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Mgr. Miroslava Vašíčková

Kytarové trio BOČEHO

Ve středu 20. listopadu 2013 se konalo
v obřadní síni na radnici slavnostní
předání ocenění „CENA MĚSTA Rájec-Jestřebí“.
Cena byla předána Mgr. Miroslavě Vašíčkové
a panu Rudolfu Písaříkovi.
Slavnostního večera se zúčastnili rodinní
příslušníci oceněných a občané města.

Pan Rudolf Písařík

Předání ceny panu Rudolfu Písaříkovi
Aneta Feiková

Předání ceny Mgr. Miroslavě Vašíčkové

Záběr do hlediště

Záběr po předání ceny města
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Město Rájec-Jestřebí děkuje za spolupráci v roce 2013 a za reprezentaci města
v ČR i v zahraničí zejména: Pedagogickému sboru Gymnázia a MŠ Rájec-Jestřebí v čele s ředitelem Ing. Stanislavem
Laštůvkou, dále pedagogickému sboru
ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí a řediteli školy
Mgr. Jaroslavu Brázdovi. Děkujeme pracovnicím městské knihovny za jejich pracovní nasazení v oblasti výstavní činnosti
a práci pro školy a veřejnost.
Dále děkujeme organizacím a spolkům,
občanským sdružením, dobrovolným
pracovníkům a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zabezpečení kulturních a společenských akcí pro občany města v roce 2013, zasílali své příspěvky do zpravodaje, spolupracovali
na společných projektech.

Přejeme vám všem pokojné prožití svátků vánočních ve vašich rodinách a do nastávajícího
roku hodně zdraví, pracovní i osobní úspěchy a těšíme se na vaše příspěvky v roce 2014.
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Vánoce

Mráz a ledový vítr s prvním popraškem sněhu uzamkl krajinu do zimního
spánku. Je to symbolické gesto, že chlad a mráz patří ke spánku, který
se téměř podobá malé smrti a teplo a světlo patří k životu. O co víc klesá
rtuť teploměru, o to více se blíží Vánoce, které především svou láskou a hřejivým teplem přátelství
a soucitu dělají protiváhu zimnímu času.
A tak vám všem přeji méně uspěchaný Advent a Vánoce naplněné klidem a tichou radostí z lásky.
Z lásky, co nám vytrvale připomíná, že má hlavní místo v našem životě.
A také dobrý start do nového roku 2014…
Za město vám přeje starosta Ing. Pavel Perout
CO SE LETOS PODAŘILO…
Rok se chýlí ke konci a uplynul snad až
moc rychle. I letos nás může těšit řada nových
věcí. V oblasti projektů je to připravovaná dokumentace pro rekonstrukce vodovodu, silnice
a chodníků na ulicích V Úzkých a Blanenská.
Dále je to dokumentace na prodloužení dešťové
kanalizace v Karolíně, oprava cesty ke hřišti
v Karolíně a rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně nového chodníku na ulici Spešovská. Byl dokončen projekt na parkovací místa
a nových chodník v Holešíně a parkovací místa
na ulici Sportovní.
Z akcí se podařilo dokončit rekonstrukci
chodníků a silnic na ulicích Tauferova, části
Komenského, Fügnerova a bývalá Kovářská
ulička, plocha před radnicí, chodník a parkovací
pruh u nádraží na ul. 9. května, nový povrch
na ulici Tichá, zpevnit povrch na horní části ulice
Budovatelů, podél areálu hřiště Na Rybníčku
a opravila se podmáčená část cesty do lokality
v Močidlech.
Na bytovém domě na ul. Komenského
č. 504 – 506 byla vyměněna okna.
Proběhla nová výsadba a revitalizace zeleně
a běžná údržba stromů, zrealizovalo se napojení vrtu HV-501 v Jestřebí a dnes již můžeme
čerpat vodu z nového vrtu, instalovaly se nové
přístřešky na autobusové zastávky. Za přispění
dotace ze Státního fondu životního prostředí
byl nakoupen nový zametací stroj pro zlepšení
čistoty ulic a snížení prašnosti, dále se s pomocí
dotace z téhož fondu zateplila mateřská školka
v Rájci (zbývá nám dokončit střecha, ale z důvodů klimatických podmínek bude dokončena
až na jaře 2014).
Velké díky vám všem za pomoc a trpělivost
při realizaci řady akcí. S vaší pomocí je naše
město každý rok hezčí.

CO POTĚŠÍ – CO ZAMRZÍ...
Mňam… malý kluk držel v ruce hamburger
a vychutnával si čerstvou pochoutku ze všech
sil dětské duše. Táta, který jej vzal na předvánoční výlet, popíjel své malé pivo a měl radost,
že klukovi chutná. Jen v duchu přemýšlel:
„Co tam jen všechno dávají, že to má prima
chuť? No asi vždycky platí, že záleží hlavně
na vnitřku… a možná to platí i o Vánocích“ ještě
si pomyslel, když jeho oči sklouzly na baňky
zavěšené ve výloze.
***
A tak trochu zamrzí to, že se necháme
opakovaně „nachytat na hruškách“. Jako každý
rok se honíme, abychom měli pohodu Vánoc,
a přitom dobře tušíme, že spěch a nervozita
pohodu a klid nevytvoří. Na druhé straně potěší
to, že láska má pořád hlavní místo v životě a to
hlavní, že nosíme uvnitř v našem srdci.
***
Vánoce – jsou zvláštní čas. Většina z nás
se honí a shání, chystáme stromeček, balíme
dárky a pečeme cukroví a pak utahaní a udření
klesneme po štědrovečerní večeři do křesla
a jsme rádi, že je ten kolotoč za námi. Ale to
je jen na povrchu – to podstatné je uvnitř. To,
co dává Vánocům tu pravou chuť, je obrovský
rozměr lásky. Lásky, která přišla do lidského chléva – do jeslí – pro nás, lásky, kterou
přes stromečky, dárky, pohlednice, pozdravy
a návštěvy posílám dál. Tak pěkné, radostné
a hlavně láskyplné Vánoce…
Ing. Pavel Perout
starosta

ZPRÁVY Z RADNICE
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KAŽDOROČNÍ PROSBA O POMOC V ZIMĚ
ANEB „ I LETOS POMOZTE SVÉMU MĚSTU“

I letos se na vás obracíme s prosbou: „Pomozte svému městu při zametání chodníků“. Když
nasněží, tak není v lidských silách uklidit všechny silnice a chodníky v našem městě naráz nebo
v krátké době. Pomozte, prosím, při uklízení sněhu na chodnících u vašich domů a předzahrádek.
Vaše pomoc je velmi cenná. Je to pomoc nejen městu, ale i těm, kteří kolem vašeho domu chodí.
Je to pomoc vašim známým, přátelům a sousedům. A za město vám moc děkuji.
Ing. Pavel Perout, starosta

