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Dne 1. 12. 2013 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Vystoupily děti ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, studentky Gymnázia
a MŠ Rájec-Jestřebí a Martin Štěpánek ml. Na závěr přišli na
děti čerti, ale nakonec je zachránil Mikuláš s anděly a přivezl
dětem dárky.
Za ozvučení náměstí děkujeme Martinovi Štěpánkovi.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na akci podíleli
– třeba i svou účastí.
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Důležitá telefonní čísla při poruchách na inženýrských sítích
• Plyn – poruchy – tel. 1239

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

Zprávy z radnice
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Slovo starosty

Jemné ťuknutí hodin a přesto pohne řekou času …
Vážení spoluobčané,
zdravím vás v novém roce 2014. Otvírá se brána času, brána dalšího roku, do kterého se
vkládají nové naděje. Podle ekonomů končí krize a mělo by nastat oživení. Oživení ve výrobě,
zaměstnanosti, oživení v obchodní síti. Pro nás je však důležité oživení v osobním a občanském
životě. Nastal čas se ptát: co jsme schopni udělat pro své město a druhé navzájem. Do nového
roku Vám tedy přeji hodně zdraví, spokojenosti a tvořivého zapojení pro druhé. Přeji vám naděje
a radosti – plný rok 2014
Váš starosta
Co dal rok 2013 …aneb o co je naše město lepší
V loňském roce se podařilo udělat zase
hodně nových věcí, které můžete vidět na procházkách městem. Jen pro představu uvádíme
jednoduchý sumář hotových akcí:
Komunikace:
• Položení nového povrchu silnice na ul. Taufrova
• Položení nového povrchu silnice v bývalé Kovářské uličece
• Položení nového povrchu silnice na ulici Tiché
• Nový nástřik se zadrcením na silnici podél hřiště
Na Rybníčku
• Oprava povrchu silnice na horní části ulice Budovatelů
• Rekonstrukce chodníku na části ulice Fügnerova
a Komenského
• Rekonstrukce chodníku na části ulice 9. května
– u nádraží
• Oprava a zpevnění polní cesty do Močidel
• Oprava prostranství před radnicí
Opravy a rekonstrukce:
• Zateplení Mateřské školy I. v Rájci-Jestřebí
• Výměna oken na bytovém domě na ul. Komenského 504–506

• Další etapa výměny oken na gymnáziu
• Výměna oken v patře budovy knihovny na ul.
Komenského
Výstavba, nákupy a další realizované projekty:
• Revitalizace zeleně – ošetření stávající a výsadba nové zeleně
• Výsadba nového parčíku před radnicí
• Nákup nového zametacího stroje
• Nové vývěsky ve městě
• Nové čekárny na autobusových zastávkách
• Napojení a uvedení do provozu nového vrtu
v Jestřebí
Projektová dokumentace
• Nový chodník a parkovací místa v Holešíně
• Parkovací místa na ulici Sportovní
• Výměna vodovodu a rekonstrukce komunikací
v ulici V Úzkých
• Výměna vodovodu a rekonstrukce komunikací
v ulici Blanenská
• Zateplení Mateřské školy II.
Ing. Pavel Perout, starosta

Nová telefonní čísla
Život je změna a ke konci roku došlo i na změnu v naší komunikační infrastruktuře. Výsledkem by
mělo budoucí rozšíření počtu přímých telefonních čísel. Rozšíření však nese změnu a tak vám
uvádíme jak stávající, tak nová telefonní čísla na úřad, knihovnu a Íčko :
516 432 014, 516 833 600, 515 557 611 – podatelna
515 557 614 – matrika
515 557 615 – bytový odbor
515 557 617, 516 432 286 – stavební odbor
515 557 618 – odbor kultury

515 557 624 – strážník
516 432 152 – knihovna
516 432 191 – informační kancelář –Íčko
515 557 622, 516 432 598 – společnost
Voda-Teplo-Světlo s.r.o.
starosta
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Vážení spoluobčané,
rok s rokem se sešel a než jsme si to stačili uvědomit,
je tu opět 1. leden. Přeji Vám, aby se Vám letos vyhýbaly
nezdary, nemoci a neštěstí, abyste byli úspěšní ve své práci,
ve Vašich rodinách aby vládla spokojenost, klid a láska.
Zkrátka, ať rok 2014 je pro Vás rokem životní pohody.
Bc. Romana Synakieviczová, místostarostka
Důležité upozornění – Místní poplatky na rok 2014
Město Rájec-Jestřebí vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve městě Rájec-Jestřebí,
včetně místních částí Karolín a Holešín, zavedený obecně závaznou vyhláškou (OZV) č. 2/2010
o místních poplatcích, ve znění OZV č. 1/2013
s účinností od 1. 1. 2014.
1)	Poplatek za „komunální odpad“
ve výši .......................................... 500,- Kč
Poplatek je splatný ve dvou splátkách:
1. pololetí do 31. 3. 2014
2. pololetí do 30. 6. 2014
Poplatek je možno zaplatit jednorázově v celé
výši ve lhůtě první splátky.
2)	Poplatek ze psů, starších 3 měsíců, splatný do 31. 3. 2014
• Za prvního psa chovaného v rodinném
domě .................................................... 200,- Kč
• Za druhého a dalšího psa téhož držitele
chovaného v rodinném domě .............. 400,- Kč
• Za prvního psa chovaného v bytových
domech ................................................. 600,- Kč
• Za druhého a dalšího psa téhož držitele
chovaného v bytovém domě ............ 1500,- Kč

Místní části Karolín a Holešín:
• Za prvního psa ..................................... 100,- Kč
• Za druhého a dalšího psa téhož
držitele .................................................. 200,- Kč
• Za psa, jehož držitel je poživatel invalidního,
starobního, vdovského anebo poživatel sirotčího
důchodu ................................................ 100,- Kč
• Za druhého a dalšího psa •.................. 200,- Kč
3) Roční předplatné za zpravodaj .. 120,- Kč
Cena 1 vydání zpravodaje, včetně DPH 12,- Kč
Předplatné je třeba uhradit do konce měsíce
února. V měsíci březnu bude zpravodaj zaslán
pouze občanům, kteří budou mít částku 120,- Kč
do konce února uhrazenu.
Uvedené poplatky lze platit v hotovosti na pokladně městského úřadu, v přízemí, druhé
dveře vpravo.
POKLADNÍ HODINY
Po
8 – 11 	
12 – 16 h
Út
8 – 11 	
12 – 15 h
St
8 – 11 	
12 – 16 h
Čt
8 – 11 	
12 – 15 h
Ve dnech 2. a 3. ledna 2014 bude úřad
U Z AV ŘEN ! ! !

iNFORMAČNÍ OKÉNKO
MĚSTSKÉ POLICIE
Vážení spoluobčané,
v poslední době se množí případy, kdy vás
navštíví podomní prodejce či jiná neznámá
osoba a nabízí různé přeplatky např. za elektrickou energii, plyn, přeplatky za léky, chtějí
rozměnit peněžní hotovost, apod. Buďte opatrní
a ostražití.

Tito „prodejci“ přicházejí předem neohlášení
a snaží se hned na místě mezi dveřmi prodat
„levnou“ elektřinu či plyn (nebo nabízí cokoliv
jiného). Přitom však používají širokou škálu
podvodných a klamavých lstí, jen aby získali
váš zájem, podpis na nevýhodné smlouvě či
dokonce podvodně vylákali finanční prostředky.

Městská policie / kultura
Nezřídka se podomní prodejci vydávají
i za pracovníky velkých dodavatelů energií, ale
i různých institucí, spolků, pracovníky charit,
lékáren, apod. Tyto osoby na vás mohou vytvářet
nátlak například nepravdivým tvrzením o cenách
energií, mohou vám tvrdit, že vrací přeplatky
za léky, či přináší výhru z nějaké soutěže, nebo
potřebují rozměnit finanční hotovost. Jejich
hlavním záměrem je především dostat se k vám
do domu (bytu). Zpravidla při těchto situacích
dochází k podvodnému jednání tím, že zejména
starší občany zabaví, neustále diskutují a operují
s finanční hotovostí, chtějí vrátit peníze, protože
nemají drobné a opětovně chtějí dále bankovky
rozměnit. Během tohoto rozměňování odlákají
vaši pozornost a občan přichází o peníze. Někdy
při těchto případech dochází i ke krádežím.
V dané věci je nutné, aby nikdo v žádném
případě nepouštěl neznámé osoby do bytu
a už vůbec jim nepředkládal ani neukazoval
žádné písemné materiály jako faktury, smlouvy,
různá vyúčtování energií a v žádném případě
neukazoval, neposkytoval ani nerozměňoval
finanční hotovost.
V případě návštěvy podomního prodejce či
jiných neznámých osob, nebo obtěžování z jejich strany, kontaktujte prosím, Městskou policii
Kulturní dění
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Rájec-Jestřebí na tel. čísle 773 976 563 nebo
Policii České republiky na lince 158. Pokud
nemáte možnost telefonovat, požádejte o toto
svého souseda, známého. Dále pro informaci
sděluji, že ve městě Rájec-Jestřebí je účinné
Nařízení města č. 1/2013 Tržní řád, který
mimo jiné zakazuje na celém území města
Rájec-Jestřebí tzv. podomní a pochůzkový
prodej zboží a nabídku služeb, mimo místa
k tomu určená.
MP Rájec-Jestřebí, str. Kotlán Ant.
Úřední hodiny městské policie
pondělí
8 – 9 h, 15 – 17 hodin
středa
8 – 9 h, 15 – 17 hodin.
Občané mohou kdykoliv kontaktovat
strážníka na telefonním čísle
pevné linky:
516 833 604,
na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese:
straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty ze strany občanů k výkonu
služby (zaměření) jsou vítány.
Str. Kotlan Antonín, MP Rájec-Jestřebí

