Jak se mění naše město – místní část Rájec, nový povrch silnice ul. Komenského.
Foto: Zdeněk Vašíček

FOTOGRAFIE ZACHYCUJÍ AKCE PRO DĚTI Z MŠ I. (článek na s. 8)

SLOVO STAROSTKY
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
rok 2022 přišel mezi nás a přišel již po druhé
jinak, než jsme byli doposud zvyklí. Bez veřejných půlnočních přípitků, bez silvestrovských oslav v restauracích, bez novoročního
ohňostroje, bez možnosti se potkávat. Můžeme se ptát, bude také celý nový rok 2022 opět
jiný? Z celého srdce si přeji, abychom se již
mohli vrátit k našim životům tak, jak jsme byli
zvyklí.
Přelom roku bývá tradičně příležitostí ke
zklidnění, zamyšlení a ohlédnutí se. Přemýšlíme o tom, co se nám podařilo a co bychom
naopak chtěli v budoucnu změnit. Stojíme
na prahu nového roku plni očekávání a naděje, že bude alespoň o kousek lepší než ten
uplynulý.

Zároveň je tento čas i vhodnou příležitostí
k poděkování, a to nejen mezi blízkými v rodině, ale i ve společnosti a v zaměstnání.
Děkuji všem, kteří se v uplynulém roce zapojili do dění v Rájci-Jestřebí a pomohli posunout kvalitu života ve městě zase o něco výš.
Za výbornou spolupráci děkuji všem zaměstnancům městského úřadu a městských
organizací i společností. Poděkování patří
rovněž obyvatelům našeho města i spolkům,
firmám a veřejným institucím.
Co si přát do nového roku, než abychom si
dokázali pomáhat, byli soudržní, obezřetní
a ohleduplní. Vám všem a Vašim blízkým přeji
hlavně pevné zdraví a veselou mysl, pohodu, štěstí a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

pf 2022
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2022
					
1/ KOMUNÁLNÍ ODPAD –VÝŠE POPLATKU: 650 Kč
VÝŠE POPLATKU PRO POPLATNÍKY ZAPOJENÉ DO SYSTÉMU MESOH BUDE STANOVENA VE VÝŠI
MINIMÁLNĚ 200 KČ DLE ZÍSKANÝCH EKO BODŮ PRO KONKRÉTNÍ DOMÁCNOST.
Hradí každá osoba s trvalým pobytem v Rájci-Jestřebí, místní části Karolín a Holešín. Hradí osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Splatnost: do 30. června 2022 jednorázově.
2/ POPLATEK ZA PSA – VÝŠE POPLATKU:
• rodinné domy Rájec-Jestřebí:
za prvního psa 200 Kč
za druhého psa 400 Kč
• obytné domy Rájec-Jestřebí:
za prvního psa 600 Kč
za druhého psa 1500 Kč
• osoby starší 65 let v místních
částech Rájec a Jestřebí:		
za prvního psa 100 Kč
za druhého psa 200 Kč
• místní část Karolín a Holešín:
za prvního psa 100 Kč
za druhého psa 200 Kč
• osoby starší 65 let v místních
částech Karolín a Holešín:
za prvního psa 50 Kč
za druhého psa 100 Kč
Hradí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území města Rájec-Jestřebí. Splatnost: do 31. března 2022 jednorázově.
3/ZPRAVODAJ – vychází měsíčně, roční předplatné včetně DPH: 120 Kč
Číslo účtu a variabilní symbol k platbě přeplatného naleznete na zadní straně Zpravodaje za měsíc
únor. Výše uvedené poplatky lze platit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského
úřadu (v přízemí), složenkou, bezhotovostním převodem z účtu. Těm, kteří mají nastavenou
platbu přes SIPO, budou poplatky strženy samy automaticky.
Sledujte prosím hlášení místního rozhlasu a webové stránky města, kde budeme zveřejňovat
aktuální provozní dobu, která se mění dle nařízení vlády ČR. 		
V PRŮBĚHU MĚSÍCE LEDNA BUDOU DO DOMÁCNOSTÍ ROZESÍLÁNY SLOŽENKY. NA NICH NALEZNETE ČÁSTKU ZA ODPAD, PŘÍPADNĚ ZA PSA, NA DOMÁCNOST, VARIABILNÍ SYMBOL A ČÍSLO
ÚČTU. TYTO ÚDAJE POUŽIJTE JAKO PLATEBNÍ ÚDAJE PRO BEZHOTOVOSTNÍ PŘEVOD.
ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSA V ROCE 2022
Vážení občané, místní poplatky bude možné
i v roce 2022 platit z pohodlí Vašeho domova.
V lednu 2022 budou distribuovány poštovní
poukázky na platbu místních poplatků všem
domácnostem ve městě. Vyčkejte na doručení poštovních poukázek. Další formy úhrady
zůstávají zachovány. Místní poplatky lze hradit:
• na pokladně městského úřadu (hotovostně
a bezhotovostně platební kartou),
• poštovní poukázkou,
• prostřednictví SIPO, přihlášku si můžete vyzvednout na pokladně městského úřadu,

• bezhotovostním převodem dle údajů z poštovní poukázky (číslo bankovního účtu a variabilní symbol).
Prosíme, i kvůli současné nelehké koronavirové době, vyčkejte na doručení poštovní
poukázky do Vaší schránky a využijte možnosti zaplatit z domova. Chráníte tím sebe
i nás.
Ing. Blanka Vybíhalová
Hospodářsko-správní odbor
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ZVÝŠENÍ CENY STOČNÉHO OD 1. LEDNA 2022
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém zasedání dne 8. prosince 2021, usnesením č. 4 o navýšení ceny stočného od 1. ledna 2022. Výše
stočného bude bez DPH 43,75 Kč/m3. Cena
vodného se od 1. ledna 2022 zvyšovat nebude, tzn. vodné bez DPH 30,81 Kč/m3. Celkem
vodné a stočné bez DPH od 1. ledna 2022 za
1 m3 74,56 Kč. K vodnému a stočnému bude
připočtena aktuální platná sazba DPH. Důvo-

dem zvýšení stočného jsou neustále zvyšující
se náklady energií, a především možnost
v dostatečném objemu zajistit údržbu, obnovu a rozvoj provozované infrastruktury. I přes
toto navýšení je cena vodného a stočného
v našem městě stále výrazně nižší ve srovnání
s okolními obcemi a regiony.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