Vánoční přání
Již brzy každičký kout provoní vůně cukroví a rozezní se koledy. Zvěstují
Vánoce. Opět jsou tu, každý o nich hovoří. A co patří k těm pravým tajuplným Vánocům? Ozdobený stromeček, světla svíček, čerstvě napadaný
sníh, pohádky, cukroví, jmelí, přání a především pousmání a setkávání
s lidmi, které máme rádi. Nezáleží na tom, jestli bude pod stromečkem
hora dárků, nebo prázdná podlaha. Hlavní je, že je strávíme s lidmi,
se kterými je nám dobře. A mým přáním je, aby lidé po celý rok byli
takoví, jako o Vánocích. Laskaví, milí a méně se mračili.
Přeji Vám všem klidné, pohodové a krásné Vánoce.
Bc. Romana Synakieviczová
Upozorňujeme přispěvatele, že uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 10. 12. 2013.
CENA MĚSTA PŘEDÁNA
Ve středu 20. listopadu 2013 se konalo v obřadní síni na radnici slavnostní předání ocenění
„CENA MĚSTA Rájec-Jestřebí“. Cena byla předána
Mgr. Miroslavě Vašíčkové a panu Rudolfu Písaříkovi. Slavnostního večera se zúčastnili rodinní
příslušníci oceněných a občané města.
V úvodu vystoupili žáci Základní umělecké
školy v Rájci-Jestřebí Aneta Feiková – akordeon
a kytarové trio BOČEHO pod vedením paní učitelky
Jany Pernicové a pana učitele Romana Kurky.
Poté byli přítomní v krátkosti seznámeni s životopisy oceněných a jejich životními úspěchy.
O udělení ceny města rozhodlo zastupitelstvo
na svém zasedání dne 18. září 2013.
Paní Mgr. Miroslavě Vašíčkové jako výraz poděkování za dlouholetou aktivní práci
ve funkci předsedkyně Místní organizace Svazu
tělesně postižených v Rájci-Jestřebí a za aktivní
zapojení do dění ve městě, zejména v oblasti
sportu a občanských záležitostí.

ZPRÁVY Z RADNICE
Panu Rudolfu Písaříkovi za celoživotní
práci a úspěchy ve vedení Sboru dobrovolných hasičů Rájec.
Cenu města předali starosta Ing. Pavel Perout
a místostarostka Bc. Romana Synakieviczová.
INFORMAČNÍ OKÉNKO
MĚSTSKÉ POLICIE
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Paní Mgr. Miroslavě Vašíčkové a panu
Rudolfu Písaříkovi gratulujeme k dosažení
Ceny města a jiných ocenění za práci v oblasti jejich působení a děkujeme za čas, který
věnují veřejnosti. Přejeme jim v následujících
letech hodně zdraví a mnoho dalších úspěchů
v osobním životě i v práci.

Posprejoval zeď
Z trestného činu poškození cizí věci je podezřelý dosud neznámý pachatel, který 20. října
posprejoval jeden z domů v Rájci-Jestřebí.
Na zeď nastříkal nápis o rozměru 10 metrů
čtverečních a způsobil tak majitelce objektu
škodu za 5 tisíc korun.

těný pachatel přelezl plot rodinného domku a ze
samostatně stojící neuzamčené kůlny ukradl
značkové jízdní kolo a čtyři zimní pneumatiky.
Majiteli tak vznikla škoda za necelých 30 tisíc
korun. Policisté proto vyzývají majitele těchto
objektů, aby je zajistili proti vykradení, nebo aby
v nich nenechávali cenné věci.

Krást chtěl ve firmě
Do jedné z rájeckých firem se vydal krást
dosud neznámý pachatel. Nezaskočil jej ani
plot kolem podnikového areálu, který prostříhal.
Pak v areálu odřezal přívodní kabel o délce
25 metrů a ještě poškodil okno dílny, kudy se
dostal dovnitř. Přestože z dílny už nic neodcizil,
firmě vznikla počínáním zloděje škoda za víc
jak 50 tisíc korun.

por. Mgr. Iva Šebková
tisková mluvčí Policie ČR

Pozor na nezajištěné kůlny a přístřešky!
Policisté se stále častěji setkávají s tím, že
zloději míří krást do různých zahradních domků,
kůlen či přístřešků, které jsou u rodinných domků.
Počítají totiž s tím, že tam naleznou nářadí nebo
další věci, které pak zpeněží. Jeden z případů
se stal také v Rájci-Jestřebí, kdy dosud nezjiš-

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
Neděle 1. 12. 2013 16.00 h
nám. Míru
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
pod záštitou starosty Ing. Pavla Perouta
V programu vystoupí:
Mgr. Karel Kocůrek – lesní roh
Děti ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí pod vedením
Mgr. Ilony Konečné a Mgr. Blanky Nezvalové
Dále studenti rájeckého gymnázia pod vedením PaedDr. Aleny Machové
Martin Štěpánek ml. – zpěv
…a možná přijde i Mikuláš
Zajištěn prodej domácích rájeckých perníčků,
čaj, grog, medovina, svařené víno
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KULTURNÍ DĚNÍ

INFORMAČNÍ OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Pondělí 2. 12. 2013
14 h
výstavní síň knihovny
NEJVĚTŠÍ MILOSTNÝ PŘÍBĚH
NA DVOŘE HABSBURSKÉM
– literární kavárna s Františkem Ferdinandem
d´Este a Žofií Chotkovou
Úterý 3. 12. 2013
16 h
knihovna Holešín
LITERÁRNÍ KAVÁRNA
největší milostný příběh na dvoře habsburském:
František Ferdinand d´Este a Žofie Chotková
Čtvrtek 5. 12.2013
14 h
penzion Havlíčkova
NEJVĚTŠÍ MILOSTNÝ PŘÍBĚH
NA DVOŘE HABSBURSKÉM
– literární kavárna s Františkem Ferdinandem
d´Este a Žofií Chotkovou
Neděle 8. 12. 2013
18 h
Derniéra divadelního představení
Divadelní spolek Rájec-Jestřebí zve širokou
veřejnost na francouzskou komedii
„NA SPRÁVNÉ ADRESE“
Autor: Marc Camoletti
Hrají: Hana Hortová, Iva Müllerová, Hana Kuběnová, Alena Šašinková, Jiří Dvořáček, Pavel
Sáňka, Jindřich Zouhar, František Alexa
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Režie: Hana Kuběnová, scéna: kolektiv, světla,
zvuk: Milan Dobeš, kostýmy: Marta Michálková,
Anna Hrušková, text sledují: Eva Vaňková, Marie Kučerová.Občerstvení v průběhu přestávky
zajištěno. Vstupné dobrovolné
Čtvrtek 12. 12. 2013
19.30 h
obřadní síň
ADVENTNÍ KONCERT
Účinkují: „Trio Bel Canto“
Martina Macko – soprán, Vítězslav Drápal –
příčná flétna, Libor Janeček – kytara
vstupné 100,- Kč,studenti, senioři a VZP 80,- Kč
29. 11. – 19. 12. 2013 výstavní síň knihovny
MŮJ PLYŠÁČEK
své plyšové hračky představují děvčata Deniska, Kačka, Klárka, Patrička, Sabinka, Deniska
z 5. třídy rájecké školy s paní učitelkou Maruškou.Roztomil mazlíčky můžete zhlédnout do 19.
prosince. 2013.
Otevřeno: po, čt 9 –18 h, út, st, pá 9 –15 h.
25. 12. 2012
v 15 hodin
Zahrada za kostelem
ŽIVÝ BETLÉM
při kterém můžete přispět na Tříkrálovou sbírku. Srdečně vás zve Římskokatolická farnost
Rájec n/Svit.–Jestřebí a Skautské středisko R-J.
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PŘIPRAVUJEME:
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, 3. ledna v 19,30 hodin
v obřadní síni v Rájci-Jestřebí, 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 no-