Kulturní dění
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7. 1. 2014
16.00 h
knihovna Holešín
MAGDALENA DOBROMILA RETTIGOVÁ
Další setkání v literární kavárně věnujeme známé české hospodyni a spisovatelce
14.00 h
9. 1. 2014
výstavní síň knihovny
DO AFRIKY S EMILEM HOLUBEM
Literární kavárna nás provede životem českého
cestovatele

3. 1. 2014
v 19.30 h
obřadní síň
Novoroční koncert
Moravského klavírního tria
s přípitkem starosty
To nejlepší z opery a operety
Sváteční novoroční nálada v kultivované společnosti, výběr světoznámých árií v podání špičkových umělců, k tomu přípitek lahodným vínem.
Novoroční koncert Moravského klavírního tria
a operních hostů, slibuje jedinečný hudební
zážitek.
Moravské klavírní trio připravilo novoroční
kuriozitu, zahraje na psací stroj.
V prostorách obřadní síně je 3. ledna 2014
v 19,30 hodin pro všechny milovníky operního
a operetního žánru připraven slavnostní novoroční koncert renomovaného Moravského
klavírního tria (Jana Ryšánková – klavír, Jiří
Jahoda - housle, Miroslav Zicha – violoncello),
vyhlášeného brněnského ansámblu s vlastním
koncertním cyklem a početným fanklubem.
Trio si letos tradičně přizvalo dva operní sólisty,
sopranistku Martou Reichelovou a barytonistu
Romana Hozu.
Pestrý program bude čerpat ze známých operních a operetních děl světového repertoáru.
Zazní díla W. A. Mozarta, P. I. Čajkovského,
G. Verdiho, J. Ježka a dalších autorů.
O přestávce jsou všichni hosté zváni
k tradičnímu novoročnímu přípitku.

18.00 h
17. 1.2014
výstavní síň knihovny
OSM ZASTAVENÍ – STARÝ ZÁKON
Výstava obrazů Libora Bartoše. Trvá do 31. ledna
Divadelní spolek Rájec-Jestřebí
uvádí
Pohádku „PRINC A VEČERNICE“
v sokolovně
25. 1. 2014 v 16:00 – premiéra
26. 1. 2014 v 15:00 – repríza
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno
středa 29. 1. 2014
17.30 h
sál K-áčko
Přednáška – Josef Kovařík
Klub seniorů v Rájci-Jestřebí ve spolupráci
s p. Petrem Sychrou zve na přednášku s názvem:
„Josef Kovařík – učitel, folklorista a rájecký rodák“.
Tématem je připomínka zapomenutého rodáka
z našeho města Josefa Kovaříka – sulkoveckého
učitele, sběratele lidových písní a spolupracovníka Leoše Janáčka, a to při příležitosti 150. výročí
jeho narození (21. 12. 2013). Vstupné dobrovolné.
Připravujeme:
Concentus Moraviae
19. Mezinárodní hudební festival 13 měst
V měsíci červnu 2014 se ve Slavnostním sále
Státního zámku Rájec nad Svitavou uskuteční 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae a České
sny. Téma 19. ročníku, jehož dramaturgem
je Aleš Březina, je Národní hudba a identita
v měnící se společnosti – Česká republika,
Norsko, Španělsko.

Kulturní dění
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Městská knihovna informuje
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Z nových knih

Večery jsou pořád ještě dlouhé, tma nás opřádá už brzy odpoledne, rozsviťte si lampu a čtěte!
Co? Třeba právě některý z uvedených titulů.
Detektivky:
KEPLER, L.: Písečný muž
Pro ženy:
TREMAYNE, P.: Sedmá polnice
KUBÁTOVÁ, T.: Obětovaná
SIMONSONOVÁ, H.: Major Pettigrew se nePohádky a příběhy pro děti:
vzdává
HRNČÍŘ, S.: Nápady pana Semtamťuka
HOSSEINI, K.: A hory odpověděly
BRYCZ, P.: Neberte nám ptáka Loskutáka
NRSBO, J.: Doktor Proktor a velká loupež zlata
Z české literatury jsme nakoupili:
MATYÁŠOVÁ, J.: Přátelství navzdory Hitlerovi
Mnoho a mnoho dalších knih si můžete půjčit
VOLF, J.: Někomu se něco stát může..
vždy v pondělí a ve čtvrtek u nás v knihovně.
MAHLER, Z.: Krajan

I RÁJEC ČTE DĚTEM
Akce pro malé děti, jejich maminky a kamarády
Dvacet minut hlasitého předčítání pohádek a příběhů denně nikoho nezabije. Už jsme se
o tom u nás v Rájci přesvědčili. Zveme proto všechny děti od tří let na další cyklus čtení,
hraní, povídání v městské knihovně. Můžete se těšit na pěkné pohádky, dílničku, hodnou
babičku (nebo taky dědečka) a prima kamarády.
Kdy? Každé lednové pondělí tj. 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1. v 15.15 h v knihovně.
Přineste si s sebou: pastelky, nůžky a lepidlo.

Co se děje ve školách
Vánoční jarmark 2013
Pošmourné listopadové dny
jsou každoročně na naší základní škole spojeny s přípravou vánočního jarmarku. Náš
první jarmark byl uspořádán
již před mnoha lety, kdy jsme
přemýšleli o způsobu, jak získat peníze pro naši
adoptovanou africkou holčičku Doreen ze Zambie. Hned první jarmark byl velmi zdařilý a postupem času se z této akce stala milá tradice.
Protože v loňském roce u příležitosti 50. výročí postavení současné budovy základní školy
proběhla velká školní akademie v kulturním
domě, rozhodli jsme se uspořádat jarmark troš-

ku komorněji ve škole. Všechny třídy i školní
družina se zúčastnily příprav a výroby dárků.
Děti s nadšením tvořily různé ozdoby z papíru,
obrázky, svícny, adventní věnce, náušnice, náramky, vánoční přání, cukroví apod. Průběžně
se zpracovávala letošní úroda z naší zahrady
– vznikaly dýňové marmelády, bylinkové sirupy
i bramborové vánočky.
4. prosince celou školu provoněl punč a sváteční trdelníky. U vchodu si mohli hosté zakoupit speciální vánoční číslo Trháku. Atmosféru
dokreslovala vystoupení žáků, která si některé
třídy připravily.
Jak jarmark hodnotily děti?

Co se děje ve školách
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• „Jarmark se mi líbil, líbilo se mi hlavně,
že jsme mohli prodávat a byla i legrace.
Rozhodně jsme se nenudili.“
• „Na jarmarku se mi líbily přípravy,
prodávání výrobků i naše vystoupení.
Prodali jsme hodně věcí.“
• „Nejvíc se mi líbily výrobky, které jsme
sami vyráběli. Také se mi líbily všechny
písničky, co jsem slyšel.“
• „Na jarmarku se mi líbilo vystoupení
všech tříd. Všechny výrobky byly krásné. Moc mě bavilo vyrábění náušnic,
broží a náhrdelníků z korálků i pečení
cukroví.“
Nejpozitivnějším výsledkem jarmarku
nebylo jen získání peněz pro Doreen, ale
hlavně nadšení, s jakým se děti do příprav pouštěly a zjištění, že když táhneme
za jeden provaz, jsme schopni udělat vše
pro dobrou věc.

Mikulášská nadílka
Ještě delší tradici než vánoční jarmark
má na naší škole mikulášská nadílka a
mikulášský běh do schodů. Obě akce proběhly 6. prosince. Mikuláš s čerty a anděly
navštívil všechny třídy nižšího stupně a
obě mateřské školky. Někteří „výtečníci“
se špatným svědomím měli obavy, aby je
čerti nevzali s sebou, objevily se i slzičky.

