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Záběry z koncertu komorní hudby
v obřadní síni dne 14. 10. 2014.
Účinkovali: Pavla Kopecká – harfa,
Libor Bartoník – hoboj.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ
ve dnech 10. a 11. října 2014
Účast ve volbách v Rájci-Jestřebí
Obálky

Voliči zapsaní ve výpisu
ze seznamu voličů

odevzdané

Platné
hlasy

vydané

Účast v %

1

1 036

524

524

8 291

50,58

2

990

472

472

7 440

47,68

3

719

392

392

5 894

54,52

4

147

53

53

713

36,05

5

73

42

42

659

57,53

Celkem

2 965

1 483

1 483

22 997

50,02

Okrsek

Okrsek č. 1 - Gymnázium Rájec
Okrsek č. 2 - Základní škola Rájec
Okrsek č. 3 - Škola Jestřebí

Okrsek č. 4 - Holešín
Okrsek č. 5 - Karolín
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ

ve dnech 10. a 11. října 2014
Počty odevzdaných platných hlasů pro jednotlivé strany:
Číslo

Okrsek

Volební strana

1

2

3

4

5

961

Součet
Pořadí
hlasů

1

KSČM

1 033

1 249

104

73

3 420

3.

2

Sdružení nezávislých kandidátů
„Za rozvoj města“

3 321 2 894 1 657

360

408

8 640

1.

3

ODS

49

44

2 450

5.

4

KDU-ČSL

160

55

5 992

2.

5

SNK – Sdružení nezávislých
kandidátů

40

79

2 495

4.

941

888

528

2 061 1 753 1 963
935

944

497

Volební strany a počty mandátů:
1. Komunistická strana Čech a Moravy

– 2 mandáty

2. Sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj města“

– 7 mandátů

3. Občanská demokratická strana

– 2 mandáty

4. Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová

– 4 mandáty

5. SNK – Sdružení nezávislých kandidátů

– 2 mandáty

Zvolení členové zastupitelstva podle volebních stran:
počet hlasů

počet hlasů
1. Komunistická strana Čech a Moravy
1. Antonín Hříbal
391
2. Miroslava Vašíčková
262

4. Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová
1. Pavel Perout
2. Ludmila Juránková
3. Vilém Fránek
4. Miroslav Musil

641
515
439
387

2. Sdružení nezávislých kandidátů
„Za rozvoj města“
1. Romana Synakieviczová
2. Zdeněk Vašíček
3. Jaroslav Málek
4. Radek Dovrtěl
5. Stanislav Sehnal
6. Ondřej Čepa
7. Martin Malach

786
666
628
588
561
558
481

5. SNK – Sdružení nezávislých kandidátů
1. Hana Kuběnová
386
2. Hana Hortová
259

3. Občanská demokratická strana
1. Monika Nováková
2. Jaroslav Ševčík

319
248

Za registrační úřad
– Městský úřad Rájec-Jestřebí:

V Rájci-Jestřebí 11. 10. 2014

JUDr. Irena Třísková v. r.
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Co potěší – co zamrzí …
Díky, že jste přišli k volbám. Je však škoda,
že přišla jen polovina všech voličů.
Komunální volby jsou milníkem, který ukazuje na další čtyři roky. Je to křižovatka, kdy se
někdy jede rovně a jindy se zabočí – tu doprava,
tu doleva.
Povolební jednání stran a sdružení, které
uspěly ve volbách, pak ukáží myšlení nových
zastupitelů. Jak moc jde o moc, jak moc jde
o politiku, jak moc jde o rovnoměrné zapojení
všech do komunální práce. Tahle křižovatka má
několik cest.
Cesta moci – vede k úzké skupině zastupitelů, kteří koncentrují řízení obce v úzké skupině.

Cesta politiky – vede k širší skupině zastupitelů, kteří mají podobné názory a koncentrace
řízení obce je o něco širší. Zastupitelstvo je však
rozštěpeno na koalici a opozici.
Cesta optimální – ovšem nejkřehčí – zapojení zastupitelů je v maximální šíři. Respektují
se výsledky voleb a každá strana či uskupení
je zapojená v řízení. Každý se podílí na práci
pro město. Vyžaduje to však osobnostní zralost
a schopnost se umět dělit.
Jak moc jsme zastupitelsky vyspělí nebo
nezralí – to ukáže ustavující zastupitelstvo a jeho rozhodnutí. Možná potěší – možná zamrzí.
Kdo ví.
Ing. Pavel Perout
Přijďte…
starosta

Co se u nás děje…
Věci začínají… věci končí. Čtyři roky utečou
rychle.
Kdyby však každé zastupitelstvo pracovalo jen na projektech, které začne a dokončí
ve svém volebním období, tak se moc práce
neudělá.
Proto se pro město pracuje jinak. Odlišně.
Projekty, které se realizovaly letos nebo vloni,
jsme připravovali již před několika roky. A projekty, které se budou realizovat příští rok, tak
chystáme od loňského či letošního roku.
Letos jsou připraveny k realizaci projekty
rekonstrukce vodovodů ulic V Úzkých a Blanenská, řešíme se správci sítí jejich podmínky
pro budování nových komunikací, chodníků
a parkovišť na těchto ulicích. V přípravě jsou
projekty na výměnu sítí a nový chodník na ulici
Spešovské, chystá se nový projekt nové dešťové kanalizace na ulici Havlíčkova. V přípravě
je projekt rekonstrukce hospody a projekt nové
silnice k hřišti v Karolíně nebo projekty na nová parkoviště v Holešíně. Jsou rozpracovány
projekty parkovišť u nádraží, u základní školy
a na ulici Komenského – u bytovek. Na reali-

zaci čeká připravený projekt rekonstrukce ulice
Sportovní včetně parkovišť u fotbalového hřiště.
Dnes je již podepsána smlouva na zateplení
mateřské školky v Jestřebí, letos se zahájí práce
a dokončí se na jaře 2015. Máme na ni sehnanou vysokou dotaci od státního fondu.
Pro holešínské hasiče jsme nakoupili a připravili historicky první hasičské auto tohoto
malého sboru. Také na ně jsme získali dotaci.
Bohužel přihlašovací administrativa je tak složitá
a nejednotná, že po dodání všech podkladů si
úředníci v Blansku vyžádali metodický pokyn
od ministerstva dopravy a tak čekáme na pokyn
ministerstva, abychom hasičské auto přihlásili
a mohli předat hasičům do Holešína.
Takže pracujeme pro Vás a naše pro město
dál, bez ohledu na konec volebního období
a na to, jaké bude rozdělení po volbách. Výhoda
pro nové zastupitelstvo je v tom, že bude mít
připravené projekty a stačí sehnat dotace a zahájit realizaci. Nemusí se ztrácet čas přípravou
podkladů a může se hned pracovat naplno.
Tak všem držte palce, je to práce pro Vás …
Ing. Pavel Perout , starosta

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
Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626

Zprávy z radnice
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Město Rájec-Jestřebí ve spolupráci s Obchodní akademií

a Střední zdravotnickou
školou
Blanskoakademií
Město Rájec-Jestřebí
ve spolupráci
s Obchodní
Město Rájec-Jestřebí ve spolupráci s Obchodní akademií
aoznamuje
Střední zdravotnickou
školou Blansko
vyhlášení veřejné
sbírky
a Střední zdravotnickou školou Blansko
oznamuje vyhlášení
na veřejné sbírky
oznamuje vyhlášení veřejné sbírky
na
na

