezi občany

města. V loňském roce se konalo v obřadní
místnosti městského úřadu celkem 11 obřadů
uvítání dětí do života.
• V knize manželství matričního obvodu Rájec-Jestřebí bylo zapsáno celkem 34 manželství
– 30 sňatků bylo občanských, 4 sňatky byly
církevní. V obřadní síni městského úřadu bylo
uzavřeno celkem 5 sňatků. Na Státním zámku
Rájec nad Svitavou bylo uzavřeno 25 sňatků.

Společenská kronika
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Uskutečnil se 1 sňatek s cizinkou, občankou
Ukrajiny.
Mimo matriční obvod bylo uzavřeno 14 manželství našich občanů.
• V roce 2013 zemřelo v matričním obvodu
Rájec-Jestřebí celkem 40 občanů, z toho
v Rájci-Jestřebí 17 mužů /jeden občan s trvalým pobytem v části Holešín a jeden občan
s trvalým pobytem v Blansku / a 23 žen /jedna
žena s trvalým pobytem v části Holešín/.
• Nejstarší zemřelé občance bylo 93 roků,
nejmladší občance bylo 40 roků. Nejvíce
občanů zemřelo v měsíci srpnu a to celkem
sedm. V měsících únoru, listopadu a prosinci
pak vždy čtyři občané.

• V knize úmrtí bylo provedeno celkem 5 zápisů
úmrtí.
Dále bylo v matričním obvodu ověřeno celkem 424 stran listin /vidimace/ a 412 podpisů
(legalizace).
Miroslava Bezděková, matrikářka
Rájec-Jestřebí k 1. 1. 2014
muži
ženy
část obce
celkem
celkem
Holešín
91
90
Jestřebí
423
462
Karolín
50
42
Rájec
1227
1223
Celkem

stav
181
885
92
2450
3608

Rok 2013
měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

muži
přist.
2
2
4
2
3
2
3
6
3
3
1

muži
naroz.

muži
odst.

muži
úmrtí

1
1
4
2
1
2
4
1
3
1
1

-3
-1
-3
-1
-2
-4
-2
-1
-3
-1
-2
-2

-1
-3
-2
-2
-3
-1
-1
-2
-1

muži ženy
celk. přist.
počáteční stav
-2
2
-1
4
2
3
3
2
1
5
-4
6
3
1
8
3
0
3
5
4
-2
2
-2

ženy
naro

ženy
odst.

ženy
úmrtí

ženy
celk.

5
2
1
1
1
5
1

-2
-1
-4
-2
-1
-4

-2
-1
-3
-1

3
4
-3
0
5
7
-1
-7
-2
1
-7
-4

2
1
1

-5
-5
-2
-8
-2

-3
-5
-2
-1
-2
-3

stav
obyv.
3601
3602
3605
3604
3607
3613
3616
3618
3619
3617
3623
3614
3608

OHLASY
Zimní prázdniny
pro holešínské děti začaly trochu netradičně, ale o to radostněji.
Letošní zima nám nepřeje a všichni jsou
ochuzeni o sáňkování a různé zimní skotačení.
A tak osadní výbor uspořádal pro místní děti karneval, který se uskutečnil 16. 2. v obecním domě.
Některé děti se zpočátku ostýchaly, ale
během krátké chvilky všechen ostych zmizel
a všichni jak děti, tak i dospělí si užívali her
a karnevalového víření.

Pro děti, jejich rodiče i prarodiče bylo přichystáno občerstvení. Děti si potom mohly
vysoutěžit různé cukrovinky a malé dárečky.
Milým překvapením na této akci byla návštěva paní místostarostky městského úřadu Romany Synakieviczové a pana Zdeňka Vašíčka.
Ten největší dík patří Aničce Jelínkové
z DDM Blansko a jejímu příteli, kteří pro děti
připravili téměř celý program.
Odměnou pro organizátory bylo jiskření dětských očí a úsměvy v jejich tvářičkách.
Zdena Vladíková

Ohlasy
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soutěžS
PRO VÁ

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 ÚNOROVého čísla:
Foto č. 17: Cesta na hrázi směrem k Doubravici
Foto č. 18: Holešín

usnesení
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U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 13.01.2014