JIHOMORAVSKÝ KRAJ CHYSTÁ KOTLÍKOVÉ DOTACE
Také v roce 2022 plánuje Jihomoravský kraj
nabídnout svým občanům možnost získat
finanční podporu na výměnu starých neekologických zdrojů vytápění. Výše finanční alokace, kterou Jihomoravský kraj pro své
občany získá, se bude odvíjet od počtu potenciálních žadatelů o dotaci. Za účelem
zjištění počtu zájemců o dotaci úřad vytvořil
dotazník, který je určen pro případné zájemce o takzvané kotlíkové dotace. Dotazník
k vyplnění naleznete na našich webových
stránkách v článku na hlavní stránce. Vyplnění
formuláře Vám zabere pár minut a nemá závazný charakter. Pokud nemáte internet, požádejte někoho z příbuzných nebo nás navštivte v Informačním centru na Komenského ulici
a my Vám pomůžeme dotazník vyplnit.
Závazné pokyny programu zatím nebyly schváleny Evropskou komisí, níže uvedené tedy nelze považovat za konečnou a závaznou podobu pravidel, změny jsou vyhrazeny. Předmět
podpory je výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují minimálně
emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5.
Výměnu zdroje bude možné realizovat v rodinných domech vč. trvale obývaných staveb pro
rodinnou rekreaci a v bytových jednotkách
bytových domů.
Z dotace je možné si pořídit tyto typy zdrojů:
• tepelné čerpadlo

• kotel na biomasu (ruční/samočinný)
• plynový kondenzační kotel
Oprávněným žadatelem je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky
v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby
pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném domě, bytu nebo trvale obývané stavbě
pro rodinnou rekreaci trvale bydlí. Pokud zde
nemá trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení
uvede, že má v nemovitosti bydliště. V případě
trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci
je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců
nebo více před podáním žádosti o podporu.
Pro domácnost žadatele platí, že průměrný
čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020
nebyl vyšší než 170 900 Kč.
Bez ohledu na výši příjmů jsou mezi žadatele zahrnuti následující:
• Žadatel a všichni členové jeho domácnosti
pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,
• Žadatel je nezletilý nebo student denního
studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví
rodinného domu, trvale obývané stavby pro
rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let,
• Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmot-
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né nouzi nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou
dobu). Pro účely zjištění výše průměrného
příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých
dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.
Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby,
které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti,
a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale
bydlí. Počet členů domácnosti je rozhodný
k datu podání žádosti o podporu.
Žadatel a členové jeho domácnosti prokazují následující typy a výši příjmů:
• příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu
fyzických osob podle zákona o dani z příjmů
a nejsou od této daně osvobozeny (prokázáno
daňovým přiznáním/potvrzením o příjmech
od zaměstnavatele),
• starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o důchodu),
• dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (prokázáno potvrzením České správy
sociálního zabezpečení),
• dávky státní sociální podpory (dle zákona
č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře), dávky v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi), podpora v nezaměstnanosti (prokázáno potvrzením Úřadu
práce ČR).
Modelové příklady:
• Domácnost složená ze dvou vydělávajících
dospělých osob a dvou dětí – čistý roční příjem
za rok 2020 může dosahovat maximálně částky
683.600,00 Kč (4 x 170.900,00 Kč).
• Domácnost složená z rodiče samoživitele
a jednoho dítěte – čistý roční příjem rodiče sa-
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moživitele za rok 2020 může dosahovat maximálně částky 341.800,00 Kč (2 x 170.900,00 Kč).
• Domácnost složená ze dvou vydělávajících
dospělých osob a jedné osoby pobírající starobní důchod – čistý roční příjem za rok 2020
může dosahovat maximálně částky 512.700,00
Kč (3 x 170.900,00 Kč), do příjmu se v tomto
případě započítává i příjem osoby pobírající
starobní důchod.
• Domácnost složená ze dvou osob pobírajících starobní důchod – nárok na dotaci vzniká
automaticky bez doložení výše příjmů.
Podpora fyzickým osobám je poskytována
formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých
výdajů dílčího projektu, a to s následujícími
limity:
Plynový kondenzační kotel 100.000,00
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva
vč. akumulační nádrže 130.000,00
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou
paliva 130.000,00
Tepelné čerpadlo 130.000,00
Způsobilost výdajů od 1. ledna 2021, předpokládaný termín vyhlášení první polovina
roku 2022.
Dotazy je možné směřovat na e-mail kotlikove.dotace@jmk.cz nebo na konkrétního pracovníka níže.
Ing. Tereza Rosypalová, tel. 541 651 371,
e-mail: rosypalova.tereza@jmk.cz
Ing. Silvie Zábranská, tel. 541 651 412,
e-mail: zabranska.silvie@jmk.cz
Bc. Renata Nejezchlebová, tel. 541 651 231,
e-mail: nejezchlebova.renata@jmk.cz
Ing. Tereza Brzobohatá, tel. 541 651 407,
e-mail: brzobohata.tereza@jmk.cz

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PŘI PORUCHÁCH NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH
VTS – tel. 516 432 598, 733 527 835, 734 276 470
Poruchy vodovod – tel. 734 658 886
Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626

§
§

§
Plyn – poruchy – tel. 1239
Elektřina – poruchy – tel. 800 225 577

·

Poškození obecního majetku – tel. 770 142 141
Po–pá 6:30–15:00 h, e-mail: udrzba@rajecjestrebi.cz
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ADOPCE NA DÁLKU
I v minulém roce jsme před Vánocemi obdrželi od naší „adoptivní“ holčičky vánoční pozdrav
a zprávu, jak se jí daří.
Adopcí na dálku město Rájec-Jestřebí podporuje děti ze zemí, kde negramotnost není výjimkou, a posílá jim finanční příspěvky, kterými
jim umožní získat lepší vzdělání.
Indickou holčičku jménem Felicia Farask Rodrigues podporuje město od minulého roku
a pevně věříme, že tato podpora má smysl
a pomůže jí k lepší budoucnosti.