POMOC LIBORU MAŠÁTOVI
POMOC
POMOCLIBORU
LIBORUMAŠÁTOVI
MAŠÁTOVI

Náš kolega a spoluobčan Libor Mašát, 47 let, angličtinář a tělocvikář, onemocněl
Náš kolega a spoluobčan Libor Mašát, 47 let, angličtinář a tělocvikář, onemocněl
amyotrofickou
laterální sklerózou (ALS).
Náš kolega laterální
a spoluobčan
Libor
Mašát, 47 let, angličtinář a tělocvikář, onemocněl
amyotrofickou
sklerózou
(ALS).
amyotrofickou
laterální
sklerózou
(ALS). progresivní a fatální onemocnění nervového
Jedná
se o poměrně
vzácné,
neléčitelné,
Jedná se o poměrně vzácné, neléčitelné, progresivní a fatální onemocnění nervového
systému
degeneraci
ztrátu buněk,
které ovládají
vůlí řízené
svalovénervového
pohyby.
Jednázpůsobující
se o poměrně
vzácné,aaneléčitelné,
progresivní
a fatální
onemocnění
systému
způsobující
degeneraci
ztrátu buněk,
které ovládají
vůlí řízené
svalové pohyby.
Psychické
a
mentální
schopnosti
však
zůstávají
plně
zachovány.
systémuazpůsobující
degeneraci
a ztrátu
buněk,
které
ovládají vůlí řízené svalové pohyby.
Psychické
mentální schopnosti
však
zůstávají
plně
zachovány.
Psychické
a
mentální
schopnosti
však
zůstávají
plně
zachovány.
Pro ALS neexistuje žádná známá léčba. Dostupné léky se zaměřují především na
Pro ALS neexistuje žádná známá léčba. Dostupné léky se zaměřují především na
zmírnění
obtíží
a prevenci
komplikací.
Pro ALS
neexistuje
žádná
známá léčba. Dostupné léky se zaměřují především na
zmírnění
obtíží
a prevenci
komplikací.
zmírnění
obtíží
a
prevenci
komplikací.
Byli
se podařilo
podařilo alespoň
alespoň částečně
částečnězpomalit
zpomalitpostup
postupchoroby,
choroby,
Bylibychom
bychom velmi
velmi rádi,
rádi, kdyby
kdyby se
aby
měl
náš
kolega
možnost
co
nejdéle
zůstat
aktivním
a
aby
mohl
předávat
své
znalosti
Byli
velmi
rádi, kdyby
se podařilo
alespoň ačástečně
zpomalit
postup
choroby,
aby
mělbychom
náš kolega
možnost
co nejdéle
zůstat aktivním
aby mohl
předávat
své znalosti
aazkušenosti
dalším
studentům.
aby měl náš
kolega
možnost co nejdéle zůstat aktivním a aby mohl předávat své znalosti
zkušenosti
dalším
studentům.
a zkušenosti dalším studentům.
Pomozte
Liborovi vv boji
bojissčasem.
časem.Děkujeme.
Děkujeme.
Pomozte prosím
prosím Liborovi
Pomozte prosím Liborovi v boji s časem. Děkujeme.
Město
vyhlásit od
od 1.1. 9.
9. 2014
2014 veřejnou
veřejnousbírku
sbírkuveveprospěch
prospěch
Město Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebí se
se rozhodlo
rozhodlo vyhlásit
Mgr.
Libora
Mašáta
nákladů
na léčbu
léčbuod
ALS
nehrazené
jinýchzdrojů
zdrojů(zdravotní
(zdravotní
Mgr.
Libora
Mašáta kk pokrytí
pokrytí
nákladů vyhlásit
na
ALS
zzjiných
Město
Rájec-Jestřebí
se rozhodlo
1. nehrazené
9. 2014 veřejnou
sbírku
ve
prospěch
pojištění
atd.)
na
léky,
zdravotní,
rehabilitační
lázeňskou
péči,
pojištění
atd.) –
– zejména
zejména
na dostupné
dostupné
zdravotní,
rehabilitační
a alázeňskou
péči,
Mgr. Libora
Mašáta
k pokrytí
nákladů léky,
na léčbu
ALS nehrazené
z jiných
zdrojů
(zdravotní
masáže,
zdravotní
pomůckyléky,
apod.zdravotní, rehabilitační a lázeňskou péči,
masáže,
zdravotní
kompenzační
pomůcky
apod.
pojištění
atd.) –aa kompenzační
zejména
na dostupné
masáže, zdravotní a kompenzační pomůcky apod.
číslo
účtupro
profinanční
finančnípomoc
pomoc
číslo transparentního
transparentního účtu
číslo transparentního účtu pro finanční pomoc

107-8138960297/0100
107-8138960297/0100
107-8138960297/0100
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Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům veřejné sbírky, kterou v můj prospěch pořádá
Město Rájec-Jestřebí ve spolupráci s Obchodní akademií a Střední zdravotnickou školou
Blansko. Získané prostředky budou použity na úhradu léčby mého onemocnění na pracovišti
Neurologické kliniky dospělých FN v Motole. Léčba bude prováděna aplikací kmenových buněk
a příspěvky pojišťoven se na tyto aplikace nevztahují. Kmenové buňky jsou v současnosti
jedinou nadějí, jak zbrzdit postup mé nemoci.
							
Děkuji
Mgr. Libor Mašát

Město
Rájec-Jestřebí
a Občanské
sdružení
Diakonie
Broumov
Město
Rájec-Jestřebí
a Občanské
sdružení
Diakonie
Broumov
VYHLAŠUJÍ
VYHLAŠUJÍ

SBÍRKU
POUŽITÉHOOŠACENÍ
OŠACENÍ
SBÍRKU
POUŽITÉHO

 Letního
a zimního
oblečení
/dámské,
pánské,dětské/
 Letního
a zimního
oblečení
/dámské,
pánské,dětské/

Lůžkovin,
prostěradel,
ručníků,
utěrek,
záclon
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon
2
 Látky (minimálně 1m , prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Vatované přikrývky, polštáře a deky
 Obuv – veškerou nepoškozenou
 Obuv
– veškerou
nepoškozenou
 Hračky
– nepoškozené
a kompletní
 Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

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

 znečištěný a vlhký textil

čas:

Sbírka se uskuteční:

Sbírka se uskuteční:

dne:

dne:
Po,
Čt

3.– 7. 11. 2014

3.–
7.h. 11. 2014
8.30
- 18.00

– 16.00
Po, ČtÚt, St 8.30 7.30
- 18.00
h. h.
– 15.00
Út, StPá
7.30 7.30
– 16.00
h. h.
místo: Pá Budova
městské
7.30
– 15.00 h.knihovny,
Komenského
620, knihovny
679 02 Rájec-Jestřebí
místo:
Budova
městské
,
Komenského
679
02 Rájec-Jestřebí
Věci620,
prosíme
zabalené
do igelitových pytlů či krabic,

čas:

aby se nepoškodily transportem

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily
Děkujeme
zatransportem
vaši pomoc.
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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 04. 11. 2014 od 11:30 do 17:00
Část obce
Obec 			
Rájec-Jestřebí 		
Jestřebí
Vypnutá oblast:
• ul. Na Hrázi – řada domů od č. p. 39 a 40
po dům č. 311
• ul. Hybešova – domy č. p. 23, 316
• ul. 9. května – od mostu u domu č. p. 82
po konec obce směr Bořitov
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 projednat 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 Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.

Informační okénko městské policie
Z policejního zápisníku
Srazili se dva motorkáři
Dvěma těžkými zraněními skončila jízda dvou
motorkářů, kteří projížděli v pondělí 18. srpna
odpoledne od Rájce-Jestřebí směrem na Kuničky na Blanensku. Jeden z nich ve věku pětačtyřiceti let na motocyklu Indian totiž začal odbočovat
a ve stejnou dobu jej druhý motocyklista na motocyklu Harley Davidson začal předjíždět. Narazil tedy do zadní části odbočujícího motocyklu.
Při střetu byli oba motocyklisté těžce zraněni,
do nemocnice je musel transportovat vrtulník.
Na motocyklech vznikla škoda za asi 200 tisíc
korun. Silnice byla po dobu šetření nehody asi
hodinu zcela uzavřená.
por. Mgr. Iva Šebková
tisková mluvčí Policie ČR
Vůz nezamknul
Rájec-Jestřebí: Zloději stačilo pár minut.
Zaparkované neuzamčené vozidlo stojící
před garáží v Rájci-Jestřebí zlákalo 18. srpna

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 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. Kotlán Antonín, MP Rájec-Jestřebí

krátce po poledni dosud neznámého zloděje.
Stačila mu chvíle, aby z automobilu ukradl peněženku. V ní měl majitel kromě finanční hotovosti
přes tisíc korun i osobní doklady a platební kartu.
Případ šetří blanenští policisté jako trestný čin
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku

Informační okénko městské policie
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Málem přišla o bicykl
Rájec- Jestřebí: Zloděj využil
nepozornosti majitelky jízdního kola.
V pondělí 4. srpna odpoledne využil nenechavec chvíle, kdy si žena volně odložila bicykl
před prodejnou potravin v Rájci-Jestřebí. Zatímco se cyklistka věnovala nákupu, zloděj
dámské jízdní kolo, které mělo hustilku, tachometr, držák na pití i s lahví a brašničku pod
sedlem, odvezl pryč. Přivolaní policisté poté
nalezli odcizený bicykl ukrytý za železničními
kolejemi u bývalé drážní budovy a předali ho
majitelce. Zároveň také odhalili pachatele,
kterého čeká přestupkové řízení. Vzhledem
ke škodě dva tisíce korun, kterou svým činem
způsobil, jde o přestupek proti majetku.
Informační centrum Rájec-Jestřebí
Kontakt: 516 432 191
e-mail: informace@rajecjestrebi.cz
Provozní doba:
po, čt
út, st
pá
polední přestávka:

8.30 –17.30
7.30 –15.00
7:30 –15.00
12.00 –12.30

3. 11. 2014
14.00 h
výstavní síň knihovny
Literární kavárna – POLSKO
další setkání v malé literární kavárně nabídne
všem zájemcům typ na výlet k našim sousedům.
4. 11. 2014
19.00 h
sokolovna
koncert skupiny Rangers – Plavci
plné vstupné 300 Kč, v předprodeji 200 Kč
ZTP, studenti a senioři 150 Kč.
4. 11. 2014
16.00 h
knihovna Holešín Literární kavárna
PŘEMYSL OTAKAR II.
tentokrát se vydáme do 13. stol. po stopách
Krále železného a zlatého.
6. 11. 2014
15.15 h
20 MINUT ČTENÍ OD HODNÉ BABIČKY
pohádkové odpoledne pro děti od tří do sedmi
let. Přineste si s sebou lepidlo, pastelky, nůžky.