Co se děje ve školách
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Nakonec ale slíbili, že se polepší a mikulášská návštěva pro ně tento rok dopadla dobře.
Vlasta Staňková

Hosté vypadali velmi mile
Začátek listopadu byl
i začátkem již druhého
velkého projektu Gymnázia Rájec-Jestřebí pod
značkou Comenius, tentokrát je projekt zaměřen na provázanost vědy a umění. Přijeli studenti a učitelé z 5 zemí, a to z Francie, Finska,
Španělska, Itálie a Německa. První týdenní
setkání se konalo u nás od 3. do 10. listopadu a nastartovalo tak dvouletou mezinárodní
spolupráci. Naše škola je totiž koordinátorem
celého projektu.
Rychle uklidit poslední nepořádek doma
a hurá na vlakové nádraží do Rájce pro naše
hosty. My dvě jsme ubytovávaly Francouze.
Všichni jsme nervózně vyhlíželi vlak, kterým
měli přijet, a ve 21:45 jsme se konečně dočkali.
Hosté vypadali velmi mile a přátelsky, a tak jsme
se těšili, že si užijeme skvělý týden.
Po náročné cestě byli cizinci unavení, takže se navečeřeli, někteří nám předali krásné
dárky, a šli spát.
První den jsme začínali hned v 8 hodin
ráno ve školní tělocvičně, kam se na naše
hosty přišla podívat celá škola. Proběhlo oficiální zahájení týdne naším panem ředitelem
a pan Jean Cassou z Francie představil myšlenky projektu. Poté nastal čas, aby se nám
představili naši hosté. Účastníci z každé země
měli připravenou krátkou prezentaci o svém
regionu, škole a o nich samotných. Nakonec
nám zazpívali píseň typickou pro jejich zemi.

Potom jsme si poslechli rady pro projektový
týden z úst zahraničních učitelů, nejdříve anglicky a následně česky, což bylo velmi zábavné.
Někdy jsme nerozuměli, přestože se cizí učitelé
hodně snažili o správnou výslovnost. Ještě že
je světovým jazykem angličtina!
Po prohlídce školy ve skupinkách, kdy se
zahraniční studenti učili česky, jsme se naobědvali a vydali autobusem do Olešnice, kde
nás čekala zajímavá exkurze v modrotiskové
dílně. Po konci programu šel někdo do aquaparku, jiný do restaurace nebo měli vlastní program
v rodinách.
V úterý jsme ale museli vstávat brzo, protože v 7 hodin byl odjezd od školy do Prahy.
Navštívili jsme Akademii výtvarných umění
a prošli jsme se Prahou, abychom si prohlédli její
architekturu. Zaměřili jsme se například na Kar-

Co se děje ve školách
lův most nebo Tančící
dům, tedy na budovy,
které jsme předtím
posuzovali z hlediska
spojení věd a umění
v pracovních listech.
Nakonec jsme měli
rozchod, kdy si cizinci
mohli koupit něco pro
sebe nebo pro svoje
rodiny.
Protože jsme se
vrátili pozdě večer,
byli jsme všichni unavení, a tak jsme šli rovnou spát. A to byl náročný
týden vlastně teprve na začátku!
Středeční dopoledne bylo vážně přínosné
a zábavné. Každá skupina měla přidělený jeden obrázek nějakého uměleckého díla, který
byl rozstříhaný na kousky, a musela ho složit.
Čtyři části ale chyběly, takže jsme je museli
domalovat barvami. Aspoň z malé části jsme si
tak vyzkoušeli restaurování uměleckých děl.
A následovala ochutnávka typických produktů našeho regionu připravená a prezentovaná našimi studenty. Cizinci mohli ochutnat
svatební koláčky, tlačenku, pštrosí klobásy
nebo kozí sýr. Užili si to a my s nimi, na oběd
pak měl málokdo pomyšlení. Po něm jsme se
vydali vlakem do Blanska, kde jsme se mohli
podívat i do věže kostela nesoucího unikátní
zvon. Pokračovali jsme v národnostně smíšených skupinách a na několika stanovištích řešili
úkoly zaměřené samozřejmě na vědu a umění. Přiznáváme, najednou si
v Blansku všímáme věcí, které
nás nikdy dřív nenapadly. Víte
třeba, kolik je na náměstí litinových soch? My teď známe
jejich detaily.
Navštívili jsme Muzeum
blanenské umělecké litiny,
keramickou dílnu, kde jsme si
mohli vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu, u které jsme se
velmi pobavili, hlavně když si
to zkoušela Mélanie z Francie,
a nakonec jsme se podívali
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na výuku různých oborů v Základní umělecké
škole. Minikoncerty a představení jsme ocenili
potleskem. Po konci programu se většina z nás
vydala do pizzerie a odtud na bowling.

Ve čtvrtek ráno jsme přijeli do školy, kde nám
paní učitelka Pernicová předvedla spojení vědy
a umění v origami. Později jsme všichni vyrazili
do Brna. Po cestě byla krátká zastávka na prohlídku Staré hutě Josefov u Adamova. Další exkurze na téma restaurátorství následovaly v Brně
na Vyšší odborné škole restaurátorské a na Masarykově univerzitě. I po vyčerpávajícím dni se
všichni těšili na dlouho očekávaný
večer – na lekci v tanečních.
Všichni se oblékli do společenského oblečení, upravili se a vše
mohlo začít. Tančili jsme různé
tance, například jive, cha-chu
nebo třeba českou polku. Dobře
jsme se bavili, takže tahle část
programu měla obrovský úspěch
jak u českých, tak u zahraničních
studentů.
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Pátek, poslední společně strávený den,
začal prezentacemi na téma „Akustika – fyzika
v praxi“ a „Moravský kras“. Následně jsme
navštívili Punkevní jeskyně, ke kterým nás
dopravil ekovláček. Projeli jsme se na lodičkách
po řece Punkvě a vyjeli jsme lanovkou na horní
můstek propasti Macocha. Na ten spodní už
jsme došli pěšky.
Po návratu do školy jsme si zkusili vypočítat
příklady zaměřené na balistiku. V nedalekých
Letovicích je totiž unikátní kolekce ručně malovaných střeleckých terčů.
Odpoledne jsme si vybarvovali mandaly, každý jak chtěl, v klidu a pohodě. Mandaly dokážou
vypovídat o naší povaze a náladě a podle vzniklých kruhů se dá usuzovat na to, že přítomni byli
pozitivně naladění lidé. To jsme tušili, týden skoro končil a atmosféra celé skupiny byla úžasná.
Následovaly chemické pokusy, které se všem
líbily, protože se paní učitelce a její asistentce
velmi podařily. Navazovaly na téma ohňostrojů – opět spojení vědy a umění. Po obědě jsme
navštívili zámek v Rájci-Jestřebí, před kterým
jsme pak udělali skupinové foto.
Poté se všichni studenti po skupinkách odebrali do svých domovů, aby připravili občerstvení
na rozlučkový večírek. V sedm hodin jsme se
všichni sešli ve školní tělocvičně.
Studenti shrnuli celý vydařený týden v krátkých prezentacích. I sobotu, která nás teprve
čekala. Také jsme si zde zazpívali známou
českou píseň „Prší, prší, jen se leje“, kterou naši
zahraniční kamarádi zdatně zvládli. Všichni se

Co se děje ve školách
samozřejmě nejvíce těšili na chvíli, kdy začne
degustace, a ochutnají vše, co ostatní připravili.
Na speciální přání studentů se opakovaně tančil
všemi oblíbený tanec z tanečních, jeho jméno
je autobus. Na zakončení večera byl připraven
kvíz s otázkami z celého týdne, který byl téměř
za námi. Zahraniční studenti i učitelé obdrželi
certifikáty o účasti a dárky, které měly velký
úspěch. Například tričko, na kterém je slovo
„COMENIUS“ vytvořené písmeno po písmenu
z těl všech účastníků, studentů i učitelů.
Sobota byl den, který jsme si mohli s našimi
hosty a rodinami užít podle svého. Vyrazili jsme
tak na nákupy, na motokáry, na lezeckou stěnu,
na Brněnské výstaviště s veletrhem Sport Life,
laser games, každý podle svých zájmů. Překvapivé bylo, že většina se v Brně potkala. Po plném dni přišlo už jen večerní balení a poslední
hodiny strávené pohromadě v rodinách. Přesto
všechno, spát se muselo jít brzy, protože odjezd
byl časně ráno.
V neděli nastal čas loučení. Občas ukápla
nějaká ta slza, fotily se poslední společné fotky.
Poslední objetí a nastupuje se do autobusu směr
Letiště Praha, každý do toho svého domova.
Všichni do jednoho jsme se vraceli domů
nadšení z uplynulého týdne, během kterého
jsme si nejen stoprocentně zlepšili angličtinu,
ale hlavně navázali nová přátelství 
N. Juříková, A. Jevická
(3. ročník, Gymnázium Rájec-Jestřebí)

Co se děje ve školách
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TÝDEN S PROJEKTEM COMENIUS

Nezapomenutelný týden

Týden strávený s lidmi z pěti různých zemí
byl neuvěřitelně pestrý. Nejenom, že jsem si
získala nové přátele, ale čas strávený s nimi při
cestách po českých památkách hned vypadal
jinak. To, co byste normálně řekli svému kamarádovi česky, jsme museli překládat do angličtiny.
Jazyková bariéra někdy byla opravdu velká, ale
je to aspoň velká motivace, proč se postupně
posouvat dál a dál. Nakonec jsem se s každým
domluvila, v nejhorším případě rukama a nohama. Nejlepší zážitek mám z lekce tanečních,
kterou jsme navštívili všichni dohromady. Byla to
sranda a naši přátelé z ciziny si to velice užívali.
Nic takového totiž jinde nemají. Jsme nejlepší!