Její dopis zněl:
„Milá Romano (milá přítelkyně),
překrásný pozdrav od Felicie. Všichni jsme
v pořádku. Jak se máš Ty? Modlím se za Tebe.
Chodím do třetí třídy. Moje škola je zavřená, učíme se doma. Pravidelně se účastním
online hodin. Denně si dělám poznámky
a plním zadané domácí úkoly. Učí mě i můj
táta. Někdy chodím i do výuky.
Dokončila jsem svou FA-1 zkoušku. Odpovídala jsem správně, dostala jsem dobré
známky. Nyní se připravuji na FA-2 zkoušku.
Doma jsme slavili Svátek narození. Zúčastnila jsem se mše. Jíme zeleninová jídla. Ráda
tancuji. Rodiče jsou očkovaní.
Jeden týden jsem měla Dasara prázdniny.
O prázdninách jsem zůstala doma. Dělala
jsem nějaké věci do školy, texty a tabulky.
Pomáhala jsem mamince s drobnými domácími pracemi. Těším se na svátky.
Nyní se připravuji na Vánoce. Dostala jsem
od Tebe vánoční dárek. Děkuji Ti.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok.“
Tvoje milující
Felicia
Odbor kultury a cestovního ruchu

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE
PONDĚLÍ 8:00–9:00, 15:00–17:00 hodin a STŘEDA 8:00–9:00, 15:00–17:00 hodin
Občané mohou kdykoliv kontaktovat strážníka na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese: straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty na výkon služby (zaměření), jsou ze strany občanů vítány.
Str. Antonín Kotlán, MP Rájec-Jestřebí
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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.
Z tvorby českých autorů vybíráme:
VIEWEGH, M.: Dula
HARTL, P.: 15 roků lásky
MACEK, M.: Saturnin se představuje

Příběhy plné napětí:
ABBOTOVÁ, R.: Pojď trochu blíž
DOWNING, S.: Moje báječná žena
Dětem jsme zakoupili:
KROLUPPEROVÁ, D.: Bubáček a zlobivá závěj
HÁŠOVÁ TRUHELKOVÁ, L.: Dědeček v růžových
kalhotách
POPPROVÁ. A.: Lesní školka

Ze světové literatury nabízíme:
RADULOCOVÁ, H.: Esterčini otcové
HURLEY, A. M.: Hladový lán
MORRISOVÁ, H.: Tři sestry

Mnoho a mnoho dalších knih si můžete půjčit vždy v pondělí a ve čtvrtek v Rájci, v úterý v Holešíně a nezapomeňte také na donáškovou službu pro starší občany. Kdo nemůže přijít sám,
tomu rádi každé první úterý v měsíci knihy dovezeme domů. Stačí požádat na čísle 516 432 152.
VELKÝ VÝPRODEJ KUCHAŘEK
Celý měsíc leden bude v dospělém oddělení městské knihovny
probíhat výprodej kuchařek v cenách od 20 do 50 Kč.
Prodej se uskuteční vždy v půjčovní době:
po 16–18 hod., čt 9–11 a 16–18 hod.
NAKUPTE LEVNĚ, UVAŘTE NOVĚ.

KULTURNÍ DĚNÍ
Pondělí 3. 1. 2022 14:00 hod.		
výstavní síň knihovny
ESTONSKO
Cestopisná přednáška v rámci literární kavárny.
Sobota 8. 1. 2022 19:00 hod.		
KC – sokolovna
NOVOROČNÍ KONCERT
S PŘÍPITKEM STAROSTKY
Město Rájec-Jestřebí Vás srdečně zve na tradič-

ní novoroční koncert s Moravským klavírním
triem a operními sólisty. Tentokrát vystoupí
sopranistka Doubravka Součková a barytonista Robin Červinka. Předprodej vstupenek
probíhá v informačním centru.
Úterý 11. 1. 2022 14:00 hod.		
klubovna Na Rybníčku
ESTONSKO
Cestopisná literární kavárna.
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ZÁBAVA I POUČENÍ PRO DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Děti z I. mateřské školy mají v tomto školním
roce opět mnoho zážitků.
Novinkou je zapojení do projektu Malá technická univerzita, kdy děti postupně procházejí jednotlivými fázemi stavby domu od projektování, plánování až po samotnou stavbu se
vším, co k tomu patří. Pracují se stavebnicí, učí
se poznávat ikony na kostkách a samy rozhodují o tom, jak bude dům vypadat, aby v něm
vše fungovalo. Tento projekt je rozdělen do
různých etap v průběhu celého školního roku.
Veršovaná pohádka Zlatovláska o chamtivém
králi a dobrosrdečném princi v podání divadelního souboru Koráb, byla v sokolovně pro
děti také příjemným zpestřením.
V měsíci prosinci děti navštívily v Domě přírody program S čerty jsou žerty. Seznámily se
s pověstmi Moravského Krasu, navštívily čer-

tovské přírodní zajímavosti a hledaly poklad
pod Čertovým mostem. Dokonce slyšely hlasy
čertů u Čertovy skály a pochopily, že i s čertíky
může být opravdová legrace.
Pro děti byla velkým zážitkem i Čertovská bojovka na školní zahradě, kde na ně čekalo peklo s hodnými čertíky. Předtím ale musely správně rozluštit úkoly a najít správnou odpověď
na otázky, které se týkaly chování a reakcí dětí
na různé situace.
Nakonec na děti čekala sladká odměna a také
dárek od města Rájec-Jestřebí v podobě adventních kalendářů. Touto cestou moc děkujeme.
Co děti zažily, si můžete prohlédnout i na fotografiích na zadní obálce zpravodaje.
Za MŠ I. Lenka Přikrylová
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POZNEJ ENERGII SLUNCE
Jak bude přesně vypadat svět v budoucnosti,
to dnes opravdu nevíme. Je ale jisté, že úspěšný člověk bude člověk s podnikavým duchem
a tvořivým myšlením, člověk, který se nebojí
chyby a není superhrdina. Věřme mladé generaci! Tahle stěžejní myšlenka zazněla v červnu
na úvod Podnikavé konference v rámci projektu Implementace KAP JMK II, do kterého je
zapojena i ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí.
Příležitost na sebe nedala dlouho čekat a díky
Solární asociaci s ČVUT FEL Praha jsme mohli
se žáky 8. ročníku nahlédnout pod pokličku
solární energetiky. Vyslechli jsme vysokoškolskou přednášku o Slunci jako obnovitelnému
zdroji energie. Mnohé z nás prostředí vysokoškoláků oslovilo, nečekali jsme, že si zde mohou
studenti vyvíjet formule, sami je stavět a jezdit
s nimi na závody. Není to jen učení se, ale především vymýšlení nových cest a objevů, které
jednou budou sloužit všem. Svět bez elektřiny
si neumí již nikdo z nás představit, a hlavně
elektřina dnes pohání téměř vše.