Nález utonulé ženy
Rájec-Jestřebí: Mrtvé tělo zahlédl muž
během procházky.
V pondělí 25. srpna ve večerních hodinách
zahlédl náhodný kolemjdoucí v rybníku Klimšák
v Rájci Jestřebí lidské tělo. Na místo vyjela okamžitě policejní hlídka, která zjistila, že ve vodě
nedaleko ostrůvku rybníka je utonulá žena. Operační středisko neprodleně vyslalo výjezdovou
skupinu služby kriminální policie a vyšetřování
i policejní potápěče. Osobu se nám podařilo
ztotožnit, jednalo se o šedesátiletou ženu z Blanenska. Přítomný lékař neshledal cizí zavinění,
více prozradí až pitva. Případem se zabývají
blanenští policisté.
por. Mgr. Alice Musilová
tisková mluvčí Policie ČR
Kulturní dění
7. 11. 2014
výstavní síň knihovny
VESELÝ DOMOV VERONIKY VESELÉ
maličkosti pro radost vás i vašich dětí vám
představí výtvarnice z Dolních Louček. Konvičky, kyblíky, truhličky, dřevěné tácy, skleněné
dózy a vánoční drobnosti si můžete zakoupit
do 20. listopadu.
Otevřeno: po, čt 9–18 h, út, st, pá 9–15 h.
10. 11. 2014
16.00 h
dětské oddělení knihovny
ŠKOLA NARUBY
další setkání se starými řemesly – tkalcovství.
15.15 h
13. 11. 2014 	
dětské oddělení knihovny
20 MINUT ČTENÍ OD HODNÉ BABIČKY
pohádkové odpoledne pro děti od tří do sedmi let.
19.30 h
13. 11. 2014 	
obřadní síň
zveme vás na koncert komorní hudby
s názvem
„Souboj klavírních improvizátorů“
účinkují klavíristé:
Kostiantin Tyshko (Ukrajina)
Zdeněk Král
vstupné 100 Kč, studenti, senioři a ZTP 80 Kč.

Kulturní dění
20. 11. 2014
15.15 h
dětské oddělení knihovny
20 MINUT ČTENÍ OD HODNÉ BABIČKY
další odpoledne s pohádkou pro nejmenší.
23. 11. 2014
výlet do Zábavního parku
BONGO Brno
Pořádá Občanské sdružení „Za rozvoj města“.
Cena za osobu 150 Kč. Bližší informace ve vývěskách města nebo na tel. 774 571 132.
23. 11. 2014 	
16.30 h
sál K-áčko
KŘEST BÁSNICKÉ SBÍRKY
„STŘÍPKY LIDSKÉ DUŠE“
autor básní David Knésl z Jestřebí vás zve
na autorské čtení spojené s doprovodným hudebním programem. Výtěžek z prodaných knih
bude věnován nadaci PRO MATĚJE.
25. 11. 2014
sál K-áčko

18.00 h
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říčními koryty. Plavili
se na kajacích, koupali se pod vodopády,
v termálních pramenech i v oceánu. Fotili
klokany, pštrosy, koaly,
papoušky, orly, krokodýly... Pozorovali noční oblohu se souhvězdím Jižní kříž. Navštívili
národní parky Kakadu, Litchfield, Nitmiluk, Kata
Tjuta–Uluru, Kings Canyon..., města Darwin,
Adeleide, Melbourne, Sydney…
Na přednášce zazní také hudební nástroj australských domorodců – didjeridů.
Vstupné: 50 Kč.
28. 11. 2014
od 12.30 h
dětské oddělení knihovny
MALOVÁNÍ A PRODEJ PERNÍKŮ
přijďte si namalovat či koupit sladký perníček.

AUSTRÁLIE
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
MGR. KARLA KOCŮRKA

28. 11.2014
15.30 h
dětské oddělení knihovny
20 MINUT ČTENÍ OD HODNÉ BABIČKY
pohádkové odpoledne pro děti od tří do sedmi let.

Mgr. Karel Kocůrek a tři další členové výpravy
se vydali napříč Austrálií. Putovali tropickou,
subtropickou krajinou i nehostinnou pouští.
Díky terénnímu autu 4WD se dostali do těžce
přístupných míst v divočině. Projížděli brody
řek, prašnými, kamenitými cestami i vyschlými

16.00 h
28. 11. 2014
výstavní síň knihovny
OBRAZY A OBRÁZKY VLASTY ŠVEJDOVÉ
prodejní výstava obrázků brněnské výtvarnice,
ilustrátorky a spisovatelky dětských knih.


Kulturní
9
dění

Kulturní dění
 10
30. 11. 2014 	
16.00 h
náměstí Míru
slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
v kulturním programu vystoupí Mgr. Karel
Kocůrek – lesní roh, dále žáci ZŠ a MŠ RájecJestřebí pod vedením Mgr. Ilony Konečné
a Mgr. Blanky Nezvalové s pásmem básniček

a písniček o zimě a adventu, studenti rájeckého gymnázia pod vedením PaedDr. Aleny
Machové, Martin Štěpánek ml. – zpěv. Ozvučení
zajistí Martin Štěpánek a Martin Müller.
Občanské sdružení „Za rozvoj města“ připravilo
na závěr programu „Mikulášskou nadílku“, stejně jako v loňském roce. Občerstvení zajištěno.

Kulturní dění
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VYHLAŠUJEME 11. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Město Rájec-Jestřebí
ve spolupráci s Gymnáziem Rájec-Jestřebí o.p.s.
vyhlašují 11. ročník literární soutěže mladých, začínajících autorů

„PÍŠI, TEDY JSEM“
Podmínky soutěže:
		

Přijímáme literární práce ve tvaru poezie a próza.
Témata volná

Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení a věk účastníka, číslo telefonu, případně e-mailovou adresu, školu s uvedením adresy, ročník, který navštěvuje, žánr, počet stran a podpis autora
– prosíme vše hůlkovým písmem, dle přiloženého vzoru

Všechny materiály prosím zasílejte
do 12. 3. 2015 na adresu:
Město Rájec-Jestřebí
odbor kultury a cestovního ruchu
Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí.
Obálku označte slovem „SOUTĚŽ“
Slavnostní vyhodnocení vítězů, předání
diplomů a poukázek: 11. 5. 2015 v 9.00 hodin,
zasedací místnost na radnici

11. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
„Píši, tedy jsem“

**

Práce zasílejte v pěti kopiích.
Každá kopie práce bude mít vrchní list se jménem účastníka s uvedením všech dalších náležitostí dle přiloženého vzoru

Úvodní strana práce musí obsahovat tyto údaje:

Vyhlášené pro mladé, začínající autory
Městem Rájec-Jestřebí
ve spolupráci
s Gymnáziem Rájec-Jestřebí, o.p.s.

** V
ZO
R

Rozsah práce:
1 – 2 strany formátu A4
Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti
ve věku 11 – 20 let

Jméno a příjmení:
Věk:
Třída:		

Škola:
Poezie/próza:
Telefon:
Bydliště:

Počet stran:
E-mail:

Městská knihovna informuje
Z nových knih
Do fondu naší knihovny opět přibyla řada zajímavých titulů. Namátkou vybíráme alespoň některé.
Historické romány:
PEINKOFER, M.: Kniha z Askalonu
LORENTZOBVÁ, I.: Lvice
BAUEROVÁ, A.: Válka vlků
Z díla českých autorů:
SMRČKA, V.: Janek z hor – doktor chudých
NOVÁK, J.: Zatím dobrý – Mašínovi a největší
příběh studené války

CIMICKÝ, J.: Dvířka do neznáma
Z pera zahraničních autorů doporučujeme:
FORMANOVÁ, G.: Zůstaň se mnou
PUERTOLAS, R.: Podivuhodná cesta fakíra,
který uvízl ve skříni z IKEA
JACOBSEN, R.: Ostrov
Detektivky:
ADLER-OLSEN, J.: Marco
KOVALYOVÁ, H.: Nevinná
Další zajímavé tituly najdete na
www.rajecjestrebi.knihovna.cz.

ADLER-OLSEN, J.: Marco
KOVALYOVÁ, H.: Nevinná
zajímavé tituly
najdete na www.rajecjestrebi.knihovna.cz.
MěstskáDalší
knihovna
informuje
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28. 11. 2014
Pro školy
8–12 h

dětské oddělení

Malování perníků

8–12 h

dětské oddělení

Knížka je můj kamarád

10 h

výstavní síň knihovny

B. Pávková a E. Mrázková
Povídání nad knížkou

Od 12.30 h

dětské odd. knihovny

Malování a prodej perníků

15.30 h

dětské odd. knihovny

20 minut čtení od hodné babičky

Pro veřejnost

16 h

výstavní síň knihovny

OBRAZY A OBRÁZKY VLASTY ŠVEJDOVÉ

Co se děje ve školách

… soutěž pro všechny
ve věku 6 až 20 let
s vlastní hlavou !
Začátkem měsíce října se někteří
žáci I. a II. stupně ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko zúčastnili soutěže Logická
olympiáda pořádané Mensou ČR.
Logická olympiáda je soutěž pro žáky základních škol a studenty středních škol založená
na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje
samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde
naučené znalosti, ale schopnost samostatného
uvažování a pohotového rozhodování. Logická
olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž
rozvíjející především schopnost samostatného
logického uvažování.
Každý soutěžící se musel zaregistrovat na www.
logickaolympiada.cz a pod svým unikátním přihlašovacím jménem vyplnil online test základního kola.