Usnesení č. 1
Rada města projednala žádost ADITIS, s. r. o.,
Brno ve věci zamýšlené stavby „Jestřebí – úprava DS, Šmerdová. Rada města souhlasí s realizací stavby za podmínek uvedených v příloze.
Usnesení č. 2
Rada města projednala žádost ROSA market,
s. r. o., Kroměříž o neuplatnění inflace za rok
2013 v nájemném za užívání prostor Komenského 621, Rájec-Jestřebí. Rada města rozhodla
žádosti nevyhovět.
Usnesení č. 3
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt č. 12 v domě Jurkova 643, Rájec-Jestřebí
s panem Hudcem.
Usnesení č. 4
Rada města z důvodů možnosti požádat o dotaci Zelená úsporám v roce 2015 doporučuje
zastupitelstvu města zařadit do rozpočtu města
na rok 2014 pouze prostředky na opravu bytového domu Sportovní 436, Rájec-Jestřebí. Bytový
dům Sportovní 435, Rájec-Jestřebí doporučuje
opravit v roce 2015 za podpory dotace.
Usnesení č. 5
Rada města projednala žádost Gymnázia Rájec-Jestřebí, o. p. s. o začlenění prostředků
na opravu budovy gymnázia do rozpočtu města
na rok 2014. Rada města rozhodla pozvat ředitele gymnázia na další jednání rady a požadavky
detailně projednat.
Usnesení č. 6
Rada města rozhodla poskytnout Fotbalovému
klubu MKZ Rájec-Jestřebí formou výpůjčky areál
letního kina pro uskutečnění koncertu revivalové skupiny Pink Floyd DISTANT BELLS dne
07.06.2014 v souladu s předloženou žádostí
a za podmínek uvedených v příloze.
Usnesení č. 7
Rada města projednala žádost Fotbalového
klubu MKZ Rájec-Jestřebí o zajištění požárního
dozoru při konání koncertu dne 07.06.2014.
Rada města rozhodla žádosti vyhovět s tím,
že žadatel dohodne bližší podmínky dozoru
s velitelem SDH Rájec.

Usnesení č. 8
Rada města projednala cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace změn Územního plánu města Rájec-Jestřebí označené RJ
13, RJ 14, RJ 15, RJ 16 a RJ 17.
Rada města vybrala pro realizaci firmu Atelier
A.VE., která předložila nejvýhodnější cenovou
nabídku.
Usnesení č. 9
Rada města bere na vědomí doplňující informace k odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva města od 01.01.2014.
Usnesení č. 10a
Rada města souhlasí s konáním prodejní výstavy králíků od 28.02. do 02.03.2014 v areálu
chovatelů dle žádosti Českého svazu chovatelů,
ZO Rájec-Jestřebí.
Hlasování: pro: 5
proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení č. 10b
Rada města projednala žádost Osadního výboru Holešín o finanční příspěvek na Novoroční
posezení seniorů. Rada města rozhodla uhradit
část nákladů ve výši 1.000 Kč z prostředků města Rájec-Jestřebí.
Usnesení č. 10c
Rada města projednala Žádost Spolku Lungta,
Praha o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“. Rada města rozhodla připojit se k akci formou zveřejnění malé
tibetské vlajky formátu A4 na vývěsce u městského úřadu.
Usnesení č. 10d
Rada města bere na vědomí Sdělení Základní
školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres
Blansko o době uzavření mateřských škol
v době letních prázdnin (MŠ I Rájec 07.07. až
22.08.2014, MŠ II Jestřebí 30.06. – 29.08.2014).
Rada města doporučuje v případě velkého
počtu zájemců o umístění dětí do MŠ v době
letních prázdnin termín provozu MŠ I. prodloužit.
Usnesení č. 10e
Rada města projednala žádost Povodí Moravy,
s. p., Brno o vyjádření k aktualizaci záplavového
území. Rada města bere na vědomí předložený
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návrh aktualizace záplavového území a nemá
k němu připomínky.
Usnesení č. 10f
Rada města projednala žádost Okresního
fotbalového svazu Blansko o poskytnutí daru
v souvislosti s vyhodnocením ankety „Fotbalista

usnesení
okresu Blansko za rok 2013“. Rada města rozhodla dar neposkytnout, neboť akce již proběhla
před projednáním v radě města.
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

• 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

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

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

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

usnesení
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OTEVŘENO

Prodejna autodílů
na osobní a dodávkové vozy

Rájec-Jestřebí
Blanenská 86, 679 02

tel.: 603 456 549
e-shop: www.autodilyblansko.cz
Otevírací doba:
Po –Pá 8:30 – 12:00 13:00–17:00
Sobota
9:00 – 11:30

Sokolovna dne 7. 2. 2014
Ples Gymnázia Rájec-Jestřebí
zahájili maturanti předtančením
ve stylu „poslední párty"

OTE V Ř E N O

Prodejna
chovatelských potřeb
Rájec-Jestřebí
Blanenská 86, 679 02
tel.: 603 456 549
e-shop: www.rajpsuakocek.cz
Otevírací doba:
Po –Pá 8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Sobota

9:00 – 11:30

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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