voroční 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.
Vstupenky budou k dostání od 9. prosince 2013
kde v Informačním centru Rájec-Jestřebí.
Více informací na www.novorocniturne.cz
MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE

Z NOVÝCH KNIH
Přečtěte si za dlouhých zimních večerů:
Česká literatura:
MLYNÁŘOVÁ, M.: Zač je života loket
ŘEHÁČKOVÁ, V.: Životní příběh obyčejné ženy
Ze světové literatury:
PÁSZTOROVÁ, S.: Báječný lhář
KOCH, H.: Večeře
Dějiny
TOMÁŠEK, D.: Nevyhlášená válka. Boje o Slovensko 1918 –1920
HES, M.: Dny strachu. Osudy ukrývaných Židů
na Slovensku
HRUŠKA, E.: Boj o pohraničí
Další novinky a zajímavé tituly najdete na
http://katalog.rajecjestrebi.cz a půjčit si je
můžete vždy v pondělí a ve čtvrtek.

PODĚKOVÁNÍ
Každý konec roku přináší bilancování.
A snad i chvilku zamyšlení a zastavení. Já
bych v této chvilce chtěla poděkovat všem,
kteří nám v knihovně ochotně pomáhali během
roku při různých akcích: čtoucím babičkám
a dědečkům, děvčatům, která hrála během
Večerníčků na zahrádce, vystavujícím, všem
obětavým lidem, kteří přinášeli fotografie
a všelijaké materiály z historie obce a ing. Zeno Musilovi alias Hercule Poirotovi i žákům
a učitelům naší ZUŠ, jež obstarávali hudební
doprovod k výstavám.
Vymyslet akci není těžké, ale zrealizovat ji
dá spoustu práce a bez pomocných rukou by
to nešlo. Přejeme tedy nejen našim čtenářům,
ale všem „obětavcům“ hodně štěstí, zdraví
a elánu do dalšího roku.
P. Šamonilová

PŮJČOVNÍ DOBA O VÁNOCÍCH
Upozorňujeme všechny čtenáře knihovny, že v době od pondělí 23. 12. do 1. 1. 2014 bude
knihovna uzavřena. První půjčovní den v lednu v Rájci: 2. 1. 2014; v Holešíně 7. 1. 2014.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA INFORMUJE
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Nový rok přináší opět své poselství,
přejme si navzájem lásku a přátelství!
Ať štěstí a zdraví provází váš každý krok,
přejeme Vám úspěšný celý příští rok!
Pokojné vánoční svátky a mnoho štěstí v novém roce přeje všem
městská knihovna.

VYHLAŠUJEME 10. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Město Rájec-Jestřebí
ve spolupráci s Gymnáziem a MŠ Rájec-Jestřebí o.p.s.
vyhlašují 10. 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. 2014 na adresu:
Město Rájec-Jestřebí
odbor kultury a cestovního ruchu
Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí.
Obálku označte slovem „SOUTĚŽ“
Termín odevzdání prací:

12. 3. 2014

Slavnostní vyhodnocení vítězů,
předání diplomů a poukázek:
12. 5. 2014

10. 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 a MŠ 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:

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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VÁNOČNÍ DÍLNY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Blíží se čas Vánoc, doba, kdy lidé přemýšlejí, čím
udělat druhým radost. U nás
na Základní a mateřské škole v Rájci-Jestřebí připravují
učitelé již tradičně vánoční
dílny. Každý rok zpracovávají zajímavější náměty a nápady.
Dárek vlastnoručně vyrobený je ceněný
mnohem více než cokoli kupované, zvláště
když dárečky vyrábějí děti. Nemusí to být přece
umělecké dílo, někdy je to keramika, obrázek,
svícen, výrobek ze dřeva.

V pátek 15. listopadu dýchlo na nás všechny kouzlo adventní doby. Ve třídách voněly
svíčky, chvojí, ze cvičné kuchyně se linula vůně
perníčků. Děti si tento den opravdu užívaly
a s chutí se pustily do výroby rozličných předmětů. Příjemný pocit z dobře odvedené práce
jistě umocní fakt, že výrobky udělají radost
nejen budoucím majitelům, ale i Doreen, africké
dívce, kterou naše škola adoptovala a podílí se
finančně na zlepšení její životní dráhy.
Mgr. Martina Kalíková

POZVÁNKA
Všechny srdečně zveme na naši tradiční akci Vánoční jarmark. Koná se ve středu
4. prosince v prostorách základní školy od 15 hodin. Až do 18 hodin můžete
zhlédnout různá vystoupení žáků a zakoupit výrobky na podporu Doreen.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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PŘESUN Z EXPERIMENTÁLNÍ UČEBNY
DO DIETRICHSTEINSKÉHO PALÁCE

byl podmínkou pro realizaci plánované vzdělávací aktivity studentů a studentek z gymnázia
v Rájci-Jestřebí. V rámci projektu „Experimentální učebna pro výuku přírodovědných předmětů“,
který je na gymnáziu průběžně realizován od roku 2012, jsme se zapojili do projektové výuky
na téma Geologická období Země.
Součástí projektové výuky v prostorách
Moravského zemského muzea v Brně bylo
zpracování pracovního listu, který obsahově
korespondoval s expozicí.