SPORT LIFE
V pátek 26. listopadu 2021 se žáci školního
klubu zúčastnili Sport Life v Brně, který nazýváme SVÁTKEM SPORTU. Jeho každoročním
cílem je motivovat děti ke sportu a aktivnímu
zdravému životnímu stylu.
Od rána měli žáci základních škol možnost vidět exhibiční vystoupení různých sportů, seznámit se s VIP sportovními hosty a potom, na
což se žáci těšili nejvíc, si vyzkoušet sporty pod
vedením trenérů. Letos se na festival dostavili
olympionici, donesli medaile, které si mohli
žáci prohlédnout, vyfotografovat se s nimi
a dostali i fotografie s podpisy. Potom následovaly sporty, zejména florbal, který kluky i holky
hodně baví, hrají ho jak ve škole, tak ve volném
čase a využívají čas pro hru i o velké přestávce.

Prošli jsme fakultou elektrotechniky křížem
krážem. Největším zážitkem i pro naše učitele
fyziky byla zkušebna blesků tzv. Faradayova
klec. Pro osmáky zatím velká neznámá, ale
připodobnění k autu již bylo pro mnohé srozumitelné.
Díky této příležitosti jsme vyslechli také velkou
výzvou budoucnosti mířenou k naší generaci přímo z úst vysokoškolského učitele. Je výzkum v oblasti akumulace energie získané ze
solárních panelů. Jak to udělat, abychom
mohli využívat energii ze Slunce i v době, kdy
je zataženo, zima? Kam energii schovat a jak ji
uchovat? O tom může přemýšlet každý z nás.
Během exkurze jsme také pracovali s myšlenkou, zda by bylo možné umístit fotovoltaiku
i na naší škole, a tak to vypadá na nějakou
návštěvu pana ředitele či paní starostky s pár
otázkami k tomuto nápadu.
Z podnětů žáků 8. ABC, kteří 8. října a 5. listopadu 2021 vyjeli na exkurzi plnou Slunce.
Mgr. Alena Svobodová

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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Ostatní žáci, kteří se nezúčastnili tréninku, si
mohli vyzkoušet různé sporty na stanovištích
v celém pavilonu. A bylo z čeho vybírat – volejbal, basketbal, prolézací hrad, trampolíny, posilování, překážkové dráhy, koloběžky, eletrokola a další.
Čas rychle utíkal a děti si tuto akci užily naplno
a odjížděly domů s plno zážitky. Už teď se těší
na příští rok. Určitě znovu vyrazíme.
Za školní klub Zdena Hájková

JAK SE CHRÁNIT NA INTERNETU
22. listopadu 2021 proběhla v šestém ročníku
beseda na téma Jak se chránit na internetu
s Pavlem Kotoučkem z Elim Letovice.
Internet a sociální sítě jsou denním chlebem
mladé generace. Je to prostor, který nabízí
mnoho možností. Bohužel však také mnoho
nebezpečí. Právě na správné užívání internetu,
sociální sítě a vůbec pohybu ve virtuálnu upozorňoval lektor.
Žáci živě diskutovali a sdělovali svoje zkušenosti
a svou praxi.
Tady jsou reakce některých žáků:
„S panem Kotoučkem to bylo zábavné, ale
i poučné. Bavili jsme se o kyberšikaně. Také

jsem se dozvěděla nová slova. Bavili jsme se,
kdo vynalezl Facebook a tak…..“
„Bylo to dobrý a hodně jsem se naučila. Bavilo
mě to. Naučila jsem se, že si na sociálních sítích
nemám do přátel dávat cizí lidi. Bylo to super.“
„Z vyprávění od pana Kotoučka jsem se dozvěděl, že nikdy nevíte, kdo sedí na druhé straně,
např. když si hledáte kamaráda přes internet.“
„Když tady byl pan Kotouček a mluvil, tak to
bylo jak ukolébavka nebo někdy nudný, někdy
zábavný a někdy dost zajímavý. Dost mě to
bavilo, takže doporučuji.“
Mgr. Lenka Herčíková

CENTRUM MOTÝLEK

11
LISTOPAD V CENTRU MOTÝLEK
Předposlední měsíc roku 2021 byl v našem
Centru ve znamení mnoha akcí pro veřejnost.
Hned první pátek v měsíci jsme uspořádali pro
rodiny s dětmi strašidelný pochod zámeckým
parkem, který se letos mimořádně vydařil.
Akce se zúčastnilo více než 300 dětí, které
úspěšně splnily všechny úkoly na cestě a v cíli
získaly sladkou odměnu i dřevěnou medaili
na památku. 19. listopadu se konal tradiční
lampionový průvod. Lucerničky a světýlka

ozářily cestu v Rájci a provedly rodiče s dětmi
až k cílovému ohni na hřišti u piráta. Pro každého byla připravena sladká odměna a zájemci si s námi i poseděli v teple ohně a opekli špekáčky. Poslední listopadovou neděli se
v našich klubovnách konala předvánoční dílna Adventní věnec na poslední chvíli. Rodiče
s dětmi si vyrobili opravdu nádherné věnce,
které zdobí jejich stoly v čase adventním.

