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V obci BrÈov – Jeneã aktuálnû vyhla‰ují
soutûÏ o ztvárnûní titulní strany kroniky

Gymnázium Rájec-Jestfiebí

ProtoÏe se i na‰e obec zapojila do po-
ÏadavkÛ dne‰ní doby, chceme i my na‰i
kroniku vést také v elektronické podo-
bû. Na‰í pfiedstavou je, mít elektronic-
kou verzi kroniky na‰í obce, která bude
podle nynûj‰ích pravidel a evropského
nafiízení GDPR bez konkrétních osob-
ních údajÛ na‰ich obyvatel volnû pfií-
stupná na stránkách obce.

Mûli jsme moÏnost nahlédnout do
pÛvodních kronik, které nás nadchly
svojí obsáhlostí, kdy je moÏno zjistit
pÛvod domkÛ, rodinné vazby, data na-
rození i úmrtí. Právû díky tûmto údajÛm
v kronice mohou b˘t rÛzné besedy
o historii, které jsou na‰imi obãany ve-
lice kladnû hodnoceny. Na‰im pfiáním
proto je, aby se jednou i na‰i potomci

otevírá jednu tfiídu ‰estiletého studia (pro Ïáky ze sedm˘ch tfiíd) a jednu tfiídu ãtyfiletého studia (pro Ïáky z devát˘ch tfiíd). O v‰ech
aktivitách se mÛÏete dovûdût z webov˘ch stránek ‰koly a také doporuãujeme náv‰tûvu ‰koly. V dal‰ích kolech pfiijímacího fiízení
se nekoná zkou‰ka. Uchazeãi jsou pfiijati na základû v˘sledkÛ studia na Z·. Informace o voln˘ch místech mÛÏete získat na tel. ãís-
lech 516 432 181, 603 588 369 nebo nás mÛÏete kontaktovat mailem kancelar@gymnaziumrajec.cz. 
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mohli dopátrat (pokud budou chtít) své-
ho pÛvodu.

Doba se ale mûní, a právû z tohoto dÛ-
vodu si nemÛÏeme dovolit jen tak samo-
volnû tyto údaje pouÏít. Proto jsme si po
poradû s vedením obce a po konzultaci
s na‰í povûfienkyní pro ochranu osobních
údajÛ nechali vytvofiit souhlas na míru
na‰im potfiebám. S tímto dokumentem
nyní postupnû zaãínáme obcházet na‰e
obãany a snaÏíme se jim v‰e dÛkladnû
vysvûtlit. Nebude to sice hned, bude to
dlouhodobá práce, ale proto, aby po nás
jednou nûco zÛstalo ta námaha stojí za to.
Na‰e obãany zapojujeme, a proto chceme
vefiejnost do na‰í akce zapojit úplnû.

Kronika za rok 2019 bude kompletnû
uzavfiená a po poradû s vedením obce

zvefiejnûna v první polovinû roku 2020.
Vyhla‰ujeme soutûÏ o grafické znázor-
nûní titulní strany na‰í kroniky.

SoutûÏ potrvá do konce roku 2019.
A co Ïe se vlastnû mÛÏe vyhrát? To
upfiímnû zatím je‰tû netu‰ím, ale slibuji,
Ïe o tom budu dlouze pfiem˘‰let. I já
mám zatím ãasu dost. KaÏdopádnû v˘-
herce mÛÏe b˘t hrd˘ na to, Ïe po nûm jed-
nou zÛstane nûco, za co jej budeme
v‰ichni obdivovat.  DÛleÏité je, Ïe do
soutûÏe se nemusí pfiihla‰ovat jen obyva-
telé na‰í obce, ale opravdu kdokoliv!!!

Na Va‰e námûty se budeme tû‰it na e-
mailové adrese: knihovna.brtov-jenec@se-
znam.cz pfiípadnû osobnû v knihovnû.

Text: Katefiina Bajková
Foto: Jifií Vymûtalík Ilustraãní foto