Všeobecné geologické informace pro studenty byly obohaceny nejen o poznatky z geologických období a vývoje živých organismů,
ale všeobecný přehled doplnily unikátní fosilie
i geologické exponáty z našeho regionu. Domníváme se, že akce byla vhodným doplňkem
studia na téma geologie, geografie či biologie.
Naše studenty čekají další zajímavé akce
související s projektem, které se budou týkat
nejen geologie, neboť projekt bude ukončen
až v roce 2015.
vyučující biologie a zeměpisu
Gymnázium Rájec-Jestřebí

CENTRUM MOTÝLEK
KRONIKA CENTRA MOTÝLEK – ŘÍJEN 2013
Beseda – BIO produkty – 10.10.2013
Nápis BIO mohou nést pouze produkty
ekologického zemědělství. Bio potraviny
jsou označovány evropským logem. Pokud je výrobek certifikován v ČR musí být
označen tzv. biozebrou.
Výrobky pod značkou NAŠE BIO zakoupíme pouze v řetězci BILLA. Nejvíce
výrobků této značky nabízí v sekci čerstvého zboží – mléčné výrobky, vejce, pečivo
(42 %). Novinkou roku v sortimentu Naše
bio je např. „letní“ jogurt (mango/pomeranč,
černý rybíz), 4 NATURKY – tyčinky se
sušeným ovocem a semíny...
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CENTRUM MOTÝLEK

Maminky byly informovány o kvalitě NAŠE BIO,
o snaze nabízet zvlášť produkty tuzemských bio
zemědělců a bio výrobců. Nakonec jim byly rozdány dárky:  Přesnídávka s jablky a hruškami,
či broskvemi, které brzy najdeme v obchodech
a špaldové celozrnné piškoty 70 g.
Konzumací výrobků NAŠE BIO chráníme své
zdraví i okolní životní prostředí!
Dílnička – Decoupage neboli ubrousková
technika – 12.10.2013
Na podzimní sobotní odpoledne si připravila
naše vedoucí rukodělného kroužku dílničku
pro maminky s dětmi. Navzdory pěknému slunečnému počasí, které vládlo venku, se sešly
v hojném počtu. Maminky s dětmi si vyrobily
ubrouskovou technikou pěkné obrázky. Děti se
moc těšily, jak si obrázky vyzdobí své pokojíčky.
Spokojení byli nejen vyrábějící, ale i mladší děti,
kteří si mohly pohrát v dětské herničce.

Bazárek – 23.10.2013
Ve středu 23. října 2013 pořádalo
Centrum Motýlek Bazárek. Patnáct prodávajících nabízelo přibližně 1500 kusů
zimního a jarního oblečení a potřeb pro
děti. Bazárek byl otevřen od 10 do 12 hodin
a odpoledne od 13 do 15 hodin. S potěšením můžeme konstatovat, že se Bazárek
dostává do povědomí nejen občanů Rájce-Jestřebí a že ho navštěvuje čím dál více
zájemců. Ještě v tomto roce uskutečníme
prodej hraček a v příštím opět nabídneme
oblečení pro děti.

Beseda – Jíme zdravě – 16.10.2013
Společnost RACIO patří mezi největší výrobce pufovaných cereálií v Evropě a nejznámější české značky ZDRAVÉ VÝŽIVY.
Maminky byly seznámeny s výrobou a s výhodami pufovaných výrobků (obsahují důležité
vitamíny a minerály, vlákninu, neobsahují žádné
přidané látky – tuky, mouku...) Ochutnávaly i se
zdravou pomazánkou špaldové chlebíčky RACIO BIO (z produktů ekologického zemědělství)
a kukuřičné RACIO CORNIES s mořskou solí
(bezlepkové - vhodné i pro celiatiky). Každá
si odnesla potom i domů kromě těchto výrobků
i RACIO CORNIES – kukuřičné s belgickou
hořkou čokoládou a recepty na pórkovou pomazánku s jablíčky a avokádovou pomazánku s
koriandrem, jako vhodnou pochutinu k namazání
na Chlebíčky RACIO.
Maminky beseda velmi zaujala a tzv. polysterény si budou jistě rády pro sebe a pro své
děti kupovat.
Jíme zdravě s RACIO výrobky!

CENTRUM MOTÝLEK
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Beseda – Výživa – 24.10.2013
Výrobní závody Hamé jsou situovány
na jižní Moravě – používají místní suroviny.
Výrobky Hamánek BIO – první česká BIO
kojenecká výživa na našem trhu.
Oba výrobní závody jsou certifikovány – zaručují tak zdravotní nezávadnost
a kvalitu potravin, ale i celého výrobního
procesu.
Všechny vstupní suroviny jsou testovány na pesticidy, dusičnany, mykotoxiny
a další látky. Maminky se dozvěděly technologický postup při vaření kojeneckých
výživ, bezpečnostní prvky procesu jejich
plnění a uzavírání, význam bezpečnostní
folie na víčku,.. S informacemi odcházely
s časopisy a letáčky o výživě spokojeny
a dobře naladěny.

Regionální setkání MC – 25.10.2013
Tentokrát se konalo regionální setkání Jihomoravského kraje v Černé Hoře v CPR Veselá
beruška. Po úvodních slovech krajské koordinátorky paní Renaty Höklové představili zástupci z Jedovnic, Tišnova, Brna, Břeclavi, z Rájce...činnost
v jednotlivých MC JMK, jak to funguje, co se daří
a naopak, co nás trápí. Poté nám zakladatelka CPR
Veselá beruška paní Sabina Šimčáková představila
činnost nově otevřené firemní školky a zajistila nám
i její prohlídku. Setkání bylo pro všechny přítomné
nejen povzbuzením do dalších aktivit pro maminky,
děti i celé rodiny, ale i získáním nových zkušeností
a inspirací pro ostatní. Shodli jsme se, že podpora
obcí a kraje má pro úspěšné fungování mateřských
center zásadní význam!
Za kolektiv Centra Motýlek
Alena Hrbková

NABÍDKA NA PROSINEC 2013
Seminář – Příprava dětí na nástup
do školky a do školy, školní zralost
a poruchy učení
• Seminář po rodiče, který se koná za podpory
Sítě mateřských center
• Termín: středa 4.12.2013 od 9:30 hod
• Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
• Vstup zdarma
• Lektor: Jana Sedláková, mob: 728 684 044
• Seminář můžete absolvovat i s vaším dítětem,
není třeba se předem hlásit
Seminář – Poskytování první pomoci
• Seminář po rodiče, který se koná za
podpory Sítě mateřských center
• Termín: středa 11.12.2013 od 9:30 hod
• Kde: klubovna Motýlek v Sokolovně
• Vstup zdarma
• Lektor: Jana Sedláková a zdravotnický
záchranář ZZS JmK Vít Balák
• Co se na semináři dozvíte?






naučíte se poskytnout základní resuscitaci
(dech/srdce)
poskytnout první pomoc při dušení, stavu
bezvědomí, poranění hlavy i dalších úrazů
a další info k první pomoci u dětí

• Seminář můžete absolvovat i s vaším
dítětem, není třeba se předem hlásit

Vánoční dílnička
• Pro všechny
zúčastněné je připravena
výroba sněžítek a vánočních ozdob