PROSINEC V CENTRU MOTÝLEK
V prosinci jsme uspořádali pro nejmenší děti
Mikulášskou nadílku. Mikuláš, anděl i čert
k nám zavítali v pondělí 6. prosince a pro všechny děti přinesli bohatou nadílku. Zpívalo se,
hrálo se a tvořilo.

Za Centrum Motýlek děkujeme všem, kteří nás
v roce 2021 podpořili a umožnili nám pořádat
naše akce.
Kolektiv Centra Motýlek

CENTRUM MOTÝLEK
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
LEDEN 2022
1. 1.
2. 1.
8. 1.
9. 1.
15. 1.
16. 1.
22. 1.
23. 1.
29. 1.
30. 1.

MUDr. Hošáková Kateřina
MUDr. Houdková Radka
MUDr. Chatrný Martin
MUDr. Jaklová Eva
MDDr. Janáč Jiří
MDDr. Javorská Aneta
MUDr. Jílková Stanislava
MUDr. Kopáčková Dr.
MDDr. Potůčková Dagmar
MUDr. Kraml Pavel

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 10
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Rájec, Ol. Blažka 145
Letovice, A. Krejčího 1a
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Růžové nám. 16

516 446 428
731 144 155
734 231 260
516 454 046
537 021 289
516 488 455
516 410 786
516 474 369
778 168 741
733 644 499

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 18:00 do 24:00 hodin.
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JEHO ČAS SE NAPLNIL
Láska dává životu radost.
Bolest dává životu cenu.
Víra dává životu světlo.
Těmito slovy by se dala charakterizovat životní pouť pana Václava
Fránka, rájeckého rodáka a patriota, který zemřel v neděli 5. prosince 2021 v požehnaném věku 89 let.
Mnoha spoluobčanům, mladým
i starším, ale i lidem z okruhu pracovníků v kultuře a historii bude
ještě dlouho znít jeho jemně zpěvavé „Fránek!“,
které se ozývalo v kteroukoli denní hodinu při
vyťukání čísla mobilu. A pak následoval zpravidla obsáhlý, ale vždy věcný a kultivovaný
rozhovor na nejrůznější témata. A že jich bylo!
Historie i současnost Rájce-Jestřebí – divadlo,
skauting, rodinné ságy, dění kolem zámku,
světové události v kontextu s domácími, návštěvy výstav, koncertů, hudebních festivalů…
Kolika lidem, studentům, zájemcům o historii
našeho města vždy nezištně poradil, vysvětlil,
vyhledal, ba i zapůjčil, na což však často i doplatil, se nedá spočítat. Na rozdíl od těch, co
pod rouškou zájmu o dějiny jeho důvěry a pomoci různě zneužívali, on sám jednal vždy
čestně a ochotně.
Tak mu velela výchova rodičů, kteří svého benjamínka od nejútlejšího věku vedli nejen k víře,
poctivosti a slušnosti, což celý život vyznával,
ale i k citlivému pozorování všeho, co se v Rájci
o okolí odehrávalo. Při pravidelných rodinných
nedělních vycházkách se brzy naučil vnímat
detaily přírodních krás, což ho postupně přivedlo k jejich fotografickému zachycování.
Zároveň si uchovával různé písemné záznamy,
rodinné i obecní.
Po ukončení základní školy nastoupil do učení k panu Františku Daňkovi na náměstí jako
maloobchodní příručí. Po třech letech získal
výuční list a začal pracovat v Metře Blansko
jako dílenský účetní. Při práci studoval, získával zkušenosti, takže po čtyřech letech byl
přeřazen do výpočetního střediska podniku.

Tehdy netušil, že stojí u kolébky
vývoje počítačů na děrné štítky,
který je pro dnešní programátory
jako příběh z pravěku.
Finanční zajištění mu umožnilo
pořídit si nejen množství knih a fotografických časopisů, ale především špičkové aparáty, s nimiž různě experimentoval. A protože se
uměl opravdu dobře dívat, fotek
přibývalo, archiv se rozrůstal, brzy
začal využívat tehdy moderních
diapozitivů a přístrojů na trojrozměrné fotografie. Velikou radost mu později činil internet
a možnost ukládání fotek na CD, flash, jejich
úprava a rychlá komunikace s okolím.
Fotografování mu přineslo hodně radosti při
vycházkách městem a okolím, návštěvách historických objektů, výstav a koncertů, ale i při
letitém ochotničení v místním divadelním
spolku. Jako fotokronikář postupně zmapoval
více než čtyřicet let kulturního a společenského života města. Při tom zažil i bolestné chvíle,
kdy jeho fotografie někteří nepoctivci různě
vydávali za své. Vždy ho to lidsky zasáhlo. Ale
nikdy si dlouho nestěžoval, pustil se do dalšího
focení a novou radostí se mu staly výstavy jeho
prací, které byly oceňovány na okresní a regionální úrovni, což zároveň znamenalo, pro něj
typickou, velmi rozvětvenou korespondenci.
Spolupracoval se širším okruhem historiků,
badatelů, památkářů, správou zámku, ředitelstvím místních škol, knihovnou a informačním
střediskem, kde všude pro své zdvořilé a přátelské vystupování byl vždy vítaným a milým
návštěvníkem. V roce 2008 obdržel „Cenu starosty města“, čehož si považoval.
Od Vánoc 1992, kdy odešel do důchodu jako programátor druhé generace velkých sálových počítačů, se doma snažil víceméně úspěšně roztřídit léty nasbírané listinné i fotografické materiály a dál ochotně dokumentoval vše kolem sebe
– např. pravidelně fotil pro městský zpravodaj.
V té době se mohl také více věnovat obětavé
službě kostelníka, kterou zodpovědně vykoná-
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val od 70. let 20. století až do prosince 2009,
kdy už musel být opatrný na své zdraví. Svému
nástupci i všem střídajícím se rájeckým kněžím
byl ale nadále velkou oporou a zdrojem informací ohledně historie kostela Všech svatých.
Láska a bolest mu byly průvodkyněmi na životní cestě, víra mu však byla skutečně světlem
života. Léta přibývala, a tak se musel rozloučit
nejen s rodným domkem, věrným psím kamarádem, ale nakonec i s oblíbenými vycházkami.
Nezahořkl. Přes počítač a mobil stále aktivně
komunikoval s řadou přátel, sledoval a v rozhovorech glosoval život farnosti i veškeré probíhající stavební činnosti ve městě.
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ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
V MĚSÍCI LISTOPADU
Ing. Josef Alexa, 81 let
pan Oldřich Dunaja, 66 let
pan Miloš Hudec, 86 let
pan Josef Březina, 86 let
Ing. Cyril Šamonil, 87 let