Někteří registrovaní žáci vyplňovali test přímo
v rámci vyučování informatiky – děkuji tímto
za spolupráci kolegovi Mgr. Janu Nečasovi –
někteří žáci řešili on-line test doma. Test tvořilo
25 otázek a byl časově omezen na 30 minut.
Jsem ráda, že vás můžu informovat o tom,
že naše dvě žákyně z I. stupně Vendula
Bosáková, 5. B třída a Klára Plchová, 4. B
třída podle výsledků základního kola Logické
olympiády patří mezi 50 nejlepších řešitelů ve
své věkové kategorii v Jihomoravském kraji a
postupují tímto do krajského kola.
Blahopřejeme jim k tomuto výtečnému
výsledku a v krajském kole budeme děvčatům
držet pěsti!
Mgr. Andrea Filipiová
školní speciální pedagog

Co se děje ve školách
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Exkurze do Prahy, 9. B
Ve středu 8. října jsme brzy
ráno vyrazili na dvoudenní výlet
do Prahy. U Prašné brány jsme
se setkali s hercem Kristianem.
Ten nás provedl historickou částí
Prahy. Následoval rychlý přesun
k lodi a plavba po Vltavě. Pak jsme
se ubytovali v hostelu a navečeřeli
se. Po krátké pauze po večeři jsme
se vydali do divadla Na Jezerce
na divadelní představení Charleyova teta. Byla to komedie a pro
mne nejlepší z celého výletu. Druhý
den jsme dostali rozchod na Václavském náměstí a pak jsme šli
na Petřín. Byl tam nádherný výhled
na Prahu. Potom jsme se vydali
na Pražský hrad, kde jsme měli hodinovou prohlídku hradu a pak jsme
nasedli na vlak a vyrazili domů.
Tomáš Kuchař, 9. B
Nejvíce se mi líbila prohlídka
Pražského hradu a chrámu svatého
Víta. Paní průvodkyně nám říkala
zajímavé věci. Nejprve jsme se
byli podívat v chrámu. Na začátku
jsme zastavili, abychom si prohlédli
vitrážová okna, která hrála všemi
barvami. Dále jsme pokračovali

okolo pomníku Jana Nepomuckého.
Pak jsme se dostali
i k hrobu Karla IV.,
jeho čtyř žen, syna Václava, Jiřího
z Poděbrad a dalších panovníků. Pokračovali jsme přes
tři nádvoří do Vladislavského sálu
a podívali se na kopie korunovačních
klenotů.
Jitka Kočková, 9. B

Co se děje ve školách
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Nejvíce se mi líbilo na Petříně.
Nahoru jsme vyjeli lanovkou. Okolo Petřína byl pěkný park. Na rozhlednu jsme nešli všichni, protože
ta výška nedělala všem dobře.
Rozhledna je napodobenina Eiffelovy věže, ale je podstatně menší
a má 268 schodů, jedny vedou
nahoru a druhé dolů. Byl odsud
pěkný rozhled na Prahu (Karlův
most, Pražský hrad, Vltavu…)
My, kteří jsme vyšli až nahoru,
jsme toho nelitovali.
Pavla Zemánková, 9. B
Už jsme literárně gramotní?
V únoru roku 2013
jsme na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí začali s realizací „evropského“ projektu Literární a dokumentová gramotnost – praktikum. Chtěli jsme
podpořit čtenářství a zavedením metodických
inovací zlepšit práci studentů s různorodými texty. Chtěli jsme vylepšit úroveň dovedností, které
jsou známy pod pojmem funkční gramotnost. Oč
jde? Přece o to, aby studenti uměli rozlišit v souvislém (povídka) či nesouvislém (graf, reklama)
textu podstatnou informaci od nepodstatné,
aby dokázali posoudit, zda autor argumentuje
správně, aby uměli text interpretovat, aby uměli
svoje postřehy a názory zformulovat a vyjádřit,
aby dovedli na dané téma napsat svůj vlastní
názor a tak dále a tak dále. Funkčně gramotný je
tedy člověk, který s textem umí účinně pracovat
nejen ve škole, ale i mimo školu, ve své profesi
či ve chvílích, kdy jej život, který se školnímu
prostředí většinou vůbec nepodobá, donutí.
A jak náš projekt rozvoj potřebných dovedností
podpořil?
Díky obdrženým finančním prostředkům
jsme zakoupili přes 200 knižních titulů do školní
projektové knihovny. Většinou šlo o zbrusu nové
knihy od renomovaných českých i světových
autorů. S textovými ukázkami nejen z těchto
knih jsme pak dále pracovali; členové realizačního týmu připravili na 90 pracovních listů
různé obtížnosti využitelných v češtině, dějepisu, zeměpisu, biologii, společenských vědách

i v informatice. Dva členové týmu absolvovali
kurz v kritickém myšlení a získali tak přehled
i zkušenosti s inovativními postupy při práci
s texty. Nově nabyté dovednosti ihned uplatňovali při přípravě a následném ověřování pracovních listů ve výuce. Další člen týmu absolvoval
jednorázové školení zaměřené na práci s texty
a hypertexty čili na práci s texty v elektronické
podobě v prostředí internetu, protože pro studenty bylo z projektu podporovaného Evropskou
unií, Ministerstvem školství ČR a Evropským
sociálním fondem zakoupeno mimo jiné i 5 tabletů. Knihy, pracovní listy, inovativní metody,
tablety, dataprojektor i vizualizér, všechny tyto
projektové výstupy či technologické vymoženosti
přímo nebo nepřímo – a navíc opakovaně – působily na více než 100 studentů. A jak známo,
opakování je matkou moudrosti! Jsou studenti
gramotnější? Jistě. Ale do jaké míry, to ukáže
čas. Nejprve maturita, pak studium na vysoké
škole a poté profesní uplatnění.
Na realizaci téměř dvouletého projektu se
postupně různou měrou podílelo 9 pedagogických i nepedagogických pracovníků. V těchto
dnech jdou do finále práce na dvou příručkách;
Metodický manuál je teoreticko-praktickou příručkou sloužící k výuce čtenářské a dokumentární gramotnosti formou modulárního systému,
Antologie pracovních listů pak shrnuje práci členů týmu na opakovaně využitelných pracovních
listech, tedy na modulech, které prohlubují práci

Co se děje ve školách
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s texty a umožňují studentům získat nadstandardní úroveň gramotnosti. Kromě příruček je
nachystána inovovaná osnova předmětu Literární seminář, tak aby jej bylo možné v budoucnu
v případě zájmu studentů bez průtahů otevřít.
Vše, co bylo v projektu vytvořeno a pořízeno,
navíc mohou k efektivnějšímu vzdělávání vy-

užívat nejen stávající, ale i budoucí studenti.
Všem členům realizačního týmu – včetně informatiků, odborníků na finance, administrativu
a organizaci – proto patří velký dík! Poděkování
ale náleží i vedení Gymnázia Rájec-Jestřebí,
o. p. s., zejména za neúnavné kritické podněty
i všelijakou jinou podporu.
Mgr. Petr Jančík

S projektem do Francie
Na naší škole, Gymnáziu Rájec-Jestřebí, se
uskutečňuje už druhý
velký projekt Comenius.
Tentokrát je zaměřený
na vědu a umění a je
do něj zapojeno šest
zemí Evropy: my, Španělsko, Francie, Itálie,
Německo a Finsko. Jednou za několik měsíců
se uspořádá setkání
v jedné ze škol. Z každé školy přijíždí několik
žáků a 2 učitelé, celá
mezinárodní skupina
je tedy dost velká – asi
šedesát lidí.
Začátkem října byla hostitelskou zemí Francie, kam jsem jela i já. V rámci projektu jsme
si nemuseli platit cestu, ubytování ani stravu.
Přivezla jsem ale dárek hostitelské rodině a té
své doma naopak dovezla suvenýry. Potěšily.
Vyjeli jsme v neděli ráno autobusem z Brna
do Vídně a pak pokračovali letadlem do Paříže,
kde jsme přesedli na letadlo do města Pau. Tam
už na nás čekaly hostitelské rodiny.
Město Pau leží na jihozápadě Francie, pouze 100 km od Atlantického oceánu a 50 km
od Pyrenejí. Úžasná poloha.
Na celý týden nám hostitelská škola připravila bohatý program. První den si každá
země připravila prezentaci o své zemi a škole.
Po prezentacích jsme si prošli město Pau. Další
den jsme navštívili konzervatoř, kde nám místní
učitelé představili pro nás netradiční nástroje.
Měli jsme i možnost poslechnout si malý koncert.
Jeden den jsme si udělali výlet do města Biarritz
u Atlantiku. Tam jsme měli asi čtyřhodinovou

vycházku s úkoly podél pobřeží.
Další den jsme šli do nahrávacího
studia, kde jsme mohli na vlastní
oči vidět, jak vznikají písničky. Jindy byly na programu rafty, sjížděli
jsme umělý kanál. Byla to sranda, když si každý musel obléct
neopren. Také to byla jediná část
programu, která nesouvisela s tématem projektu. To proto, že středa
odpoledne je dnem, kdy mají žáci
volno. Zato se ale učí v sobotu
dopoledne. Jiný kraj, jiný mrav…
Byli jsme také na výstavě Picassových obrazů, kde jsme vytvářeli podobná „díla“. Tiskařské
techniky totiž názorně spojují vědu a umění. Líbilo se nám i na zámku v Pau.
V pátek ráno jsme měli matematické a fyzikální
laboratoře. Ověřovali jsme, jak délka píšťaly