• Určeno pro maminky, babičky a šikovné
slečny, děti do 6 let v doprovodu rodičů
• Termín: sobota 14.12.2013 15:00 – 17:00 h
• Kde: klubovna Motýlek, Sokolovna
Rájec-Jestřebí
• Cena: 100,- Kč (cena včetně materiálu)
• Lektor: Veronika Takáčová
• Uzávěrka přihlášek – 12.12.2013
• (na dílničku je nutno se dopředu přihlásit,
z důvodu zakoupení materiálu)
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dětizezeškol
škola aškolek
školek
přijďtejsme
s námi
začátek
roku,
• Milé
Milé děti
připravili
• oslavit
Cena: 100,Kč na nového
osobu, v případě
připravili
jsme proplné
vásher
nocování
her a dobrodružství,
pro Vás
vánoční nocování
a dob- plné
sourozenců
150,- Kč za páreček
můžete
těšit
na malý(platba
ohňostroj
rodružství, můžete se
těšit nase
malý
ohňov hotovosti po příchodu na akci)
stroj, tak neváhejte a přijďte mezi nás
• S sebou: karimatka, spacák, přezůvky, pyža Termín: čtvrtek 02.01.2014 v 17 hod a ukončenímo,
- pátek
03.01.2014
v 10 rodičů),
hod
večeře
(dle uvážení
hygienické
Kde: klubovna
Motýlek, Sokolovna
Rájec-Jestřebí
potřeby
• Termín:
čtvrtek 02.01.2014
v 17 hod a ukončení
Cena:
100,-03.01.2014
Kč na osobu,
případě sourozenců
150,- Kč za
párečeka pitný režim
– pátek
v 10v hod
• Zajištěno:
snídaně
(platba
v hotovosti
po příchodu
na Rájecakci)
• Kde:
klubovna
Motýlek,
Sokolovna
• Vedoucí – Romana Zimolová a Jana Konečná
-Jestřebí
Sebou: karimatka, spacák, přezůvky, pyžamo,• večeře
(dle přihlášek
uvážení rodičů),
hygienické
Uzávěrka
– 29.12.2013
potřeby
 Zajištěno: snídaně a pitný režim
 Vedoucí – Romana Zimolová a Jana Konečná
 Uzávěrka přihlášek – 29.12.2013

------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na akce Centra Motýlek:
Název akce: ………………………………………………………………………
Jméno a příjmení:…………………….............……Datum narození…..…………
Bydliště:………………………..……………………………..…………………
Zákonný zástupce:………………………………….. tel:.......................................
Podpis:…..……………....
Přihlášku prosím odevzdejte v klubovně Motýlek nebo ji zašlete naskenovanou na e-mail:
cmotylek@seznam.cz, možno se také nahlásit telefonicky na mob: 602 409 946

CENTRUM MOTÝLEK
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PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2014
Jméno a příjmení:

Milé děti ze škol a školek přijďte s námi oslavit začátek nového roku,
připravili jsme pro vás nocování plné her a dobrodružství,
Bydliště:
můžete se těšit na malý ohňostroj
Rodné číslo:

Zdravotní pojišťovna:
 Termín: čtvrtek 02.01.2014 v 17 hod a ukončení - pátek 03.01.2014 v 10 hod
Dítěje*:
plavec
poloplavec
neplavec
Kde: klubovna Motýlek, Sokolovna Rájec-Jestřebí

Cena:
100,Kč
na
osobu,
v
případě
sourozenců
150,Kč
za
páreček
Jméno a příjmení, adresa a telefon
(platba v hotovosti po příchodu na akci)
zákonného zástupce:
 Sebou: karimatka, spacák, přezůvky, pyžamo, večeře (dle uvážení rodičů), hygienické
potřebye-mail:
Váš kontaktní
 Zajištěno: snídaně a pitný režim
 Vedoucí – Romana Zimolová a Jana Konečná
Poznámka:
 Uzávěrka přihlášek – 29.12.2013
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
Přihláška
na akce
Centra
Motýlek:

Název akce: ………………………………………………………………………
Jméno a příjmení:…………………….............……Datum narození…..…………
Bydliště:………………………..……………………………..…………………
Zákonný zástupce:………………………………….. tel:.......................................
Podpis:…..……………....
Přihlášku prosím odevzdejte v klubovně Motýlek nebo ji zašlete naskenovanou na e-mail:
cmotylek@seznam.cz, možno se také nahlásit telefonicky na mob: 602 409 946
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme rodičům narozených dětí
Kateřina Dvořáčková, Michaela Fleková,
Jan Maňoušek, Štěpán Trávníček
Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se
narodili v měsíci prosinci:
Jan Vystrčil, Jitka Škorpíková, Oldřich Kala, Marie Filoušová, Anna Tihonová, Rudolf Novotný,
Jiří Čepa, Miroslava Porčová, Jiřina Kučerová,
Josef Čupr, Antonín Zouhar, Jan Blažek, Ludmila Skotáková, Rudolf Hlavica, Věra Vašková,
Marie Kučerová, Vlasta Janků, Marta Kalvodová,

Ilonka Máchová, Jiří Krejčíř, Zdeněk Švec Ing.,
Věra Kučerová, Olga Opatřilová, Marie Novotná,
Josef Valíček, Arnošt Stloukal, Hedvika Kudová,
Marie Jirušová, František Konečný
Karolín
Růžena Zukalová

Holešín
Jan Souček

Odešli z našich řad:
V měsíci říjnu zemřela paní Marie Pokorná,
v měsíci listopadu zemřela p. Věra Hrazděrová

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ LSPP
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Služba je sloužena od 8.00 – 13.00 hodin		
1. 12.
7. 12.
8. 12.
14. 12.
15. 12.
21. 12.
22. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
28. 12.
29. 12.

MUDr. Kulhánková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Šumberová
MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Vrtělová
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Well
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová

Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Adamov, Smetanovo nám. 327
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 439 190
516 488 451
516 416 386
516 488 454
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 488 455
516 446 398
516 447 605
516 467 313
516 474 018

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 24.00 hodin.
OHLASY
SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Stalo se již tradicí, že druhé úterý v říjnu se
v našem městě koná setkání sedmdesátníků
a pětasedmdesátníků. A tak se 15. října sešli
letošní jubilanti v sále Káčko k příjemnému
posezení. O bezproblémový chod celé akce
se postarala jako vždy komise pro občanské
záležitosti. I když se z principu nemůže stát, že
by v po sobě jdoucích letech přišli titíž oslavenci,
přesto je program pokaždé jiný, originální. Je
obdivuhodné, kde berou členky komise a především její předsedkyně Mgr. M. Vašíčková stále
nové a nové nápady.
Po příchodu do sálu obdržely jubilantky
květinu, poté všechny přítomné uvítala paní
Mgr. Vašíčková a zahájila program. Na úvod
vystoupili studenti rájeckého gymnázia S. Špačková, J. Kužel a K. Kocůrek, kteří si pod vedením
mgr. M. Machové připravili literárně-hudební
pásmo. Následovalo promítání filmu o městě
Rájec-Jestřebí, které si mezi přítomnými získalo
velmi kladný ohlas. A pak už pódium patřilo panu
Loubovi a známým písničkám. K dobré pohodě
přispělo i připravené občerstvení.
Doufám, že si každý během programu našel
to své: někdo si povídal se svými vrstevníky,