Jeho čas se naplnil… – v duchu slov písně:
„Kdo Boha má za pevný hrad, ten nemusí se zlého bát.
I v bouři může klidný být, neb Bůh nad ním svůj drží štít.
Nad horami, doly, vodami bdí jeho láska nad námi.
Jen důvěřujme pevně v něj a dál se jeho vůle děj!“
Mgr. Jana Svobodová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v České republice. Tentokrát
se koledníci vydají na pouť za „světlem dobrých skutků“ a věříme, že jich bude zase
mnoho...
Sbírka se bude konat od 1. do 14. ledna 2022. Skupiny tří králů doprovázené vedoucím
budou sbírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem
a obdarovávat dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem
koledníka. V Rájci-Jestřebí se bude koledovat v rámci epidemiologických opatření a datum
koledování bude upřesněno v městském rozhlase.
Koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Božího syna v betlémských
jeslích. A prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Každá koruna v kasičce koledníků
má svoji váhu. Přijměte, prosíme, tyto vyslance potřebných, kteří zazvoní u Vašich
dveří.
Otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce a věřte, že přicházejí s upřímným poselstvím
a pomáhají tak dobré věci. Za Vaše finanční příspěvky charitě i sladké maličkosti koledujícím
dětem předem upřímně děkujeme a přejeme Vám do
nového roku hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky!
dobrovolníci Oblastní charity Blansko
a koledníci

OHLASY
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HUDBA KRÁLOVSKÝCH DVORŮ ZNĚLA V KOSTELE

Začátek prosince v kostele Všech svatých začal
mimo jiné krásnou hudbou, a to přímo královskou. V podvečer si sem příznivci koncertů
Kruhu přátel hudby přišli poslechnout skladby v podání zajímavých hudebních nástrojů,
theorby a violy da gamby. Přišli také nasát
předvánoční čas v těchto krásných a důstojných prostorách rájeckého kostela. Vystupující
Richard Závada, který na tomto místě vystupoval již dříve, a Jakub Michl jsou i skvělí vypravěči, tak se posluchačům dostalo i odborného
výkladu o jejich nástrojích a zajímavostí o předvedených skladbách.

Koncert byl příjemným zpestřením adventního
času a navodil atmosféru přicházejících vánočních svátků, ke kterým si přítomní již dopředu
popřáli.
Doufejme, že i příští koncert budeme moci
uspořádat, i když za dodržení přísných protiepidemických podmínek. Už teď se na Vás těšíme a srdečně Vás zveme na Novoroční koncert
s přípitkem starostky v sobotu 8. ledna 2022.
Odbor kultury a cestovního ruchu

OHLASY
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ROZSVÍCENÝ BETLÉM ZDOBÍ NÁMĚSTÍ

Každý rok v čase adventním slyšíme z médií,
že tamta obec, nebo tamto město, má svůj
betlém. V loňském roce jsme se v naší partě
domluvili, že bychom betlém zkusili postavit
i u nás. Pronajali jsme si od města pozemek
naproti sokolovně a začali střádat plány.

mají plnit o Vánocích, tak letos rozsvícený
betlém zdobí náměstí.
U betléma jsme letos navíc rozmístili i pět dvoumetrových smrčků. U těch je umístěn proutěný košík, ve kterém jsou připraveny vánoční
ozdoby. Na ozdoby si mohou děti napsat svá

Podle vzoru písničky, ten umí to a ten zas tohle,
jsme si rozdělili úkoly. Někdo vyřezával ze
dřeva, další postavičky obšil slušivým oblečením, a nakonec malířské schopnosti vdechli
postavičce ducha. Bylo také třeba, aby někdo
obětoval svůj starý plot a dřevěný přístřešek
a vše vypadalo dobově. Výsledek a reakce
spoluobčanů nás velice mile překvapily. Jedno
z doporučení jsme si vzali k srdci – příští rok
udělejte betlém na náměstí. A protože sliby se

přání Ježíškovi. Přáníčkem můžete ozdobit
některý ze smrčků a pak už jen čekat, zda
Ježíšek přání na Vánoce splní.
Při samotné stavbě betléma a rozmísťování
jednotlivých postaviček a stromků padaly myšlenky, co vše musíme příští rok vylepšit. Snad
nás elán neopustí a další rok se betlém rozroste o další náměty. Tak jen doufejme, že se nám
podařilo založit novou tradici.
Naše parta

SPORT
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FOTBALU V NAŠEM MĚSTĚ JE JIŽ 100 LET

KAPITOLA 11. – ZÁVĚREČNÁ – MLÁDEŽ V HISTORII FOTBALOVÉHO KLUBU
Organizovaně začali hrát dorostenci a žáci
fotbal již v letech 1934 až 1940, a to na novém
hřišti za pilou. Jediným dochovaným dokumentem z této doby je fotografie družstva
dorostu z roku 1939. Mnoha čtenářům možná
následující jména budou někoho připomínat:
Musil Jaroslav, Ocetek Josef, Maška Stanislav,
Rosendorf Gustav, Merta Antonín, Vais Josef,
Maška Oldřich, Šváb Jiří, Horáček František,
Kučera Miroslav, Hamerský Rudolf, Tesař Vladimír.
Druhá světová válka a zabrání hřiště pro potřeby pily byly důvodem pro nucené přerušení
fotbalové činnosti. Fotbal byl v Rájci obnoven až v roce 1945, a to vybudováním nového
hřiště za elektrárnou v r. 1946 (totožné hřiště
s dnešním).
Družstvo dorostu bylo založeno v roce 1947.
V této době se hrály pouze postupové soutěže,
ve kterých dosáhli ráječtí dorostenci velkého
úspěchu v roce 1950, když se probojovali až do
krajského semifinále, kde podlehli vysoko dorostu SK Židenice. Z této doby se zachovala
fotografie dorostenců z roku 1949, na které jsou
hráči – Jalový Josef, Janík Oldřich, Pokorný
Ladislav, Nikl Lubomír, Skoták Josef, Konečný
Nikolaj, Skřipský Zdeněk, Hudec Miloš, Kučera
Jaroslav, Hablovič Stanislav, Bosák Alois, Bezděk Zdeněk, Šváb Jaroslav. V těchto letech,
kdy vedle hřiště byl postaven internát ČKD
Blansko pro učně ze Slovenska, hráli někteří
z nich i za dorost Rájce (např. Gombár a Pinter).
V následujících letech byly zavedeny již dlouhodobé soutěže pro dorost a žáky, a to od
okresu přes kraj až na celostátní úroveň. Rájecký dorost začínal ve III. třídě a v okresním přeboru dorostu a nejlepšího umístění dosáhl
druhým místem v roce 1956. V dalších letech
se dorost držel na špici okresu a byl tak dobrou
zásobárnou pro družstvo mužů. První historický postup vybojovali dorostenci v sezoně
1969–1970, kdy vyhráli okresní přebor a po-