Uplynul téměř měsíc od nezapomenutelného týdne, který jsme strávili společně se studenty
a učiteli z partnerských škol v rámci programu
„Science and Arts: Improving the Link“ projektu
Comenius. Našim zahraničním hostům jsme
se snažili ukázat vše, co je v našem regionu
zajímavé a nějak souvisí s tématem projektu.
Mně se nejvíce líbila návštěva Prahy, především
prohlídka Akademie výtvarných umění. Nejlepší
na projektu ovšem bylo, že jsem poznala spoustu nových přátel. Především jsem ráda, že jsem
mohla ubytovat tak úžasnou studentku, jako byla
Emilie. Komunikujeme spolu skoro každý den
i po skončení projektu. Těším se, až se s ní v říjnu 2014 zase uvidím, tentokrát u ní ve Francii.

Karolína Lusková, studentka
Gymnázium Rájec-Jestřebí

Zoraida Jimenéz Navas
Poslední listopadový
pátek rájecké gymnázium,
a zejména studenty španělštiny navštívila Zoraida
Jiménez Navas z Barcelony. Mladá Španělka, která
působí v České republice
jako dobrovolnice při mateřském centru ve Svitavách
již téměř rok.
Studenti měli možnost
slyšet autentickou španělštinu, která zaznívala každou vyučovací hodinu v jiné
skupině. Samotní studenti

Michaela Medunová, studentka
Gymnázium Rájec-Jestřebí
představili sebe, své rodiny, záliby
a koníčky. Povyprávěli o volném čase,
co rádi dělají. Pomocí prezentací vytvořených v Power Pointu popisovali
své plány do budoucna. Na oplátku
se dozvěděli, proč mají Španělé dvě
příjmení. Bavili jsme se o vzdělávacím
systému ve Španělsku, o Vánocích,
o oblíbené hudbě a poslouchali jsme
španělské rytmy. Chlapce samozřejmě zajímal španělský fotbal.
S potěšením jsem zaznamenala, že se
opravdu jednalo o rozhovory a živou komuni-
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kaci, ne o jednostranné přednášky. Studenti
neměli obavy mluvit a zapojili se i ti, co se
španělštinou začali teprve nedávno, v září.
Příjemné bylo, že se na každé hodině podíleli sami studenti aktivně, nestali se pouze

Co se děje ve školách
pasivními posluchači. Kromě nových zajímavých
informací nám tato návštěva přinesla zpestření
a já doufám, že i novou motivaci ke studiu.
Díky zájmu a nadšení studentů návštěvu
určitě zopakujeme.
Michaela Žabová, učitelka španělštiny

Centrum motýlek
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Kronika centra motýlek – Listopad 2013

Dílnička – Adventní věnce – 16.11.2013
Listopadová dílnička přinesla předvánoční atmosféru.
Výroba adventních věnců přilákala velký počet
účastníků, maminek i dětí. Základem byl polystyrenový kruh, který se dekoroval. Materiál se
používal například alobal, odličovací tampony,
vánoční řetězy na stromeček,
balící papír, stužky a různé
malé baňky, hvězdičky, vánoční ozdůbky a samozřejmě
svíčky.
Každý si zdobil dle libosti
a všichni byli spokojeni se
svým výtvorem.
Bazárek hraček – 20.11.2013
Ve středu 20. listopadu 2013 pořádalo Centrum Motýlek Bazar hraček. Prodávající nabízeli
přibližně 400 kusů hraček pro děti od kojeneckého do předškolního věku. Bazar byl otevřen
od 10 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 15
hodin. Především dopoledne přišlo mnoho maminek se svými dětmi, které odcházely spokojeny s novou hračkou v náručí. Bazar hraček byl
stejně jako Bazárek dětského oblečení úspěšný,
a proto budeme v jejich tradici pokračovat a těšit
se na Vaši účast.
Beseda – Proč být opatrný při rýmě –
21.11.2013
Jak na rýmu u malých dětí
Rýma je onemocnění s největších výskytem
na světě. Dle statistiky každý 70letý člověk trpěl
za svého dosavadního života rýmou v souhrnu
průměrně 6 let.
Kojení souvisí s předcházením rýmě - mateřské
mléko obsahuje celou řadu látek, které zpomalují
růst bakterií nebo je přímo likvidují, dále vitamíny
a minerální látky, které
posilují dětský oragnismus. Mezi příznaky rýmy
u malého dítěte patří ne-

klid, podráždění, nechutenství, plačtivost, sekrece z nosu,... Nos je vstupní branou dýchacího
systému - ohřívá nebo ochlazuje vdechovaný
vzduch, zvlhčuje jej a zachytává nečistoty, prach
a je první „na ráně“ při kontaktu s viry a bakteriemi. Pravidelná hygiena nosu je důležitá, aby nos
zůstal více odolný virům a bakteriím. Denním
zvlhčováním a čištěním pomocí mořské vody
ve spreji předejdeme rýmě. Když už dítě rýmu
chytne, je důležité dítě držet
více v klidu, udržovat dítěti
čistý a pokud možno průchodný nos (např. mořskou vodou
na ucpaný nos). Místnost
má být přiměřeně teplá (ne
přetopená) a průběžně větraná. V zimních měsících, kdy
se topí, zvlhčujeme vzduch
v místnosti.  Pro lepší léčení

Centrum Motýlek
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Při podezření na bakteriální rýmu. Při jakýchkoli
dalších komplikacích.
Stérimar a Nasivin nám k léčení rýmy
pomáhá!
Za kolektiv Centra Motýlek
Alena Hrbková
Nabídka na LEDEN 2014

rýmy jsou dva kroky: vyčistit nos, podat léčivo
(kapky nebo sprej proti rýmě). Navštívit lékaře
je nutné při přetrvávání obtíží déle než týden.
Při nezlepšování stavu. Při zhoršení příznaků.

•
•
•
•

•

•

Beseda – Cítíme se
bezpečně?
• Seminář po rodiče, který se
koná za podpory Sítě mateřských center
Termín: středa 08.01.2014 od 9:30 hod
Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
Vstup zdarma
Lektor: Jana Sedláková s hosty – tiskovou
mluvčí Policie ČR por. Mgr. Ivou Šebkovou
a nprap. Ing. Milanem Novákem ze Školního policej. střediska, který se specializuje
na sebeobranu
Co se na besedě dozvíte?
jak můžeme ochránit naše děti i sebe od nebezpečí v širším slova smyslu
(při jízdě v autě, jako chodec,
ale i když nás někdo přepadne.)
Seminář můžete absolvovat
i se svým dítětem, není třeba
se předem hlásit

Dílnička – Nažehlovací obrázky na textil
• Určeno pro maminky, babičky a šikovné
slečny, děti do 6 let v doprovodu rodičů
• Termín: sobota 18.01.2014 od 15:00 – 17:00 h
• Kde: klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí
• Cena: 100,- Kč (cena včetně materiálu)
• Lektor: Veronika Takáčová
• Uzávěrka přihlášek – 15.01.2014
• (na dílničku je nutno se dopředu přihlásit,
z důvodu zakoupení materiálu)

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

plavec

poloplavec

neplavec

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

Centrum Motýlek
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Rozpis stomatologické LSPP
LEDEN 2014
PŘIHLÁŠKA
NA JARNÍ SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2014
Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin		

Jméno a příjmení:
1.1.

MDDr. Bedáňová

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

4.1.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

Rodné číslo:

Bydliště:
5.1.
MUDr. Fenyk
Zdravotní
pojišťovna:
11.1. MUDr. Grénarová
Dítě12.1.
je*:

MUDr. Hanáková

Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražskáplavec
1b

774 710 550

poloplavec
516 418 788neplavec

Jméno
a příjmení,
adresa a telefon
18.1.
MUDr. Havlová
Blansko, Pražská 1b
zákonného
zástupce:
19.1. MUDr. Hepp
Rájec, Šafranice 101

516 418 786

Váš25.1.
kontaktní
e-mail:
MUDr.
Hosová

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

26.1.