Co se děje ve školách
ovlivňuje zvuk. Nejvíce nás však zaujala
výroba vlastního hudebního nástroje
z krabic a silonu! Večer jsme měli společnou večeři se všemi lidmi z projektu
včetně hostitelských rodin.
Den před odjezdem jsme trávili s našimi rodinami a každý z nás ten den
využil jinak. Někdo třeba nakupováním,
jiný hraním her v parku nebo nějakým
výletem. V den odjezdu se při loučení
nakonec nikomu nechtělo odjet. Pak
už jen odbavování zavazadel, poslední
zamávání a týden ve Francii byl pryč.
Večer jsme se šťastně vrátili do svých domovů. Kdybych měla říct, čeho jsem si ve Francii
užila nejvíc, byl by to asi výlet k oceánu. Vidět
a slyšet, jakou má oceán sílu, bylo úžasné.
Jsem vděčná za to, že jsem tam mohla být,
a musím pochválit celou organizaci projektové
schůzky. Jak hostitelskou stranu, která měla
nejvíc práce s připravováním programu, tak
Centrum motýlek
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i naše paní učitelky, které na úspěchu akce mají
také velký podíl. Koneckonců, naše škola celý
dvouletý projekt koordinuje.
Pro mě to byl nezapomenutelný týden s nezapomenutelnými lidmi a já děkuji své škole
za celoživotní zážitky.
Karolína Lusková
3. ročník gymnázia Rájec-Jestřebí

Kronika centra motýlek – ZÁŘÍ 2014
Umíte si to spočítat?
– 13.9.2014
„Jsou všichni lidé v ČR
gramotní?“ Tak zněla otázka
finanční poradkyně Veroniky Ondráčkové z Boskovic ze společnosti Partners.
Maminky se díky radám učily porozumět
financím a správně s nimi zacházet v různých
životních situacích. Nejvíce maminky ocenily
odpovědi na otázky a trpělivost finanční poradkyně s plačícími a krmícími dětmi při besedě.
Bio potraviny – 17.9.2014
Září = Měsíc biopotravin. Nápis BIO mohou
nést pouze produkty ekologického zemědělství.
Při jejich pěstování a zpracování se dodržují přísná pravidla a normy. Každý výrobek, který nese
označení BIO, musí mít od těchto organizací
certifikaci. Certifikovaný výrobek BIO je viditelně
označen logem. Privátní značka „NAŠE BIO“ je
exkluzivní a chráněná značka pro BIO sortiment.
Výrobky pod značkou NAŠE BIO zakoupíte pouze v řetězci BILLA. Konzumací výrobků NAŠE
BIO chráníme své zdraví i okolní životní prostředí.

Centrum motýlek
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Regionální setkání MC – 17.9.2014
Na intervizním setkání jsme sdíleli zkušenosti z MC. Společně jsme probrali, co nás zajímá a řešili různé problémy (pojištění MC apod.).
Proběhlo vzájemné poradenství. Hodně se kladl
důraz na všestranné vzdělávání – besedy v MC.
Lektorka Mgr. Markéta Horáková nám pro MC
v obcích do 2 000 obyvatel nabídla možnost
seminářů Zdarma. Jedná se projekt Abeceda
rodinných financí. Vzdělávání tak napomáhá
zlepšení dovedností a zkušeností. V příjemné
atmosféře MC Loučka v Brně jsme se dozvěděli
spoustu zajímavostí k obohacení chodu našeho
MC Motýlek v Rájci-Jestřebí.

Bazárek – 27.9.2014
Centrum Motýlek uspořádalo v sobotu
27. září 2014 Bazárek. Akce se poprvé konala
na sále sokolovny, a proto bylo možné nabízet
k prodeji nejen oblečení a potřeby pro děti, ale
také těhotenskou módu, potřeby pro kojící, obuv,
hračky a dětské knihy. Celkem 34 prodávajících
zaplnilo stoly přibližně 5 000 kusy věcí. Během
dopoledne přišlo nakupovat přes 60 nakupujících, zejména nastávajících maminek nebo
maminek a babiček malých dětí. Již nyní se
těšíme na Vaší návštěvu dalšího, tentokrát
předvánočního, Bazárku.

Nabídka na listopad 2014
Beseda – Výživa během nemoci
aneb Jak se rychleji uzdravit
• Termín: středa 5.11.2014 v 9:45 hod
• Kde: klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí
• Lektor: Jana Sedláková, informace
mob: 728 684 044
• Přijďte se dozvědět něco zajímavého
a odnést si malý dárek

Narozeninová párty
• Zveme rodiny s dětmi a všechny přátele Centra Motýlek na oslavu 5. narozenin
• Termín: neděle 16.11.2014 v 15:00 hod
• Kde: Sokolovna Rájec-Jestřebí
• Můžete se těšit na divadlo O Červené Karkulce, vystoupení lektorky mažoretek, skákací
hrad, soutěže, dílničky, diskotéku, občerstvení
• Vstupné dobrovolné

Co se děje ve školách
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Beseda – Dětská výživa HiPP
• Termín: čtvrtek 27.11.2014 v 10:00 h
• Kde: klubovna Motýlek, Sokolovna
Rájec-Jestřebí
• Lektor: Jana Sedláková, informace
mob: 728 684 044
• Přijďte se dozvědět něco zajímavého a odnést si malý dárek
Výroba adventních věnců
• Zveme Vás na výrobu adventních
věnců z přírodních materiálů
• Určeno pro malé i velké – pro celé
rodiny k posílení soudržnosti rodin
• Termín: sobota 29.11.2014 od 14 h
• Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
• Vedoucí: Jana Sedláková,
• Předem se hlaste na e-mail:
sedlakova.jana@seznam.cz,
mob. 728 684 044
• Cena: 100,- Kč
• Akce se koná v rámci kampaně
Sítě MC – Křídla a kořeny
naší rodiny

Stomatologická LSPP
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Rozpis stomatologické LSPP
listopad 2014
Služba je sloužena od 8:00 – 13:00 hodin		
1.11.

MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

2.11.

MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka 4

516 417 621

8.11.

MDDr. Potůček Blansko, Mahenova 13

516 419 538

9.11.

MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

15.11. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

16.11. MUDr. Řehořek (Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
17.11. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

22.11. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

23.11. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12

604 760 665

29.11. MDDr. Staňková K. Boskovice, Lidická 8

516 456 109

30.11. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

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
Natálie Stejskalová
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se narodili v měsíci říjnu:
Marie Baráková, Libuše Součková, Libuše Čuprová, František Maňoušek, Osvald Jevický,
František Perout, Miroslav Pokorný, Josef Bělehrádek, Marta Tesařová, Milan Tenora, František Musil,
Vladimír Kuchtíček, Zdeněk Zerák, Radko Kadlec, Helena Keprtová, Františka Mikulášková,
Rozálie Trávníčková, František Ševčík, Štěpán Janků, Stanislava Čechová, Bedřiška Hebelková,
Marie Vopršálová, Zorka Stařecká, Ladislav Julínek Ing., Marie Bezděková, Františka Klimešová,
Lubomír Kříž, Miroslava Králová, František Mrázek, Miloš Hudec, Jarmila Konečná, Oldřich Kala,
Mojmír Cihlář, Růžena Křapová, Josef Kopecký, Antonín Skoták Ing., Jana Štěpánková, František Skoták,
Pavel Sáňka Ing., Emilie Vintrová, Jitka Nahodilová, Božena Grimová, Jan Bartoš, Jaroslav Křap,
Jiří Krejčí, Marie Bémová, Josef Jelínek, Eva Hrušková, Emilie Švandová, Jitka Kuběnová
Karolín: Josef Martinek, Karel Švéda
Holešín: Věra Skotáková, Jitka Sedláková

Odešli z našich řad:
v měsíci září pan Karel Krejčí
v měsíci říjnu pan Ctibor Šťáva, Miloš Vaněk,
Pavel Vyskočil, paní Marie Filoušová

V ý z v a
Žádáme rodiče narozených dětí, aby se
po převzetí rodného listu dítěte dostavili
na MěÚ Rájec-Jestřebí (evidence obyvatel)
k porovnání dat narození.
Dále žádáme novomanžele, kteří uzavřeli
sňatek, mimo matriční obvod, aby se rovněž
dostavili s oddacím listem na MěÚ Rájec-Jestřebí (evidence obyvatel).