možná i trochu zavzpomínal na léta minulá, jiný
se zaposlouchal do známých melodií, které byly
natolik chytlavé, že se mnozí přidali. Odpoledne
uteklo rychle a mnozí litovali, že je konec. Je
dobře, že se v našem městě najdou lidé ochotní
obětovat čas pro druhé a proto chci ještě jednou
poděkovat celé komisi pro občanské záležitosti
za její práci.
Mgr. Monika Nováková
VÝLET DO BONGA
V sobotu 26. října 2013 pořádalo Občanské
sdružení „Za rozvoj města“ již tradiční výlet do
zábavného centra BONGO v Brně. Ráno jsme
se sešli u autobusu na zastávce pod Městským
úřadem a s úsměvem vyrazili na cestu. Děti
čekaly různé atrakce – prolézačky, skákací
hrady, horolezecká stěna, klouzačky, trampolíny
a hlavně spousta dobré nálady. Při cestě domů
se opakovala otázka: „A kdy pojedeme příště?“
Věřím, že brzy, již teď se na usměvavé tváře
dětí těšíme.
Za o. s. „Za rozvoj města“
Romana Synakieviczová

OHLASY
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Výlet do BONGA

NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK
Musím se s vámi podělit o nezapomenutelný zážitek. Letěla jsem totiž horkovzdušným
balónem….
Ti z vás, kteří mě znají, se asi velice diví.
Mám totiž velký strach z výšek, z malého prostoru, a jestliže nemám pevnou zem pod nohama, tak se mi podlamují kolena a zmocňuje se
mne panika. Ovšem možnost takového zážitku
ve mně vyburcovala touhu překonat zase jednou
sama sebe. A stálo to za to.
Začnu ale od začátku. Vzpomenete si
na horkovzdušný balon, který díky silnému
větru na akci „Ahoj prázdniny“ (1. září 2013,
fotbalové tréninkové hřiště) nemohl vzlétnout?
Právě od této společnosti, lépe řečeno od majitele a pilota balonu v jedné osobě pana Mirka
Borkovce jsem se dozvěděla o ryze nekomerční
akci, do které se zapojily vzduchoplavební
společnosti v České republice – „Sto startů
z českých a moravských měst“. Jejím cílem
je přiblížit široké veřejnosti původní myšlenku
balónového létání, než se vlivem „slevových
portálů a zážitkových agentur“ stala komerční
záležitostí. A protože jsem obdivovatelem balónového létání, přihlásila jsem do tohoto projektu
naše město.
Chvíli se nic nedělo a pak jeden pátek odpoledne se telefonicky ozval pan Borkovec z Viktorie vzduchoplavební společnosti. Tak co byste

říkali pondělí? Má být slunečno, vítr by snad
taky šel…. A je to tady, zmocnila se mne panika.
Bojím se. Je pondělí, začalo pršet a fouká silný
vítr. Meteorologům opět předpověď nevyšla. Let
se ruší, domlouváme se na jiný termín a pak
ještě několikrát. Počasí nepřeje a s odloženým
termínem mne postupně panika opouští.
Ten den D vyšel na čtvrtek, poslední den
měsíce října. Sedím v zubařském křesle a oknem pozoruji oblohu, jak se zalévá sluncem.
Nehne se ani lísteček. Pospíchám na nádvoří
Rájeckého zámku, kde se má sejít posádka letu.
Vítáme se s pilotem, novinářkou a filmařem. Bylo
by škoda tento zážitek nezdokumentovat. A opět
mě jímá hrůza – ten koš je tak malý a vypadá tak
křehounce, do něho se přeci nemůžeme všichni
vejít… Následuje krátká instruktáž, balón se
nafukuje a zvedá, v rychlosti se snažíme do něj
nastoupit. A vešli jsme se.
Hořáky hučí, pilot odepíná karabinu lana,
kterým jsme připoutaní k doprovodnému vozidlu.
A již se vznášíme. Přelétneme budovu zámku,
letíme přímo nad náměstím, pak sokolovnou.
Nad Lukama hlásí pilot, že jsme ve výšce tisíc
metrů nad mořem. Jakoby vítr věděl, že chceme
pořídit pěkné záběry města. Balón se s námi jen
velice pozvolna vznáší nad krajinou. Pod námi
je naše město rozprostřeno jako na dlani. Je
krásné. Škola, rybník, hřiště, vlakové nádraží.
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Na druhé straně knihovna, gymnázium, hřiště
na Vyhlídce. Posunujeme se nad Jestřebí
a vidíme Svéslav, hřiště
Na rybníčku, kapličku,
Hájce…. Nezapomenutelný zážitek. A již
nás vítr unáší směrem
k Doubravici, přelétáme Chlumy, míjíme
rozhlednu a začíná se
pomalu stmívat. V šeru
plujeme krajinou, lidé
na večerní procházce
nám mávají, psi štěkají.
Pozorujeme vše z výšky, přitom tak z blízka.
Stačí jen natáhnout ruku. V této chvíli trochu závidím ptákům.
Vzlet i přistání bylo neuvěřitelně hladké
a bezpečné. Jako do peřinky. Každý z nás si
vybavuje přistání, které jsou ukazovány v televizi, vzpomenu si na Vratné láhve. Smějeme
se a pilot vtipkuje, že jestli chceme, může
i takovéto přistání nasimulovat. Ovšem většina
přistání se těm filmovým zdaleka nepodobá.
A to jsme rádi. Setřeme pot s čela a jdeme
balit. Ne kufry, ale balón. Také to je zážitek,
kilometry látky muchláme a muchláme. Řidička
doprovodného vozidla nás našla, i když jsme
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přistáli pěkně schovaní na poli za kopcem u Drnovic. Na vozík naložíme balón a chystáme se
k odjezdu. To ale není vše, vyvádí nás z omylu
pilot a ptá se: „Kdo z vás dnes letěl balónem
poprvé?“ Hlásíme se tři. „Prosím poklekněte“,
říká a otvírá šampaňské. Následuje křest v duchu živlů – ohně, větru, země a vody, které nám
umožnily let. Vodu pro dnešní den nahradilo
šampaňské. Co nevyteklo při křtu po našich
hlavách, tak jsme se snažili dopít při přípitku.
V našem případě (téměř všichni řidiči) to byl
těžký úkol. A podle místa přistání jsme byli
pasováni do šlechtického
stavu na hraběnky a hrabata z Drnovic. Obdrželi
jsme ve starobylém duchu
certifikát. S radostí si ho
vystavím.
Kolem nás se rozprostírala již černá tma, když
jsme zamířili plni dojmů
k domovu. V hlavě jsme
přemítali, jak tento zážitek
byl krásný, fantastický, no
prostě nezapomenutelný.
Nezbývá než poděkovat
panu Mirku Borkovcovi, že
nám jej umožnil a samozřejmě také paní Vyroubalové,
která nás jistila ze země.