Poznámka:

MUDr. Hošák

516 434 055

Mimo uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice,
* nehodící
se 6,
šktrněte
Ponávka
tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny
Přihlášku
možno
zaslat
od 17.00
hodin
do naskenovanou
7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
na e-mail: cmotylek@seznam.cz nebo
odevzdat v klubovně Motýlek v Sokolovně

Společenská kronika
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Blahopřejeme rodičům narozených dětí
Marek Miloš Klepárník, Alice Ducháčková
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se
narodili v měsíci lednu:
Jarmila Mrázková, Miluška Vodičková, Josef
Březina, Josef Černý, Drahomila Maňoušková,
Helena Hlavicová, Vladislav Kučera, Anna
Koupá, Štěpánka Dobešová, Božena Kouřilová,
Karel Novák, František Vašíček, Josef Sedlák
Ing., Metoděj Martinek, Marta Novotná, Bořivoj
Souček, Libuše Graciasová, Jaromír Fojt,
Marie Smrčková, Zdenka Čermáková, Antonie
Hrazdirová MUDr., Marie Konečná, Alois Jílek,

Jaroslav Kopecký, Karel Novotný, Ludmila
Nosková, Lubomír Blažek, Marie Krejčí, Josef
Alexa Ing., Marie Kučerová, Emanuel Blím,
Bohdana Pávková, Libuše Mokrá, Richard
Procházka
Holešín: Anna Součková, Stanislav Sehnal

Odešli z našich řad:
v měsíci listopadu zemřeli pan Rudolf Kadlec,
paní Ludmila Alexová
v měsíci prosinci zemřela paní Anežka
Kleinová, paní Marie Nováková a Julie Weisová
SpoRT

Blahopřání k životnímu jubileu

Antonín Z o u h a r – 70 let
V měsíci prosinci roku 2013 oslavil významné životní jubileum 70 let náš
dlouholetý kamarád a spoluhráč Tonda Zouhar.
Jako mnoho dalších propadl již od dětství sportu. Jako žák začal hrát hokej
(jako brankář) pod vedením trenéra Mirka Kučery. Pokračoval i v dorostu pod
vedením trenéra Franty Adámka a přišel i první úspěch a to v podobě postupu
do krajského přeboru dorostu. Po vojně pokračoval i v mužích a to v krajských
soutěžích až do roku 1967, kdy s aktivním hraním hokeje skončil.
V žákovském věku nakoukl i do tajů atletiky, protože v našem městě
bylo asi po dobu 10 let regulérní atletické hřiště s čtyřdráhou a také závodní družstvo mládeže
i dospělých.
Ve fotbale začínal jako žák pod vedením trenéra Franty Alexy – v dorostu jej vedl trenér Mokrý
Ferda. Po vojně hrál již za muže pod vedením více trenérů – nejvíce však trenéra Šaňka. Většinu
utkání odehrál za Rájec-Jestřebí a to v I. B třídě nebo Okresním přeboru. Vyšší krajskou soutěž
si vyzkoušel také startem za Spartak Adamov. Jako hráč se také podílel na postupu mužstva
do krajské I. B třídy v sezoně 1965 – 66 a to po dlouhých 30 letech.
Aktivní hráčskou kariéru ukončil v roce 1974, když za Rájec-Jestřebí odehrál celkem 202 mistrovských utkání a jako záložník vstřelil 59 branek. Po ukončení závodní kariéry hrál ještě rekreační
fotbal za závodní XL. ROH Metra Blansko v resortních a jiných soutěžích.
Řadu let byl také trenérem žáků a dorostenců a byl a dosud je dlouholetým členem výboru
fotbalového klubu v různých funkcích.
V posledních letech se věnuje také historii sportu v našem městě. Podílel se na zpracování
publikací z historie fotbalu a ledního hokeje v našem městě a organisaci výstavy z historie fotbalu
při oslavách 90. výročí založení.
Náš Tonda je jedním z mála sportovců v našem městě, kteří po skončení aktivní kariéry se
zajímají o sport aktivně a snaží se pomáhat k jeho dalšímu rozvoji.
Milý Toníku!
Nejdříve Ti chceme srdečně poděkovat za spoustu práce pro fotbal v našem městě a také
popřát hodně zdraví, spokojenosti a radosti z vnuka fotbalisty.
Všechno „N E J“ přejí fotbaloví a hokejoví kamarádi z Rájce-Jestřebí.

Ohlasy
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Rozsvícení Vánočního stromu

Rozsvícení Vánočního stromu 1.12.2013 bylo trošku jiné než minulé roky. Mimo tradiční a krásné
vystoupení dětí Základní školy, studentů gymnázia a Martina Štěpánka ml. nás navštívil Mikuláš.
A nejen ten, i čerti chtěli ukořistit nějaké zlobivé děti. Ty ale v Rájci-Jestřebí přeci nemáme, tak
čerti odešli s prázdnou a Mikuláš s anděly mohl rozdělit nadílku.
Děkuji za spolupráci všem, kdo přispěli k vydařenému adventnímu večeru – zastupitelkám,
které se postaraly o malé občerstvení, hasičům, divadelnímu spolku i členům o. s. „Za rozvoj města“
a především Vám všem, kteří jste přišli a vytvořili příjemnou atmosféru.
Za o. s. „Za rozvoj města“ Romana Synakieviczová

I v Holešíně se rozsvítil
Vánoční strom
Tak jako na mnoha místech, i v Holešíně
se na první adventní neděli rozsvítil Vánoční
strom. I když máme letos oproti předchozím
rokům poněkud menší a skromněji nazdobený strom, vnesl do Holešína kus vánoční
atmosféry. Vždyť Vánoce jsou především
nocí, kdy se děje tolik magických okamžiků,
rodí se energie na celém světě, není na škodu přece na zázraky uvěřit.
K dobré náladě všech přihlížejících přispěl i vánoční punč pro dospělé a pro děti
horký čaj. A abychom měli něco víc, než
ostatní, ozdobili jsme si autobusovou čekárnu
adventním věncem.
Za osadní výbor Zdenka Vladíková

Rozsvěcení Vánočního stromu
v Karolíně
V neděli 1. prosince 2013 v 17 hodin se
v Karolíně rozsvítil Vánoční strom. Karolínští
se sešli u obecního domu, připraveno bylo
malé občerstvení a nálada se nesla v duchu
nadcházejícího adventu. Celou akci, při které
zavládla příjemná vánoční atmosféra, připravil
ve spolupráci osadní výbor a sportovního klubu
KANAP Karolín. Za všechny si Vám všem dovolím popřát klid a pohodu v roce 2014.
Miroslav Hrbek,
předseda osadního výboru Karolín

OHLASY
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Fotografie z rozsvěcení
vánočního stromu v Karolíně

Úspěšný loňský rok Rájeckých chovatelů
Základní organizace českého svazu chovatelů Rájec-Jestřebí uspořádala v roce 2013
každoroční jarní prodejní výstavu králíků a v měsíci červnu (při oslavách 40 let povýšení Rájce-Jestřebí na město) jsme uskutečnili po dlouhých jedenácti letech všeobecnou výstavu
drobného zvířectva. O červnové výstavě jste
mohli číst již v srpnovém čísle zpravodaje 2013.
Po těchto našich výstavách se naši chovatelé zúčastnili dalších výstav na okrese Blansko
i mimo náš okres – např. v Olešnici na Moravě,
Plumlově a Vyškově. Loňský rok byl náročnější
i v tom, že jsme pořádali dvě okresní výstavy.
Připravit dostateční množství kvalitních zvířat,
abychom obstáli v konkurenci úspěšných chovatelů okresu Blansko, nebyla žádna legrace.
První z nich se konala v Lysicích u příležitosti 80. výročí založení ZO Lysice, kde jsme obsa-

Přehled cen

dili třetí místo v kategorii králíků a získali jsme
jednu čestnou cenou na kolekci Francouzských
Beranů př. Zouhara Stanislava. Druhá okresní
výstava se konala u příležitosti desátého výročí
Husích slavností v Boskovicích, kde jsme obsadili druhé místo v odbornosti králíků a dále jsme
získali dvě čestné ceny na králíky Burgundský
př. Němečka Jaromíra a na holuba Moravského
pštrose modrého př. Paděry Miloše.
Po těchto úspěšných výstavách nás čekaly
výstavy v Jevíčku a Kuřimi, kde jsme přidali
po jedné čestné ceně. V Jevíčku Procházka
Miroslav na Francouzské Berany a v Kuřimi
Procházka Jiří ml. na Zakrslého berana. Po všech
těchto úspěších se naši chovatelé zúčastnili poslední výstavy v roce 2013, a to 3. Jihomoravské
výstavy v Břeclavi, kde se svými zvířaty pomohli
k zisku celkového druhého místa okresu Blansko.

Získané poháry
2. a 3. míst z okresních výstav

Ohlasy
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V roce 2013 jsme tedy získali celkem jedenáct čestných cen a dva poháry. Touto cestou
bych chtěl poděkovat všem našim členům,
kteří se svou prácí a úsilím podíleli na uvedených úspěších a reprezentovali naši základní
organizaci.

Krajská výstava Břeclav

Doufám, že nadcházející rok bude stejně tak
úspěšný jako loňský rok a vás – naše příznivce,
chovatele a širokou veřejnost zveme na tradiční
jarní prodejní výstavu králíků, která se bude
konat ve dnech 1. a 2. března 2014.
Jiří Procházka st.

Předání čestné ceny Stanislavu Zouharovi
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Fotogalerie z členské schůze STP ze dne 22.11.2013
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Ing. Jaromír Sedlák,
Mgr. Miroslav Šamalík

tel.: 604911878
tel.: 723785475

mail: desfesoj@centrum.cz
mail: miroslav.samalik@tiscali.cz

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Financováno z Evropského sociálního fondu

Vilémovice 129, 679 06 Jedovnice
B. Němcové 267, Rájec-Jestřebí

Bližší informace, dotazy, přihlášky:

Místo konání kurzu je Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotní a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53
(kapacita kurzu je 15 osob, které v rámci rodiny pečují o seniora – příjemce příspěvku na péči dle zákona
č.108/2006 Sb.)

přihlášení účastníci neplatí kurzovné.