Společenská kronika
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Svatby na zámku v Rájci-Jestřebí.
Letos uplynulo dvacet let od prvního svatebního obřadu na rájeckém zámku. Konal se
18. 6. 1994. Oba snoubenci byli z našeho okresu. Zpráva o pěkných obřadech na zámku se
rychle rozšířila a tak počet svateb rychle stoupal.
K občanům České republiky postupně přibývali
občané z cizích zemí.
První mezinárodní svatba se konala 8. 6.
1996. Nevěsta byla české národnosti, ženichem
byl Portugalec žijící v Lucembursku. Následovali časem svatby, kdy ženichové byli z Polska,
Rakouska, Anglie, Kanady, Austrálie, Slovenska.
Nevěsty byly hlavně české národnosti, ale i ze
Slovenska, Ukrajiny, Vietnamu. A tak slavnostním sálem zámku zněla vedle češtiny také angličtina, němčina, francouzština atd. Celý obřad
totiž musel být překládán, aby přítomní všemu
rozuměli. Připravit takový obřad nebylo lehké.
Hodně práce měly především matrikářky, ať to
byla paní Jaroslava Řehořová, Věra Frantelová
a po jejím odchodu do důchodu paní Miroslava
Bezděková. Ta tuto funkci vykonává do dneška.
Získat pro obřad tlumočníka, všechny doklady
a potvrzení není vůbec jednoduché.

Dále to byli oddávající:
např. MVDr. Hana Kuběnová, MUDr. Hos,
Ing. Petr Klimek, Ing. Pavel Perout, Antonín
Hříbal, Mgr. Romana Synakieviczová. Ti svým
důstojným vystupováním a pěkným přednesem svatebních projevů navodili sváteční atmosféru. A když se přidaly vhodné verše, zpěv
a hudba, tak svatebčané odcházeli z obřadu
často velmi dojati.
Výborné zpěvačky: paní Alena Dzapková,
Zorka Vitoulová (Alexová), Olga Součková
a Jana Pernicová; výborní muzikanti: Ing. Marcel Němec, Gabriela Zachovalová (Křenková),
Martin Müller a Martin Štěpánek, podávali
takové umělecké výkony, že svatební hosté
nechtěli věřit, že to nejsou nahrávky, ale živá
hudba a zpěv.
Uběhlo tedy dvacet let. Změnili se někteří
účinkující, ale obřady jsou stále hezké. Za těch
dvacet let to bylo určitě několik stovek snoubenců, kteří si odnesli pěkné vzpomínky na svůj
svatební den na rájeckém zámku.
Marie Konečná

Ohlasy
Na závěr vodácké sezony – podzimní Vltava
Dne 25. 9. 2014 jsme se vydali na podzimní Vltavu. Od Vyššího Brodu, kde začínáme,
přes Herbertov, Rožmberk, Větřní, až po Český
Krumlov, je ještě trochu divoká, ale pak se zklidňuje svou mohutností.

Nejdelší řeka České republiky (430 km) je
pro vodáky dálnicí. V Krumlově, kde se všichni
vodáci těší na prudké jezy - Lyru a Jeleňák, provedlo povodí Vltavy úpravy tak, že jsou mírnější,
sjízdnější a nikdo se „necvakne“.
Pohled na Rožmberk a Český Krumlov je z řeky jiný, krásnější. Ale tak se jeví
celá krajina kolem řeky.
Z řeky vypadá kraj jinak. Vltavu lemují
mohutné, staré smrky, borovice, buky. Ty
mě vždy přivedou k zamyšlení a meditaci.
Cestou vyprávím spoluplujícím všelijaké
bajky o stromech. Někde stojí strom sám
a kolem dokola není nic, podobně jako
je sám osamělý člověk. Jindy jsou dva
stromy srostlé a okolo nich stojí další tři
jako rodiče s dětmi. Jsou i dva stromy,
spletené do sebe jako milenci. Někde je
strom vpůli zlomený, třeba od blesku, jako

Ohlasy
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člověk zlomený bolestí. Podél řeky je také
mnoho „mužíčků“, to vodáci vrství kameny
na sebe, co vydrží a nesesunou se.
Od Krumlova do Boršova, kde vodáci
končí splouvání, jsou už kolem řeky jen
stráně a louky.
KOM.
Foto: Petr Janík

Podzimní odpoledne v Holešíně
Podzimní odpoledne spojené s pouštěním
draků se stalo u nás již tradicí. To letošní se
konalo 4. 10. 2014 u pštrosí farmy. Počasí bylo
věru podzimní, ale to nic neubralo na tom, že
se všichni náramně bavili. A tak v sobotu odpoledne kroužily nad Holešínem asi dvě
desítky draků. Nechyběl ani skákací hrad
a projížďka historickým vojenským autem.
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Podávaly se grilované pštrosí
klobásy, které dodal jako sponzorský
dar majitel pštrosí farmy, palačinky, pivo,
limonády a jak se patří k podzimu také
výborný burčák.
Když jsem tak všechny pozorovala,
vloudila se mi do hlavy myšlenka – kdo
má vlastně z pouštění draků větší radost.
Jsou to děti nebo jejich rodiče? Ať je to jak
chce, hlavně, že se všichni dobře bavili.

Poděkování patří nejenom Sboru dobrovolných hasičů v Holešíně, ale i ostatním spoluobčanům, kteří se na přípravě této akce podíleli.
Zdenka Vladíková

Ohlasy

Dne 19. 10. 2014 se v sále K-áčko konala přednáška
Alžběty Faltové „Východní Slovensko z pohledu
studenta“, kterou vám přibližují následující snímky:
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soutěž / ZprávY odjinud
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soutěž

PRO VÁS

Správné odpovědi z ŘÍJNového čísla:
Foto č. 33: Holešín – číslo popisné u Prokopů
Foto č. 34: Jestřebí – pohled z Horky na ulici 9. května

P R O G R A M K I N A D O U B R AV I C E N A D S V I TAV O U
Listopad
6. 11. čtvrtek v 18 h 	FALCON
DĚDICTVÍ ANEB
KURVASENEŘÍKÁ
Tento film je dlouho očekávaným pokračováním
kultovní komedie Dědictví aneb Kurvahošigutntag z roku 1992. Na plátno se tak vrací hlavní
hrdina příběhu Bohuš v podání Bolka Polívky
a spolu s ním další známé postavy, například
Bohušův věrný přítel Arnošt (Arnošt Goldflam),
který tentokrát zastává funkci Bohušova tajemníka. Před kamerou se Bolek Polívka sešel
také s Dagmar Veškrnovou-Havlovou, Miroslavem Donutilem, Ivanou Chýlkovou, Břetislavem
Rychlíkem. V nových rolích se objeví Anna
Polívková, Karel Heřmánek, Jitka Čvančarová
a Marián Roden.
Film ČR
Vstupné 50,– Kč 106 minut
13. 11. čtvrtek v 18 h
INTIMITY
Romantický film, složený ze sedmi příběhů
o lásce, které se vzájemně prolínají. Zamilované
páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí v okamžiku, kdy řeší určitý citový
milostný problém úměrný jejich věku a povaze.
Teenageři prožívají první romantickou lásku;
mladí umělci se snaží zvládnout úspěch a slávu, jež jim nabourala soukromí; sebedestrukční
bohém se střetává s věřící čistou bytostí; nevěrný manžel se musí osudově rozhodnout;
lenivý cynik se nečekaně zamiluje; sebestřední
senioři s neúspěšnou minulostí se společně
pokusí o lepší budoucnost; láska nabourá i svět
placené lásky na pozadí času vyměřeném pro
jediný lidský život. Hrají: Zlata Adamovská, Petr
Štěpánek, Tomáš Klus, Ondřej Vetchý, Jitka
Ježková, Martin Stránský, Robert Jašków, Lada
Jelínková, Petra Hřebíčková a další.
Film ČR
Vstupné 50,– Kč
96 minut

2014

20. 11. čtvrtek v 18 h 	FALCON
THE AMAZING SPIDER-MAN 2
Být Spider-Manem je skvělé. Peter Parker nezná
úžasnější pocit, než se prohánět mezi mrakodrapy, být skutečným hrdinou a trávit čas s Gwen.
Být Spider-Manem ale také má svou cenu:
jedině Spider-Man je schopen ochránit ostatní
Newyorčany před pozoruhodnými padouchy,
kteří město ohrožují. Když se na scéně objeví
Electro, je Peter nucen čelit nepříteli, který je
mnohem silnější než on sám. A když se vrací
i jeho starý přítel Harry Osborn, uvědomuje si
Peter, že všechny jeho nepřátele něco spojuje: společnost OsCorp. V hlavních rolích hrají
Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx,
Dane DeHaan.
Dobrodružný film USA
Vstupné 50,– Kč
142 minut
BONTON
27. 10. čtvrtek v 18 h
GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
Příběh hollywoodské hvězdy a držitelky Oskara
Grace Kelly, která se vzdala své oslnivé kariéry
a odešla do zcela neznámého světa. Na samém
vrcholu slávy, kdy jí Hollywood a diváci leželi
u nohou, se provdala za monackého knížete
Rainiera III. a stala se navždy Grace-kněžnou z Monaka. Hrají: Nicole Kidman, Tim Roth
a další.
Životopisný film Francie/USA/Belgie/Itálie
Vstupné 50,– Kč
103 minut
29. listopadu po rozsvícení vánočního stromu
na náměstí Svobody promítáme animovanou
pohádku
Ledové království
V prosinci uvidíte:
Rukojmí • Století Miroslava Zikmunda • Tři bratři

Usnesení
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U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 15.09.2014