OHLASY
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Nyní již z vlastní zkušenosti mohu Viktoria
vzduchoplavební společnost – s přistáním zaručeným – vřele doporučit i těm, kteří se bojí
výšek jako já. Určitě to stojí za to a pro jistotu
uvedu odkaz na firemní webové stránky: www.
viktoria-vzduchoplavební.cz. Tam se dozvíte
o společnosti více. Já za sebe mohu prohlásit,
že jistě poletím ještě jednou. A dole nechám
fotoaparát, aby mne nerušil, a budu se pouze
kochat a kochat. A jistě to bude opět s touto
společností, protože přenést se v prostoru, ale

i v čase do časů dávno minulých, kdy objev stíhá
objev, století páry teprve naznačuje, co všechno
přijde, a Jules Verne právě dopisuje svůj druhý
román - Pět neděl v balóně se podaří málokomu.
A to tato společnost - Viktoria vzduchoplavební
– opravdu umí.
Pokud se rozhodnete tento zážitek podstoupit, přeji vám ze srdce příjemnou plavbu.
Bc. Romana Synakieviczová
místostarostka, toho času
hraběnka Romana z Drnovic

Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
DOBA ADVENTU
Betlémské světlo si můžete odnést domů ve
dnech:
22. 12. z kostela v Rájci po mši svaté v 9 h.
24. 12. z kostela v Rájci od 14 – 15 hod.
24. 12. z kapličky v Jestřebí od 9 – 10 hod.
25. 12. 2013 v 15 h
Zahrada za kostelem
ŽIVÝ BETLÉM
při kterém můžete přispět na Tříkrálovou sbírku.
Srdečně vás zve Římskokatolická farnost Rájec
n/Svit.-Jestřebí a Skautské středisko R-J.
PŘIŠEL BOŽÍ SYN

Před více než dvěma tisíci lety přišel na
zem Boží Syn. Kolik lidí si toho všimlo? Kdo Mu
vzdal úctu. Kdo se Mu přišel poklonit? Nebylo
jich mnoho. Pro většinu lidí byl jen dalším obyčejným dítětem, které se narodilo chudým rodičům. Co se změnilo za poslední dva tisíce let?
Myslíte, že kdyby dnes na vaše dveře zaklepali

dva neznámí pocestní, že byste je bez váhání
pustili dovnitř a dali jim k dispozici svůj domov?
Možná, že někteří řeknou okamžitě „Ano“. Avšak
mnozí zaváhají a popřemýšlejí nad tím, co by
ve skutečnosti udělali. Možná by Boží Syn zažil
něco podobného jako tehdy.
Čas Adventu, tedy očekávání dne, kdy si
připomínáme příchod Božího Syna, nám dává
možnost zamyslet se nad vším, co se tehdy
stalo. O Vánocích budeme jeden druhému
předávat dárky jako připomínku toho největšího
daru, který nám dal On, daru spásy. Toužíme
po tom, abychom měli vyčištěné nejen svoje
příbytky, ale především svá srdce. Abychom se
do nastávajícího roku vydali v pokoji, s důvěrou
v nové začátky a odevzdali těch tři sta šedesát
pět dnů do rukou Toho, který ví, co bude a může
nás vést v myšlení i činech tak, abychom se
Mu mohli líbit.
Marie Horáčková

SOUTĚŽ / USNESENÍ
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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. Na konci roku budou
správné odpovědi slosovány a vítěz obdrží pěknou odměnu.
V následujícím vydání zpravodaje vždy najdete správné odpovědi z předchozího čísla.
Kateřina Faltová
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI Z MINULÉHO ČÍSLA:
Foto č. 11: Zahrady v Močidlech

Foto č. 12: Suché záchody v parku u zámku

USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 21.10.2013
Usnesení č. 1a
Rada města rozhodla pronajmout paní Machanové od 1. ledna 2014 část pozemku parc. č.
1397/1 ostatní plocha o výměře 75 m2 (pozemek
pod stavbou prodejny) v k. ú. Rájec nad Svitavou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s roční výpovědní lhůtou počínající
1. dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi a v případě veřejného zájmu s 3měsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok.
Usnesení č. 1b
Rada města bere na vědomí přehled postupu
prací na realizaci projektu „Zateplení Mateřské
školy Rájec“ včetně nezbytných víceprací. Rada
města souhlasí s realizací víceprací a úhradou
nákladů dle přílohy č.1.
Usnesení č. 1c
Rada města souhlasí s uzavřením jedné smlouvy o zřízení věcného břemene pro JMP Net,
s. r. o. Brno na pozemku parc. č. 470/81 v k.
ú. Jestřebí pro plynovodní přípojku č. 2101216
a na pozemcích parc. 368/2 a 1841/1 v k. ú.
Rájec nad Svitavou pro plynovodní přípojky
č. 2104018 a č. 2103175. Věcná břemena
na pozemcích města budou zřízena za celkovou
úplatu ve výši 1.000 Kč + DPH.
Usnesení č. 1d
Rada města rozhodla oslovit ostatní navržené