Kurz je realizován a financován v rámci projektu Vzdělávání pečujících osob,

Absolvent vzdělávacího programu bude připraven poskytovat péči nesoběstačnému seniorovi v podmínkách
domácího prostředí a získá kromě znalostí a dovedností
Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu s celostátní platností.

Termín realizace: 7. 2.  30. 6. 2014 (rozsah 60 hodin)

program zaměřený na odbornou podporu pečujících

Rodinná péče o seniory

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – klub Blansko
v rámci celoživotního vzdělávání zahajuje realizaci akreditovaného vzdělávacího kurzu
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Zprávy odjinud

tel.: 604911878
tel.: 723785475

mail: desfesoj@centrum.cz
mail: miroslav.samalik@tiscali.cz

prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Financováno z Evropského sociálního fondu

Ing. Jaromír Sedlák
Vilémovice 129 67906 Jedovnice
Mgr. Miroslav Šamalík B. Němcové 267 Rájec-Jestřebí

Bližší informace (www.klub-blansko.cz), dotazy, přihlášky:

Místo konání kurzu je „Pěkná modrá“ v Doubravici nad Svitavou. Kapacita kurzu
je 15 osob, které v rámci rodiny pečují osobu příjemce příspěvku na péči dle
zákona č.108/2006 Sb.)

přihlášení účastníci neplatí kurzovné.

s celostátní platností. Kurz je realizován a financován v rámci projektu vzdělávání
pečujících osob,

Absolvent vzdělávacího programu se naučí zvládat agresivitu mládeže s postižením, zátěžové situace
i oblast sexuality. Velká pozornost bude věnována prevenci syndromu vyhoření.
Hlavním cílem kurzu je pečování o svěřenou osobu informovaně s jistou profesionalitou
efektivně
s láskou
Realizace bude probíhat formou 4 dvoudenních setkání (pá + so)
17. - 18. 1. 2014, 14. -15. 2., 14. - 15. 3., 18. - 19.4. (rozsah 64 hodin) Absolvent obdrží
Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Osoby pečující o zdravotně postižené děti a mládež

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – klub Blansko
v rámci celoživotního vzdělávání zahajuje realizaci akreditovaného vzdělávacího
kurzu pro

Zprávy odjinud
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soutěžS
PRO VÁ

SOUTĚŽ PRO VÁS – SOUTĚŽ PRO VOLNÉ CHVÍLE

Ve svých volných chvílích jistě rádi podnikáte vycházky a výlety do blízkého či vzdáleného
okolí našeho města. V naší soutěži vám nabízíme možnost ověřit si své znalosti a všímavost.
Na zadní straně zpravodaje vám pravidelně přinášíme vždy dvě fotografie z našeho města
a okolí. Vaším úkolem bude napsat nám název objektu či lokality na fotografiích, případně
rozpoznat místo, odkud byly snímky pořízeny.
Své odpovědi zasílejte vždy do 25. dne v měsíci, kdy byly snímky zveřejněny, buď na
e-mailovou adresu: foto-rajec@seznam.cz, nebo písemně na radnici.
V následujícím vydání zpravodaje vždy najdete správné odpovědi z předchozího čísla.
Kateřina Faltová
Správné odpovědi z Prosincového čísla:
Foto č. 13: Kříž pod Holešínem na staré cestě směrem k Doubravici
Foto č. 14: Turistický rozcestník pod Karolínem (Karolín, Rájec, Ráječko)
Odpovědi bez chyby
Dne 6. 12. 2013 byli do redakce
zpravodaje pozváni: paní Ludmila
Maňoušková a pan Antonín Dolák,
aby převzali odměnu za správné
odpovědi v soutěži pro volné chvíle.
Oba zasílali své odpovědi pravidelně každý měsíc a tipovali vždy
správně. Proto jim odměna plně náleží. Děkujeme za trpělivost a gratulujeme vítězům soutěže 2013.
I vy se můžete zúčastnit a vyhrát.
Stačí jen posílat své odpovědi na uvedenou adresu. Vyhodnocení soutěže
provedeme v měsíci červnu 2014.
U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 04.11.2013
Usnesení č. 1a
Rada města doporučuje starostovi jmenovat
členem komise pro projednávání přestupků
Mgr. Františka Alexu a děkuje panu Jiřímu Blažkovi za dlouholetou práci v komisi.
Usnesení č. 2
Rada města projednala žádost Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
o čerpání z investičního fondu. Rada města sou-

hlasí s čerpáním částky 66.550 Kč z investičního
fondu na zakoupení konvektomatu do kuchyně
mateřské školy Rájec.
Usnesení č. 3
Rada města uděluje souhlas Základní škole
a mateřské škole Rájec-Jestřebí, okres Blansko
k přijetí finančního daru 3.000 Kč od firmy Tyco
Electronics Czech s. r. o., Kuřim na nákup hracího vybavení pro děti v mateřské škole Rájec.

 USNESENÍ
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Usnesení č. 4
Rada města bere na vědomí výpověď výpůjčky
nebytového prostor – klubovny č. 1 v domě
na ul. Jurkova 643, Rájec-Jestřebí užívané
Klubem seniorů Rájec-Jestřebí. Užívání nebytového prostoru skončí dnem 31.12.2013.
Usnesení č. 5a
Rada města bere na vědomí Zápis z kontroly
vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých
městem Rájec-Jestřebí v účetnictví Sokol Rájec-Jestřebí z 25.09.2013.
Usnesení č.5b
Rada města bere na vědomí Zápis z kontroly
vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých
městem Rájec-Jestřebí v účetnictví HSK Holešín
z 07.10.2013.
Usnesení č. 5c
Rada města projednala nabídku na zakoupení
vozidla značky Mercedes-Benz Sprinter pro
SDH Holešín. Rada města požaduje od SDH
Holešín doložení dokumentace prokazující stav,
že vozidlo nebylo kradené, nebylo bourané
a odhad předpokládaných nákladů nezbytných
pro provoz hasičského vozidla.

Usnesení č. 5d
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí v rámci projektu „Snížení prašnosti ve městě Rájec-Jestřebí“ a souhlasí s jejím
uzavřením. Dále bere na vědomí Rozhodnutí
o poskytnutí dotace a souhlasí s přijetím dotace.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka
Usnesení
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí
dne 12.11.2013
Usnesení č. 1
Rada města projednala návrh smlouvy
č.12124573 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí v rámci
projektu – akce „Zateplení MŠ Rájec-Jestřebí“
a souhlasí s jejím uzavřením. Dále bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace a souhlasí
s přijetím dotace.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 18.11.2013

Usnesení č. 1a
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje
pozemků parc. č. 1867/1, 1867/4, 1868/3 v k. ú.
Rájec nad Svitavou.

Usnesení č. 1b
Rada města bere na vědomí informace o prověření vozidla Mercedes Sprinter společností
Cebia (je zde konstatováno, že není možné
jednoznačně posoudit stav tachometru, že vozidlo není vedeno v registru odcizených vozidel
Policie ČR, VIN odpovídá deklarované značce
a modelu vozidla a rok výroby odpovídá). Dále
rada města projednala další vedlejší náklady
úpravy vozidla pro provoz pro SDH ve výši
130 tis. Kč. Rada města konstatuje, že celková
cena pořízení vozidla Mercedes Sprinter a jeho
úprav je příliš vysoká a proto rozhodla hledat
cenově výhodnější vozidlo.