stoupili do krajské soutěže I. třídy. Po střídavých
výsledcích v dalších sezónách sestoupili v roce
1977 zpět do okresu. Další sezóny jsou ve znamení úspěchů a neúspěchů, a tak po postupu
do kraje v roce 1980 přišel v roce 1982 opět
sestup, až do roku 1990 hráli dorostenci okresní přebor. Postup přišel v sezóně 1990–1991.
Vrcholem dorosteneckého fotbalu v našem
městě byla sezóna 2001–2002, kdy postoupili
dorostenci do nejvyšší soutěže v kraji, a to do
krajského přeboru. O tento ojedinělý úspěch
se zasloužili trenéři Šmerda Antonín, Urbánek
Jan a Švancara Vlastimil a dále hráči: Brázda
Pavel, Staněk Lukáš, Břoušek Pavel, Širůček
Zdeněk, Zouhar Michal, Grünwald Michal,
Holomek Ondřej, Kuběna Martin, Hrachovina
Jiří, Vinter Václav, Kolínek Petr, Zouhar Milan
(brankář), Petrák Pavel, Hebelka Lukáš a Navrátil Vladimír (brankář).
Důležití jsou u mládeže trenéři. Ty však známe až z poválečné doby, a tak v letech 1950 až
1960 trénovali Mokrý Ferdinand a Mokrý Jindřich – dále je následovali Mokrý Jiří, Jedlička
Milan, Mokrý Antonín, Jedlička Pavel, Husák
Vladimír, Zouhar Antonín, Rozhon Bohumil,
Stloukal Arnošt, Maňoušek Jaroslav Němec
Richard, Ševčík Mirek, Janák Miloš, Urbánek
Jan, Švancara Vlastimil, Adámek Hubert, Kuběna Zdeněk, Polák Michal, Palkanynec Stepan.
Nejvíce sezón, a také největšího úspěchu,
dosáhl trenér Antonín Šmerda, a to v sezóně
1990–1991, kdy přivedl dorost po delší době
opět do krajské soutěže I. třídy a v sezóně
2001–2002 postoupil dorost do krajského přeboru. Je třeba připomenout také dorostence,
kteří vybojovali postup do krajské I. Třídy, a tak
se podíleli na postupu mužů z okresu do I. B
třídy v sezóně 1991–1992. Byli to Horáček
Radek, Čepa Ondřej, Musil Roman, Musil Jaroslav, Kadlec Radko, Kadlec Milan, Stloukal Libor,
Frantel Emil, Müller Radek, Šmerda Martin,
Roubal Martin, Pěnčík Dan.

SPORT
Od roku 1950 odešla z fotbalového prostředí
řada dobrých a talentovaných hráčů, kteří se
uplatnili ve vyšších soutěžích. V nejvyšší dor.
soutěži I. lize to byli – Veselý Petr, Loula Mirek,
Šmerda Martin, Málek Jaroslav ml., Kunc Tomáš
(Zbrojovka Brno a Jihlava).
Ve vyšších soutěžích od divize až po krajské
soutěže se uplatnili v těchto družstvech mužů
–(Metra Blansko, ČKD Blansko, Adamov, Kunštát), tito hráči Nikl Lumír, Skřipský Zdeněk,
Čepa Vladimír, Zerák Zdeněk, Málek Jaroslav,
Pícha Vlastimil, Němec Richard, Zouhar Antonín, Šperka Luboš, Veselý Jan, Veselý Rostislav,
Břoušek Petr, Čepa Ondřej, Šmerda Martin.
O žákovském fotbale toho známe ještě méně
než o dorosteneckém. První poznatky o orga-
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nizovaném žákovském fotbale jsou z roku 1957.
Od těchto let se v Rájci hrály žákovské soutěže.
Hrálo se v okresních soutěžích III. třídy nebo
v okresním přeboru. Prvními trenéry byli František Alex, Jedlička Pavel, Skřipský Zdeněk,
Zouhar Antonín, Husák Vladimír, Vašíček František, Šmerda Antonín, Musil Jaroslav, Staněk
Stanislav, Maňoušek Jaroslav, Hruška Vladimír,
Veselý Pavel, Stloukal Arnošt, Pokorný Ladislav,
Janák Miloš, Večeřa Vojtěch, Širůček Jan, Palkanynec Stepan, Ševčík Milan, Šmeral Vladimír,
Málek Jaroslav, Kunc Ladislav, Žedek Ladislav,
Hajdamach Petr, Opatřil Marek, Liška Radan,
Svoboda Vlastimil, Dovrtěl Radek, Ing. Šmerda
Josef, Jarůšek Josef, Sekanina Radek, Šváb
František a možná i někteří další.