Usnesení č.1a
Rada města rozhodla pronajmout od 1. 10. 2014
paní Hebelkové prostory k podnikání v budově čp. 55 v Karolíně, a to prodejnu o výměře
35 m2, sklad o výměře 15,3 m2 a ostatní prostory
o výměře 11,5 m2 pro provozování prodejny
smíšeného zboží. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi, nájemné bude
činit 1.541 Kč ročně a bude navyšováno o míru
inflace za předcházející kalendářní rok.
Usnesení č.1b
Rada města bere na vědomí informace o úhradách za užívání Kulturního centra – Sokolovny
v roce 2014 vyjma podílu na úhradách energií
hrazených pravidelnými uživateli prostor.
Rada města ukládá vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu paní Marii Horáčkové zpracovat a předložit návrh úhrady za pronájem
sokolovny na soukromé akce a dopracovat
systém rezervací sokolovny – dle přílohy č. 1.
Usnesení č.1c
Rada města bere na vědomí informace o průběhu výběrového řízení na dodavatele akce
„Zateplení objektu MŠ II Rájec-Jestřebí“ s tím,
že výběrové řízení bylo zahájeno 9.9.2014
a termín otvírání obálek je 26.9.2014.
Usnesení č.1d
Rada města bere na vědomí přehled o pohledávkách na nájemném a službách spojených
s užíváním obecních bytů, u nichž je nízká
pravděpodobnost jejich vymožení.
Usnesení č.2
Rada města rozhodla provést opravy 10 balkonů v havarijním stavu v bytových domech
Erbenova 399 a 400. Dále rada města projednala návrh smlouvy s firmou MK izolstav, s. r. o.
Crhov a pověřuje starostu města k podpisu této
smlouvy o dílo (příloha č. 2).
Usnesení č.3
Rada města souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na realizaci projektu „Doplnění výstroje

a výzbroje a opravy vozidel 3 JSDH v Rájci-Jestřebí“ č. 026615/14/OKH a č. 026616/14/
OKH (příloha č. 3 a 4).
Usnesení č.4
Rada města provedla rozpočtové opatření
č. 9/2014.
Usnesení č.5
Rada města projednala žádost ROSA market s.
r. o., Kroměříž o prodloužení nájemní smlouvy
na prostory v budově Komenského 621, Rájec-Jestřebí – prodejna potravin ENAPO.
Rada města konstatuje, že smlouva je uzavřena do roku 2016, takže je předčasné ji prodlužovat nyní.
Usnesení č.6
Rada města rozhodla uplatnit s účinností
od 01.10.2014 sazby DPH u nájemného z prostor pronajatých společnostem ROSA market
s. r. o. Kroměříž a 100ka s. r. o., Újezd u Boskovic v budově č. p. 621 na ul. Komenského
v Rájci-Jestřebí a pronajatého přilehlého pozemku. U dohodnutého nájemného se uplatní
příslušná sazba DPH.
Usnesení č. 7
Rada města bere na vědomí informace o přechodu nájmu bytu č. 2 v bytovém domě Erbenova 399, Rájec-Jestřebí na pana Luboše Vrzala.
Usnesení č. 8
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt č. 7, Erbenova 399, Rájec-Jestřebí s nájemci v tomto pořadí:
paní Dvorská a pan Pavlík,
paní Nedomová..
Usnesení č. 9
Rada města bere na vědomí informace o opožděném řešení společnosti E-ON ve věci odstranění chráničky z kanalizačního potrubí na ulici
Havlíčkova. Z důvodů umístěné chráničky v potrubí musí být posunut termín realizace opravy
jednotné kanalizace na ulici Havlíčkova. Rada
města projednala návrh dodatku č. 1 předložený společností BMH spol. s r. o. na prodloužení
termínu realizace díla, souhlasí s ním a pověřuje starostu jeho podpisem (příloha č. 6).
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Usnesení č. 10
Rada města projednala žádost Městské správy
sociálních služeb v Boskovicích o finanční podporu pro Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Boskovice. Rada města rozhodla
poskytnout žadateli finanční dar ve výši 5.000 Kč
na osobu, tj. celkem 10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. 11
Rada města projednala žádost pana Matala
o pronájem části pozemku parc. č. 808 v k. ú.
Rájec nad Svitavou a stanovisko Městské policie
Rájec-Jestřebí k této žádosti. Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část pozemku
parc. č. 808 ostatní plocha o výměře cca 20 m2
(z celkové výměry 996 m2) v k. ú. Rájec nad
Svitavou pro uskladnění řeziva.
Usnesení č. 12
Rada města projednala žádost Českého zahrádkářského svazu, ZO Rájec-Jestřebí o poskytnutí mimořádné dotace na zakoupení
pozemku pod moštárnou a skladem v Jestřebí
parc. č. 683 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2 v k. ú. Jestřebí.
Rada města rozhodla vstoupit do jednání se
zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových a projednat s nimi varianty řešení
získání pozemku pod moštárnou a skladem
v Jestřebí.
Usnesení č.13
Rada města bere na vědomí informace o průběhu realizace akce „ RYBNÍK KLIMŠÁK –
REKONSTRUKCE, SO-02 Vypouštěcí objekt
a SO-03 Výustní objekt“ a souhlasí s navrženými změnami (příloha č. 7), které budou
zapracovány v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
Usnesení č.14
Rada města bere na vědomí Přehled o plnění
příjmů a čerpání výdajů města k 31.08.2014.
Usnesení č.15a
Rada města projednala cenové nabídky na odvodnění komunikací (Holešín, Jestřebí) a pověřuje starostu města objednáním prací dle
cenové nabídky.
Usnesení č.15b
Rada města projednala žádost p. Fojta v souvislosti s prováděnou opravou rodinného domu

usnesení
a souhlasí s prodloužením termínu pro dokončení omítek přístavby. Dále rada města rozhodla, že bude odbourána (na žádost p. Fojta)
zadní část štítové zdi přiléhající k zadní přístavbě žadatele a v době vegetačního klidu bude dle
žádosti skácen smrk v sousedství nemovitosti
žadatele.
Usnesení č. 15c
Rada města souhlasí s prodloužením termínu
zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu č. 7 v Karolíně do 10.12.2014
dle žádosti Ing. Erika Volfa, Masarykova 24,
Blansko.
Usnesení č. 15d
Rada města projednala opakovanou žádost
Občanského sdružení „Za rozvoj města“ o odstranění plotu kolem kanalizačních vpustí spravovaných Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. v prostoru
areálu pronajatém Vodáckému klubu Rájec-Jestřebí a rozhodla žádosti nevyhovět.
Rada města konstatuje, že stavba oplocení
byla již projednána na zastupitelstvu města
a jako hlavní důvody jsou bezpečnost dětí využívajících prostor blízkého hřiště, zabezpečení
zvedacího zařízení a možné znečištění okolí
poklopů čerpací stanice kontaminovanými splašky. Rada města požaduje po společnosti Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. důsledné zavírání brány.
Usnesení č. 15e
Rada města projednala nabídku na spolupráci
s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravské
kraje v rámci projektu „Senioři sobě“ a rozhodla
nabídnout spoluúčast na tomto projektu aktivním
seniorům a informace zveřejnit na vývěskách.
Ing. Pavel Perout v. r. Mgr. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

U s n e s e n í ze schůze
rady města Rájec-Jestřebí dne 24.9.2014
Usnesení č.1a
Rada města projednala návrh kupní smlouvy
společnosti Domanský s. r. o. na nákup automobilu Citroen Berlingo v ceně 172.900 Kč
(příloha č. 1). Rada města souhlasí se zněním
smlouvy a pověřuje starostu města podpisem
této smlouvy.
Ing. Pavel Perout v. r. Mgr. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

Usnesení
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U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 06.10.2014

Usnesení č.1a
Rada města bere na vědomí informace k pohledávkám na bytech ve vlastnictví města.
Usnesení č.2a
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt paní Kopecké do 30.04.2015.
Usnesení č.2b
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt paní Maršálkové do 28.02.2015.
Usnesení č.2c
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt paní Zimprichové do 31.12.2014.
Usnesení č.2d
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt paní Bušové do 30.04.2015.
Usnesení č.3
Rada města se seznámila se Zápisem z dílčího
přezkoumání hospodaření města Rájec-Jestřebí, okres Blansko za rok 2014 provedeného
Odborem kontrolním a právním Krajského úřadu
Jihomoravského kraje. Při dílčím přezkoumání
hospodaření města za období od 01.01.2014
do 31.07.2014 nebyla zjištěna žádná závažná
rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.
Usnesení č.4
Rada města provedla rozpočtové opatření č.
10/2014.
Usnesení č.5
Rada města schvaluje Roční účetní odpisové
plány pro rok 2014 účetní jednotky Základní
škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres
Blansko ve výši 768.392,00 Kč.
Usnesení č.6
Rada města projednala Žádost Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
o čerpání z investičního fondu. Rada města
souhlasí s čerpáním investičního fondu ve výši
423.263,25 Kč na vlastní spolufinancování projektu „Modernizace odborných učeben Základní
školy Rájec-Jestřebí“ a ve výši 55.000,00 Kč na
instalování žaluzií do vybraných nově zabudovaných oken v Mateřské škole v Rájci.