Usnesení č. 2
Rada města bere na vědomí plnění příjmů
a čerpání výdajů rozpočtu města Rájec-Jestřebí
k 31.10.2013.
Usnesení č. 3
Rada města provedla rozpočtové opatření
č.6/2013.
Usnesení č. 4
Rada města projednala a schválila Směrnice
č. 4/2013 o evidenci a vymáhání pohledávek.
Usnesení č. 5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 12, Komenského 504, Rájec‑Jestřebí manželům Andree a Romanu Vondroušovým
do 31.5.2014.
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Usnesení č. 6
Rada města bere na vědomí výpověď paní
Marty Mocové z bytu č. 15 na ul. Havlíčkova 678
v Rájci-Jestřebí a rozhodla o ukončení nájmu
bytu dohodou až po rozhodnutí Rady města
o uzavření nové nájemní smlouvy.
Usnesení č. 7
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu se společností ALF servis Blansko na umístění optické
sítě elektronických komunikací v bytovém domě
Komenského 504–506 v Rájci-Jestřebí za podmínek uvedených v příloze č. 1 (tj. nájemné
za rozvaděč a rozvody činí 300 Kč/měsíc bez
DPH, zřízení a provozování zdarma wi-fi hot
spotů v knihovně a sokolovně, výpovědní lhůta
smlouvy 6 měsíců, následky porušení smlouvy
musí být odstraněno do 10 pracovních dní,
v případě převodu na jiného právního nástupce dojde k zániku smlouvy a bude uzavřena
smlouva nová).
Usnesení č. 8
Rada města projednala dodatek smlouvy č. 1
o účasti na programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“ (akce Protipovodňová
opatření v Rájci-Jestřebí) a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.
Usnesení č. 9
Rada města projednala Smlouvu o poskytnutí
účelové neinvestiční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstroj a výzbroj JSDH
a souhlasí s jejím uzavřením.
Usnesení č. 10
Rada města projednala návrh Smlouvy o zpracovávání grantových projektů s SOCIAL ADVISORY, s. r. o. na zpracování žádosti o dotaci
na zateplení MŠ II. Rájec-Jestřebí a souhlasí
s uzavřením smlouvy za předpokladu, že v rámci
cenové nabídky bude smlouva obsahovat celkovou realizaci projektu včetně monitoringu a podání podkladů k ROPD, ŽOPLatbu a ZVAkce.
Usnesení č. 11
Rada města projednala žádost pana Milana
Čermáka o svolení se zásahem do pozemku/
komunikace města (oprava cesty u obecního
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domu v Holešíně a výstavba garáže) a stanovisko osadního výboru v Holešíně k této žádosti.
Rada města v souladu se stanoviskem osadního
výboru v Holešíně souhlasí se zpevněním části
obecního pozemku parc. č. 294/1 v k. ú. Holešín
zámkovou dlažbou před obecním domem na náklady pana Milana Čermáka dle předloženého
záměru. Rada města v souladu se stanoviskem
osadního výboru v Holešíně nesouhlasí s umístěním garáže na hranici pozemku města p. č.
294/1 v k. ú. Holešín.
Usnesení č. 12
Rada města projednala nabídku firmy PKS
okna a. s. a souhlasí s provedením výměny
oken v knihovně II. etapa na jaře 2014 za předpokladu, že bude poskytnuta zimní sleva v minimální výši dle nabídky, viz. příloha č. 2.
Usnesení č. 13
Rada města bere na vědomí Zadání změn
Územního plánu města Rájec-Jestřebí označených RJ13, RJ14, RJ15, RJ16, RJ17 a doporučuje je Zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 14
Rada města projednala žádost o změnu Územního plánu manželů Augustinových týkající se
změny funkčního využití pozemků parc. č. 857,
859/2, dále části pozemku parc. č. 858 (cca ½)
a části pozemku parc. č. 859/1 (cca 2/3) všechny
v k. ú. Rájec nad Svit. v současné době využívané jako Plochy a objekty občanské vybavenosti
na Plochy zástavby městského typu – bydlení +
občanská vybavenost. Rada města doporučuje
zastupitelstvu města pořízení změny ÚP dle
žádosti manželů Augustinových nechat prověřit
projektantem.
Usnesení č. 15a
Rada města rozhodla poskytnout finanční dar
na Mikulášskou nadílku v Holešíně ve výši
1.000 Kč.
Usnesení č. 15b
Rada města vybrala pro administraci žádosti
o dotaci na akci „Cyklistická stezka Bořitov –
Jestřebí“ firmu IPI, s. r. o., Žďár nad Sázavou,
která předložila nejvýhodnější nabídku. Rada
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města pověřuje starostu města k podpisu Mandátní smlouvy s vybranou firmou.
Usnesení č. 15c
Rada města bere na vědomí informace o postupu zpracování podkladů pro podání žádosti
o dotaci na zateplení MŠ II Jestřebí (tj. je zpracován energetický audit, projektová dokumentace
akce a je vyžádáno stanovisko Odboru životního
prostředí JmKr).
Usnesení č. 15d
Rada města bere na vědomí informace o přípravě smlouvy na realizaci akce „Rájec-Jestřebí,
ulice Šafranice, Hradisko – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně dodatku č. 1, který
řeší časové zpoždění zahájení stavby (z důvodů
průtahů výběrového řízení).

Zahájení stavby se předpokládá 10.3.2014
a dokončení stavby 31.7.2014.
Rada města schválila návrh smlouvy o dílo
s firmou Strabag, a. s., Praha a to včetně dodatku č. 1.
Usnesení č. 15e
Rada města projednala záměr města o změnu
územního plánu – změny funkčního využití
pozemků parc. č.1120, 1122 a části pozemku
parc. č.1116, 1117 v k. ú. Rájec nad Svitavou.
Dále rada města doporučuje zastupitelstvu
města pořízení této změny ÚP nechat prověřit
projektantem a to v případě kladného stanoviska
Odboru stavebního úřadu, oddělení územního
plánování a regionálního rozvoje Blansko.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

U s n e s e n í
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 02.12.2013
Usnesení č. 1
Rada města bere na vědomí informace o finalizaci podkladů žádosti o dotaci ve věci Zateplení
Mateřské školy II Rájec-Jestřebí a její podání
v řádném termínu na SFŽP.
Usnesení č. 2
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu
na byt č. 15 na ul. Havlíčkova 678 s paní Mocovou a uzavřít nájemní smlouvu na tento byt
s manželi Mládkovými.
Usnesení č. 3
Rada města projednala žádost pana Bondy
o vyjádření k záměru provést rekonstrukci elektrické přípojky k rodinnému domu položením
zemního kabelu na pozemku města par. č.
368/1 v k. ú. Rájec nad Svitavou. Rada města
s provedením přípojky souhlasí.
Usnesení č. 4
Rada města provedla rozpočtové opatření č.
7/2013.
Usnesení č. 5
Rada města projednala návrh rozpočtového

provizoria na rok 2014 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.
Usnesení č. 6a
Rada města doporučuje zastupitelstvu přijmout usnesení, jímž se doplňuje usnesení č.2
ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 19.
6. 2013, kterým byl schválen Závěrečný účet
města Rájec-Jestřebí za rok 2012, o výrok „bez
výhrad“. Rada města konstatuje, že daňové
přiznání obchodní společnosti Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. za rok 2012 bylo podáno k 30.9.2013
s výsledkem hospodaření se ztrátou 489.000 Kč.
Usnesení č. 6b
Rada města rozhodla projednat výsledky hospodaření Voda-Teplo-Světlo, s. r. o za období
10/2013 na valné hromadě dne 9. 12. 2013.
Usnesení č. 6c
Rada města bera na vědomí informace
o ročních odpisech a plánovaných investicích
do technické infrastruktury vodovodů a kanalizací. Rada města doporučuje zastupitelstvu
města navýšit cenu vodného a stočného pro rok
2014 maximálně o 8 Kč/m3 vč. DPH (tj. cenu
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vodného o 4 Kč/m3 vč. DPH a cenu stočného
o 4 Kč/m3 vč. DPH)
Usnesení č. 6d
Rada města bere na vědomí výši nákladů
na odpadové hospodářství města v roce 2012
a zastupitelstvu města doporučuje ponechat
pro rok 2014 místní poplatek ve stávající výši,
tj. 500 Kč na poplatníka. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Rájec-Jestřebí č. 1/2013,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.
3/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 7a
Rada města bere na vědomí informace RE/
MAX Impuls, Brno, že k prodeji pozemků pro
stavbu rodinných domů na ul. Jana Stříže
v Jestřebí bude nabídnuta zájemcům i součinnost stavební firmy na realizaci staveb.
Usnesení č. 7b
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vyslovit souhlas s realizací záměru Zateplení
Mateřské školy II Rájec-Jestřebí a vyčlenit potřebné prostředky v rozpočtu města na rok 2014
na spoluúčast města při financování této akce
za podmínky, že bude přidělena dotace.

Usnesení č. 7c
Rada města bere na vědomí informaci, že mezitímní závěrky města Rájec-Jestřebí a Základní
školy a mateřské školy, okres Blansko (k 31. 3.,
30. 6., 30. 9.) jsou uloženy a k dispozici na hospodářsko-správním odboru Městského úřadu
Rájec-Jestřebí.
Usnesení č. 7d
Rada města projednala Žádost Městské správy
sociálních služeb Boskovice o finanční příspěvek pro Domov pro seniory. Rada města rozhodla poskytnout žadateli finanční dar ve výši
5.000 Kč na osobu, tj. celkem 10.000 Kč.
Usnesení č. 7e
Rada města projednala žádost paní Bojdové
s paní Šebkové o finanční příspěvek na vydání
knihy o pobytu italských válečných vysídlenců.
Rada města rozhodla si vyžádat bližší informace.
Usnesení č. 7f
Rada města schválila termíny svatebních obřadů v roce 2014. Rada města schvaluje obřadní
síň Městského úřadu Rájec-Jestřebí jako úředně
určenou místnost pro konání svatebních obřadů.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