členy a na dalším jednání rady doplnit komisi
pro projednávání přestupků.
Usnesení č. 2
Rada města schválila Plán inventur účetní jednotky Město Rájec-Jestřebí na rok 2013.
Usnesení č. 3
Rada města provedla rozpočtové opatření
č. 5/2013, jímž se rozpočet města Rájec-Jestřebí zvyšuje o 29.900 Kč.
Usnesení č. 4
Rada města souhlasí se změnou nájemní
smlouvy na byt č. 1 v domě Erbenova 400,
Rájec-Jestřebí, dle níž se výlučným nájemcem
bytu stane paní Mikulášková.
Usnesení č. 5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu paní Kopecké a paní Bušové do 30.04.2014.
Usnesení č. 6
Rada města souhlasí s úhradou víceprací
na zednické zapravení oken a balkonů bytů
v domě na Komenského ul. 504-506, Rájec-Jestřebí v souladu s cenovou nabídkou firmy
Sulkom, s. r. o., Boskovice. Tyto vícepráce
vznikly vlivem špatného osazení předchozích
balkonových oken a dveří.
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Usnesení č. 7
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice na pozemku města parc.
č. 1101/1 v k. ú. Rájec nad Svitavou pro stavbu
„Rájec-DP Trávníček“ za jednorázovou úplatu
ve výši 1.000 Kč + DPH a s umístěním kabelu NN
pro přípojku k novostavbě budovy na pozemku
parc. č. 1089/2. Po dokončení stavebních prací
bude pozemek města uveden do původního stavu.
Usnesení č. 8
Rada města projednala Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek v rámci výběru dodavatele
realizace veřejné zakázky „Rájec-Jestřebí, ul.
Šafranice, Hradisko rekonstrukce vodovodu
a kanalizace“, odsouhlasila pořadí nabídek v souladu s výsledkem hodnocení komise a vybrala
nabídku firmy STRABAG a. s., odštěpný závod
Brno, Tovární 3, 620 00 Brno jako ekonomicky
nejvýhodnější. Rada města pověřuje starostu
města podpisem smlouvy s vybraným uchazečem a to po uplynutí zákonných lhůt pro odvolání.
Usnesení č. 9
Rada města projednala záměr výstavby vzdušného vedení VN 22 kV v k. ú. Jestřebí pro připojení elektrických přípojek pro chaty v lokalitě
V Hájcích. Rada města nesouhlasí s tímto záměrem a doporučuje elektrické vedení realizovat
zemním kabelem.
Usnesení č. 10
Rada města projednala nabídku insolvenčního
správce na odkup pozemku parc. č. 1817/187
v k. ú. Rájec nad Svitavou ve vlastnictví fyzické
osoby. Rada města doporučuje zastupitelstvu
města výkup pozemku parc. 1817/187 orná
půda o výměře 802 m2 v k. ú. Rájec nad Svitavou
za cenu 20 –100 Kč/m2.
Usnesení č. 11
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
výkup pozemků parc. č. 1579/1ostatní plocha
o výměře 1636 m2 a parc. č. 1842/40 orná půda
o výměře 114 m2 v k. ú. Rájec nad Svitavou –
polní cesta v lokalitě Hradisko za cenu 80 Kč/m2.
Usnesení č. 12
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vykoupit od fyzické osoby pozemky parc. č. st.
95/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2
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a parc. č. 1162 ostatní plocha o výměře 229 m2
v, ú. Holešín za cenu 20 Kč/m2.
Mezi pozemky nabízenými k odprodeji a výkupu
je hranice katastrálních území Holešín a Rájec
nad Svitavou, která byla vytyčena v rámci pozemkových úprav prováděných v loňském roce
v k. ú. Holešín.
Usnesení č. 13
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje
pozemků 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. Rájec nad Svitavou.
Usnesení č. 14a
Rada města se seznámila s Výroční zprávou
o činnosti Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko ve školním roce
2012/2013 a bere ji na vědomí.
Usnesení č. 14b
Rada města obdržela upravenou dlouhou a krátkou verzi filmu o Rájci-Jestřebí. Rada města
stanovila termín 1.11.2013, do kterého mohou
být předány e-mailem nebo písemně připomínky
členů rady s časovým vymezením filmových
sekvencí. Po tomto termínu budou připomínky
předání panu Břetislavu Petrovi na zapracování
a další připomínky nebudou akceptovány.
Usnesení č. 14c
Rada města projednala žádost Osadního výboru Karolín o finanční příspěvek na Mikulášskou
besídku pro děti v Karolíně. Rada města souhlasí s úhradou dárkových balíčků v hodnotě 50 Kč
na 1 dítě, celkem za 650 Kč, oproti předloženým
daňovým dokladům.
Usnesení č. 14d
Rada města projednala Žádost Domova svatého Josefa, Žireč, střediska Oblastní charity
Červený Kostelec o příspěvek/dar na provoz
domova. Rada města rozhodla poskytnout dar
ve výši 1 000 Kč.
Usnesení č. 14e
Rada města projednala Žádost Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. o úhradu technického zhodnocení
čerpací stanice Holešín (výměna luxferů za plastová okna). Rada města souhlasí s úhradou
nákladů dle předložených dokladů.
Ing. Pavel Perout v. r. Bc. Romana Synakieviczová v. r.
starosta
místostarostka

INZERCE
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CENY INZERCE
VE ZPRAVODAJI MĚSTA
Plošná inzerce
960,- Kč/ celá strana,
480,- Kč/ 1/2 strany
300,- Kč/ 1/4 strany
Řádková inzerce 36,- Kč/ 1 řádek
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky,
staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré
akcie, jízdenky ČSD, celé sbírky – větší
množství – pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info: tel.: 724 22 92 92
• Půjčovna ručního elektrického nářadí
Rájec-Jestřebí
Petr Skoták, Fučíkova 555
679 02 Rájec-Jestřebí, Tel.: 728 458 720
E-mail: pujcovnarajec@email.cz
Web: www.pujcovnanaradirajec.cz

Studio Věra
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
WELDING STARS s. r. o. – kovovýroba, zpracování nerezi, topenářské práce, vodoinstalatérské
práce, solární systémy pro ohřev TUV a přitápění. Provozovna: Blanenská 86, areál ZERA.
Kontakt: Petr Malík, tel. č.: 725 339 361
• Truhlářství Němec Rájec-Jestřebí
zakázková výroba nábytku, kuchyně,
vestavěné skříně, bytový a kancelářský
nábytek, návrhy a design nábytku.
Více na www.truhlarstvi-nemec.cz
Kontakty: Tel. č. pevná linka: 516 432 751,
mobilní č.: 731 114 489,
e-mail: Info@truhlarstvi-nemec.cz.
• Pronajmu garáž mezi sýpkou a Husqvarnou,
na Blanenské ul. 777 602 669

TALO UÁLY PLAK
A
K
Y
K
N
NDÁ
TÁ
A
E
E
L
M
L
A
Y
Y
K
K
K
Í
ZIT
OLN
Í DES
T
N
ALK
S
Č
K
E
A
Ř
Y
T
R
Á
N
Í
D
E
P
REZ
ALEN DOPISNÍ PA TALOG
K
É
N
N
ÁSTĚ NÍ OBÁLKY
KY KA ANUÁ
Á
T
E
L
OŠTOV ÁVKA VIZITKY ČNÍ DESKY MSTOLN
A
N
OBJED ACE PREZENT KALENDÁŘERY KAL
PUBLIKTY NÁSTĚNNÉDOPISNÍ PAPÍ TALO
PLAKÁ VNÍ OBÁLKY Y LETÁKY KA EZEN
POŠTO NÁVKA VIZITKPUBLIKACE PRALEN
OBJED KATALOGY ÁŘE STOLNÍ KRY KA
LETÁKYNNÉ KALEND DOPISNÍ PAPÍ TALO
A
Ě

123x87.indd 1

21.8.2013 9:49:01

INZERCE

 24

Kosmetika

„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

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
PRODEJ A POKLÁDKA
PODLAHOVÝCH KRYTIN
• Plovoucí podlahy, PVC, Koberce,
Vinylové podlahy, Parkety,...
• Vyrovnání, stěrkování podkladů
• Renovace dřevěných podlah
• Poradenství a zaměření zdarma

Pavel Jedlička
Nová 396, Ráječko
Tel: 776 154 480
www.podlahy-jedlicka.cz

Záběry z koncertu dne
8.11.2013 s názvem
Večer hudby a poezie
Účinkoval soubor
ATLANTIS
COLLEGIUM
pod vedením dirigenta
Vítězslava Podrazila

Umělecký přednes Jan Šťastný

Pavla Švestková
– mezzosoprán

soutěÁžS
PRO V

Více informací
k soutěži
najdete uvnitř
zpravodaje.
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ODPOVĚDI
ZASÍLEJTE:

foto-rajec@
seznam.cz
FOTO
č.

Foto na titulní
straně:
Jan Nečas
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