Usnesení č.7
Rada města projednala žádost paní Čížkové
o možnost vybudování parkovacího stání pro
osobní automobil na části pozemku města parc.
č. 187/1 v k. ú. Rájec nad Svitavou. Rada města
projednala vyjádření Městské policie Rájec-Jestřebí k tomuto záměru, dle něhož při využívání parkovacího stání je třeba dodržovat zákon
č. 361/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména
při najíždění a vyjíždění z parkovací plochy dát
přednost v jízdě ostatním účastníkům silničního provozu, zajistit volný a nerušený průchod
chodcům, dbát nutné opatrnosti.
Rada města souhlasí s vybudováním zpevněné
odstavné plochy na části pozemku parc. č. 187/1
ostatní plocha (travnatý pás o výměře cca 8 m2)
v k. ú. Rájec nad Svitavou před domem č. p. 208
v ulici V Úzkých, a to na vlastní náklady žadatelky. Parkovací stání bude zřízeno dočasně,
tedy do doby než bude provedena rekonstrukce
komunikace ul. V Úzkých, kdy vzniknou nová
parkovací místa.
Usnesení č.8
Rada města projednala návrh příkazní smlouvy
Ing. Leoše Kratochvíla, Strhaře 19 na akci „Zateplení objektu Mateřské školy II Rájec-Jestřebí“
a souhlasí s uzavřením této příkazní smlouva na
provedení odborného dozoru při realizaci stavby.
Usnesení č.9
Rada města projednala cenové nabídky firem
TEZAS servis a. s., Boskovice a Color A N P.
s. r. o., Boskovice na lakování vozidla AVIA
s nadstavbou pro SDH Jestřebí. Rada města
vybrala firmu Color A. N. P. s. r. o., Boskovice,
protože předložila nejnižší cenovou nabídku.
Rada města pověřuje starostu města objednáním prací.
Usnesení č. 10
Rada města projednala návrh smlouvy společnosti Kompresory a chlazení s. r. o., Praha na
pořízení nového dmychadla Kaeser s příslušenstvím pro ČOV a souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy dle přílohy č. 1.
Usnesení č.11
Rada města projednala žádost COLAS CZ, a. s.

usnesení
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Praha, provozovna Žďár nad Sázavou o prodloužení termínu dokončení stavby „Cyklistická
stezka Bořitov-Jestřebí“. Rada města souhlasí
s prodlouženým termínem realizace akce za
podmínky, že bude prodloužení termínu schváleno poskytovatelem dotace – Státním fondem
dopravní infrastruktury.
Usnesení č.12a
Rada města revokuje část svého usnesení č. 7
ze své schůze dne 09.06.2014 týkající se příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko. Text „Rada
města schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 39.577 Kč do fondu
odměn“ se nahrazuje tímto zněním:
Rada města schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí,
okres Blansko, školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí do fondu odměn ve výši 31.662,00 Kč a do
rezervního fondu 7.915,91 Kč.
Usnesení č.12b
Rada města bere na vědomí Informace ve věci
projektové přípravy na akci „II/377 Rájec-Jestřebí, most 377-008, okružní křižovatka“.
Usnesení č.12c
Rada města projednala žádost pana Maňouška
o odvodnění cesty na ul. Blanenská a o možnost
zpevnění plochy před vjezdem do dílny. Rada

města požaduje předložení podrobnějších
technických informací, kde bude zřejmý rozsah
odvodnění a zaústění vod, způsob zpevnění
plochy a návrh smluvních vztahů na realizaci.
Usnesení č. 12d
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke
smlouvě na zhotovení stavby „Rybník Klimšák
– rekonstrukce, SO-02 a SO-03 Výustní objekt“
s firmou AQUAS vodní díla s. r. o., Brno a požaduje předložení rozdílového rozpočtu stavby,
který obsahuje odečty původních položek a
přípočty položek nových. Popis změn ceny musí
být zahrnut v dodatku a rozdílový rozpočet musí
být nedílnou součástí dodatku.
Usnesení č.12e
Rada města bere na vědomí informace o možnostech proplácení nevyčerpané dovolené uvolněným členům zastupitelstva města.
Usnesení č.12f
Rada města souhlasí s prodloužením termínů
v návrhu smlouvy o dílo na pořízení projektové
dokumentace na rozšíření parkovacích ploch
z důvodů upřednostnění dalších projekčních
prací (rekonstrukce kanalizace na ul. Havlíčkova, povrchy komunikací na ul. Hradisko a Šafranice) dle přílohy č. 2.
Ing. Pavel Perout v. r. Mgr. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 13.10.2014
Usnesení č.1
Rada města bere na vědomí protokol o otvírání obálek, protokol o posouzení kvalifikace,
protokol z jednání komise a zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek hodnotící komise. Na základě doporučení hodnotící komise rozhodla,
že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče
Ivan Kopřiva. Tato nabídky byla hodnocena
na základě ekonomické výhodnosti nabídky
jako nejvýhodnější. Rada města projednala
a schválila návrh smlouvy o dílo a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s uchazečem
Ivanem Kopřivou po uplynutí lhůty pro podání
námitek.

Usnesení č.2
Rada města bere na vědomí a žádost Gymnázia
Rájec-Jestřebí o. p. s a souhlasí s pořádáním
sportovní akce 6. ročníku závodu horských kol
na místních komunikacích (ulice Pionýrská, Krátká, Na Vyhlídce, Budovatelů a Šafranice), kterou
Gymnázium Rájec-Jestřebí o. p. s. organizuje.
Rada města rozhodla poskytnout součinnost
a pomoc Městské policie při pořádání závodů.
Usnesení č.3
Rada města rozhodla podat v rámci veřejné
sbírky na pomoc panu Liboru Mašátovi žádost
o dotaci na Nadaci ČEZ.
Ing. Pavel Perout v. r. Mgr. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

Inzerce
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Kadeřnické služby Veronika Hniličková
DÁMSKÉ

-

PÁNSKÉ

-

DĚTSKÉ

Tel : 607 207 762
Pracovní doba:

pondělí – pátek

			

sobota a neděle dle objednávek

9:00 – 20:00

Nabízím:
Kreativní střihy, barvení, melírování a odbarvování
Trvalou ondulaci
Foukanou
Společenské účesy
• Prodlužování vlasů technikou micro-ring
• Přidělávání syntetických barevných pramenů technikou micro-ring
• Nová metoda léčby a dočasného narovnání vlasů BRAZIL KERATIN
• Pracuji se značkou Matrix, Young a Brazil Keratin

www.kaderniceverca.cz
To vše v pohodlí vašeho domova

Více informací:

Ceny inzercE VE ZPRAVODAJI:
Plošná inzerce:
celá strana
1/2 strany
1/4 strany
Řádková inzerce:
Jeden řádek

1 162,- Kč
580,- Kč
363,- Kč
42,- Kč

Uzávěrka: vždy do 15. dne v měsíci
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce
Ceny jsou uvedeny bez DPH,
k ceně bude připočtena platná sazba DPH
Řádková inzerce:
• Truhlářství Němec Rájec-Jestřebí
zakázková výroba nábytku, kuchyně,
vestavěné skříně, bytový a kancelářský
nábytek, návrhy a design nábytku.
Více na www.truhlarstvi-nemec.cz
Kontakty: Tel. č. pevná linka: 516 432 751,
mobilní č.: 731 114 489,
e-mail: Info@truhlarstvi-nemec.cz.

• WELDING STARS s. r. o. – kovovýroba,
zpracování nerezi, topenářské práce,
vodoinstalatérské práce, solární systémy pro
ohřev TUV a přitápění.
Provozovna: Blanenská 86, areál ZERA.
Kontakt: Petr Malík, tel. č.: 725 339 361
• 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
• Studio Věra
nabízí pedikúru a manikúru v nových
prostorách u nádraží na ul. 9. května 295,
tel. 602 966 509
•	Hledám ke koupi rodinný dům v Rájci
nebo okolí. Dům může být i k opravám.
Tel.: 773 962 105

Nejširší výběr podlah za nejlepší ceny!
Více než 200 dekorů okamžitě skladem!

m2

m2

89,-

445,-

Laminátová plovoucí podlaha

Dřevěná parketová podlaha

tl. 6 mm, rozměr lamel: 1382 x 195 mm, dekor: dub, bal. 3,23 m2

tl. 11 mm, třívrstvá, lakovaná, rozměr lamel: 1100 x 180 mm, dekor:
buk, bal. 1,58 m2

m2

m2

498,-

990,-

Vinylová podlaha

Dřevěná parketová podlaha

tl. 4 mm, rozměr lamel: 150 x 1220 mm, dekor: Pinie Country,
bal. 1,83 m2

tl. 12 mm, rozměr lamel: 2200 x 180 mm, dekor: dub Rustic, vícenásobně broušený povrch, 15 let záruka, bal. 3,56 m2

BRNO - Ivanovice, Řečkovická 3, tel.: 517 071 811-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.
BRNO, Strážní 7, tel.: 538 725 011-2, otevírací doba: PO-PÁ 700-2100 hod., SO-NE 800-2100 hod.

/bauhauscz
www.bauhaus.cz

Tato nabídka platí od 6. 11. do 30. 11. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

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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