U s n e s e n í
ze zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí 11.12.2013
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
o jednání se společností TOP-ENVI Tech Brno
společnost s r. o. Zastupitelstvo města souhlasí
s vyrovnáním formou slevy na odborné práce
na přípravě podkladů akce „Zateplení Mateřské
školy II Rájec-Jestřebí“.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města bere na vědomí Plnění
příjmů a čerpání výdajů města k 31. 10. 2013
(příloha č. 1a, 1b).
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová

opatření č. 4 – 8/ 2013 (přílohy č. 2 – 6).
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města doplňuje usnesení č. 2 ze
zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 6. 2013,
kterým byl schválen Závěrečný účet města Rájec-Jestřebí za rok 2012, o výrok „bez výhrad“.
Zastupitelstvo města konstatuje, že daňové
přiznání obchodní společnosti Voda-Teplo-Světlo,
s. r. o. za rok 2012 bylo podáno k 30. 9. 2013
s výsledkem hospodaření ztráta 489.000 Kč.
Usnesení č 5.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
provizorium na rok 2014 (příloha č. 7).
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Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města projednalo Výkaz hospodaření Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. za období
1–10/2013. Zastupitelstvo města bere na vědomí stav zaúčtovaných položek, kdy průběžný
hospodářský výsledek je ztráta 2.216.000 Kč,
přičemž celkový hospodářský výsledek bude
znám po zaúčtování všech nákladových položek za období 11–12/2013 a po vyfakturování
dodané pitné vody.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
o ročních odpisech a investicích do technické
infrastruktury vodovodů a kanalizací. Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit cenu vody na
rok 2014 o 4,60 Kč/m3 bez DPH (tzn. 2,40 Kč
bez DPH na vodném a 2,20 Kč bez. DPH na
stočném).
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou
vyhlášku města Rájec-Jestřebí č. 1/2013, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška města Rájec-Jestřebí č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (příloha č. 8).
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o účasti na programu 129 120 „Podpora
prevence před povodněmi II“ (příloha č. 9).
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města souhlasí s provedením
všech nezbytných kroků pro zajištění dotace
akce „Zateplení Mateřské školy II Rájec-Jestřebí“ (uzavření smluv, zajištění podkladů a podání
žádosti o dotaci). Zastupitelstvo města souhlasí
s realizací záměru Zateplení Mateřské školy II
Rájec-Jestřebí na rok 2014 a rozhodlo vyčlenit
potřebné prostředky v rozpočtu roku 2014 na
spoluúčast města při financování této akce a
to vše za podmínky, že bude přidělena dotace.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o postupu realizace akce Zateplení objektu

 30
Mateřské školy I Rájec-Jestřebí včetně nezbytných víceprací. Zastupitelstvo města souhlasí
s realizací a uhrazením víceprací v rozsahu dle
přílohy (příloha č. 10).
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města souhlasí s předfinancováním dotačního projektu „Modernizace odborných
učeben Základní školy Rájec-Jestřebí“ vedeného v programu ROP Jihovýchod pod reg. č.
1.11/3.3.00/36.01564, a to ve výši 2.398.492 Kč.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města rozhodlo o nabytí pozemku parc. č. 1817/187 orná půda o výměře 802 m2
v k. ú. Rájec nad Svitavou do vlastnictví města
Rájec-Jestřebí na základě kupní smlouvy s Mgr.
Cenknerovou, insolvenční správce dlužníka p.
Homolky, za cenu 20 Kč/m2 s tím, že město Rájec-Jestřebí uhradí náklady spojené s převodem
nemovitosti.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města Rájec-Jestřebí pozemky parc.
č. 1579/1 ostatní plocha o výměře 1636 m2 a
par. č. 1842/40 orná půda o výměře 114 m 2
oba v k. ú. Rájec nad Svitavou (nyní přístupová
cesta) na základě kupní smlouvy s paní Mikuláškovou za cenu 80 Kč/m2 s tím, že prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí a město
ostatní náklady spojené s převodem.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města Rájec-Jestřebí pozemky parc. č.
st. 95/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
55 m2 a parc. č. 1162 ostatní plocha o výměře
229 m2 v k. ú. Holešín na základě kupní smlouvy
s panem Kubíčkem za cenu 20 Kč/m2 s tím, že
prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí a
správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, město Rájec-Jestřebí zaplatí znalecký odhad.
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat panu
Kubíčkovi pozemky parc. č. 1867/1 o výměře
191 m2, 1867/4 o výměře 64 m2 a 1868/3 o výměře 2 m2, všechny trvalý travní porost v k. ú.
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Rájec nad Svitavou za cenu 20 Kč/m2 s tím, že
město Rájec-Jestřebí uhradí náklady spojené
s převodem.
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo města schvaluje Zadání změn
Územního plánu města Rájec-Jestřebí označených RJ13, RJ14, RJ15, RJ16, RJ17 (příloha
č. 11).
Usnesení č. 18
a) Zastupitelstvo města projednalo žádost
manželů Augustinových o změnu Územního
plánu města Rájec-Jestřebí, týkající se změny funkčního využití pozemků parc. č. 857,
859/2, dále části pozemku par. č. 858 (cca
½) a části pozemku parc. č. 859/1 (cca 2/3),
všechny v k. ú. Rájec nad Svitavou, v současné době využívané jako Plochy a objekty
občanské vybavenosti, na Plochy zástavby
městského typu – bydlení + občanská vybavenost.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí posouzení pořizovatele a rozhodlo o pořízení
změny územního plánu města dle žádosti
manželů Augustinových (příloha č. 12).
b) Zastupitelstvo města projednalo návrh změny Územního plánu města Rájec-Jestřebí
týkající se změny funkčního využití pozemků
parc. č. 1120, 1122 a části pozemků parc.

č. 1116 a 1117, všechny v k. ú. Rájec nad
Svitavou, v současné době zahrnuté do ploch
pro sport a rekreaci, na Plochy a objekty
občanské vybavenosti. Zastupitelstvo města
vzalo na vědomí posouzení pořizovatele a
rozhodlo o pořízení změny územního plánu
města (příloha č. 13).
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo města bere na vědomí, že mezitímní účetní závěrky (k 31.3., 30.6., 30.9.) za
účetní jednotky město Rájec-Jestřebí a Základní
škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres
Blansko jsou k dispozici k nahlédnutí na hospodářsko-správním odboru Městského úřadu
Rájec-Jestřebí.
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo města ukládá finančnímu výboru
ve spolupráci s vedoucí hospodářsko-správního
odboru provést kontrolu závěrečných zpráv a
vyúčtování finančních příspěvků poskytnutých
z rozpočtu města Rájec-Jestřebí v roce 2013.
Usnesení č. 21
Zastupitelstvo města schválilo aktualizovaný
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
(příloha č. 14).
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka
Inzerce

Ceny inzerce
ve zpravodaji města
Plošná inzerce
960,- Kč/ celá strana,
480,- Kč/ 1/2 strany
300,- Kč/ 1/4 strany

Studio Věra
Věra Šmerdová vás zve na pedikúru, manikúru
v nových prostorách na ulici 9. května 295
– bývalé kadeřnictví u vlakového nádraží, vedle
restaurace „NA ŠPICI“. Tel. č.: 602 966 509

Řádková inzerce 36,- Kč/ 1 řádek
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
• Nově otevřené KADEŘNICTVÍ u vlakového
nádraží vedle restaurace „NA ŠPICI“
		
Po, st, pá
9.00 – 15.30 h
		
Út, čt
9.00 – 18.00 h
		 Tel. č.:
728 889 549

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

iNZERCE
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• Půjčovna ručního elektrického nářadí
Rájec-Jestřebí
Petr Skoták, Fučíkova 555
679 02 Rájec-Jestřebí, Tel.: 728 458 720
E-mail: pujcovnarajec@email.cz
Web: www.pujcovnanaradirajec.cz
• Truhlářství Němec Rájec-Jestřebí
zakázková výroba nábytku, kuchyně,
vestavěné skříně, bytový a kancelářský
nábytek, návrhy a design nábytku.
Více na www.truhlarstvi-nemec.cz
Kontakty: Tel. č. pevná linka: 516 432 751,
mobilní č.: 731 114 489,
e-mail: Info@truhlarstvi-nemec.cz.
• Instalatér Falta
topení – plyn – voda – odpady
Jiří Falta, Šafranice 379, Rájec-Jestřebí,
tel.: 736 444 202, www.instalater-falta.cz
e-mailová adresa: falta-jiri@seznam.cz
• Hledám ke koupi menší rodinný dům
v Rájci nebo blízkém okolí. Může být
i k opravám. Tel.: 773 568 099

Kosmetika

KADEŘNICKÉ SLUŽBY
Veronika Hniličková
Dámské Pánské Dětské

Tel.: 607 207 762
Pracovní doba: pondělí – pátek
9 – 20 hodin
sobota a neděle dle objednávek
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
Více na www.kaderniceverca.cz
To vše v pohodlí vašeho domova

„ZDENKA“,

Fügnerova 321, Rájec-Jestřebí
nabízí kosmetickou péči ženám, mužům, mládeži.
Provádíme: celkovou kosmetiku vč. dekoltu,mikromasáž očního okolí,
zapracování sér dle typu pleti, alginátové ošetření, depilace
teplými vosky, líčení, trvalou na řasy.
Poskytujeme neinvazivní metody pomocí mezoterapie, která
vede ke znatelnému vyhlazení vrásek, pokožka získá zdravější
a mladistvější vzhled, výrazně se zmenší  jizvy po akné,
zesvětlí pigmentové skvrny, vytvoří se nové vrstvy kolagenu.
K čištění pleti používáme ultrazvuk s iontoforézou na
zapracování sér.

		

Tel.: 606 730 699; 723 606 746

29. 11. 2013 Městská knihovna

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

Malé ozdoby z alobalu
20 minut čtení od hodné babičky – paní učitelka Konečná

Děvčata a kluci zdobí perníčky s Ájou Kadlecovou

Můj plyšáček – vernisáž výstavy plyšáčků. Zúčastnila se děvčata z 5. třídy a jejich paní učitelka

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.
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ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz
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