Družstvo dorostu v sezóně 2001–2002 – postup do krajského přeboru.
Stojící zleva: Brázda Pavel, Staněk Lukáš, Břoušek Pavel, Širůček Zdeněk, Zouhar Michal, Grünwald
Michal, Holomek Ondřej, Kuběna Martin, Hrachovina Jiří, Vinter Václav, Kolínek Petr. Dole zleva:
Zouhar Milan, Petrák Pavel, Ševčík Mirek (vedoucí), Urbánek Jan (1. asistent trenéra), Šmerda Antonín
(trenér), Hebelka Lukáš, Navrátil Vladimír.

SPORT
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Družstvo žáků v sezóně 2009–2010 – druhé místo v okresním přeboru.
Stojící zleva: Liška Radan (vedoucí), Opatřil Marek (trenér), Horák Miroslav, Jelínek Lukáš, Hrazděra
Adam, Klimeš Jakub, Pokorný Antonín, Zakirov Almaz, Dvořák Kamil, Sedláček Petr, Palkanynec Stepan
(trenér).
První a historický postup žáků do krajské I. třídy se konal v sezóně 1986–1987 pod vedením
trenérů Antonína Šmerdy a Jaroslava Musila.
Úspěch trval deset soutěžních ročníků a v sezóně 1997–1998 žáci sestoupili do okresu.
Další postup přišel v sezóně 2004–2005, avšak
i přes pěkné umístění přešli žáci do okresního přeboru pro nedostatek kvalitních žáků.
V sezóně 2011–2012 hrají naši ml. a st. žáci opět
v kraji. Je třeba se také zmínit o družstvech
ml. a st. přípravky, která hrají již řadu let
v okresním přeboru a dosahují dobrých vý-

sledků. Tito nejmenší fotbalisté absolvují hodně turnajů, z nichž dva pořádal náš FK.
Na závěr stručného hodnocení mládežnického
fotbalu v historii našeho FK považujeme za
nutné vyslovit velké poděkování všem jmenovaným i nejmenovaným trenérům, kteří se
řadu let podíleli na výchově našich nejmenších.
Bez jejich obětavé a nezištné činnosti by historie fotbalu v našem městě nebyla tak bohatá.
Výbor FK Rájec-Jestřebí

SPORT
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KŘÍŽOVKA
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VYHLAŠUJEME 18. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Město Rájec-Jestřebí
ve spolupráci s Gymnáziem Rájec-Jestřebí o.p.s. a ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
vyhlašují 18. ročník literární soutěže mladých, začínajících autorů

,,PÍŠI, TEDY JSEM“
Podmínky soutěže:
Přijímáme literární práce
ve tvaru poezie a próza
na volné téma

Rozsah práce:
1–2 strany formátu A4.
Soutěže se mohou zúčastnit žáci
a studenti ve věku 11–20 let.
Práce zasílejte v pěti kopiích –
dle vzoru. Každá kopie práce bude
mít vrchní list se jménem účastníka
s uvedením všech dalších náležitostí
dle přiloženého vzoru.
Všechny materiály zasílejte
do úterý 31. 3. 2022 na adresu:
Město Rájec-Jestřebí
Odbor kultury a cestovního ruchu
Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Obálku označte heslem
„LITERÁRNÍ SOUTĚŽ“
Slavnostní vyhodnocení vítězů
se uskuteční 9. 5. 2022 v 9:00 hodin
na MěÚ Rájec-Jestřebí.

Přihláška musí obsahovat:
Jméno, příjmení a věk účastníka,
e-mailovou adresu, školu s uvedením
adresy, ročník, učitele, počet stran
a podpis autora – prosíme vše
hůlkovým písmem

RŮZNÉ

23

cena zahrnuje

dopravu, ubytování se snídaní,
procedury

P O Ř Á D Á

TŘEBOŇSKÝ
VÍKEND
22.–24. 4. 2022

PROGRAM

22. 4. 2022
ODJEZD Z RÁJCE-JESTŘEBÍ,
UBYTOVÁNÍ V HOTELU ZLATÁ HVĚZDA ****,
LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
23. 4. 2022
SNÍDANĚ, LÁZEŇSKÉ PROCEDURY,
PROHLÍDKA TŘEBONĚ
24. 4. 2022
SNÍDANĚ, ODJEZD Z TŘEBONĚ, ČESKO PO CESTĚ

cena 3 600 Kč
REZERVACE A OBJEDNÁVKY
ERIK AUGUSTIN
TEL.: 725 770 747

USNESENÍ
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USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 29. 11. 2021

USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání doplněný o bod č. 17. Strategický plán
rozvoje města Rájec-Jestřebí na období od
2021–2040.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2021 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Pravidla rozpočtového provizoria na
rok 2022 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní
smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 270/1 ostatní plocha o výměře cca 15 m² z celkové výměry
831 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou pro umístění
vánoční výzdoby a rozhodla uzavřít na předmětnou část pozemku smlouvu o výpůjčce
na dobu určitou do 10. 1. 2022 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 288/1
ostatní plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou (příloha č. 4) a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro EG.D, a. s., Brno ke
stavbě „Rájec – úprava DS, Musil“ na obecním
pozemku parc. č. 288/1 ostatní plocha v k. ú.
Rájec nad Svitavou za jednorázovou náhradu
1.000 Kč + platná sazba DPH.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 879/2
ostatní plocha, parc. č. 1110 ostatní plocha
a parc. č. 1112 ostatní plocha, všechny v k. ú.
Rájec nad Svitavou (příloha č. 5) a souhlasí

s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti pro
CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, Praha 9
pro stavbu „11010-084869_Rájec_II/374 Rájec
průtah, IV. stavba“ na předmětných pozemcích v k. ú. Rájec nad Svitavou za jednorázovou náhradu 1.500 Kč + platná sazba DPH.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 743
ostatní plocha v k. ú. Jestřebí (příloha č. 6)
a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene s GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96,
Ústí nad Labem pro stavbu „NTL plynovodní
přípojka v obci Rájec-Jestřebí, číslo stavby:
9900111419“ na pozemku parc. č. 743 ostatní
plocha v k. ú. Jestřebí za jednorázovou náhradu 1.000 Kč + platná sazba DPH.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2021 na akci „Rájec‑Jestřebí – Oprava cesty k. ú. Rájec nad Svitavou,
parc. č. 1608/1, úvoz nad hřbitovem“ uzavřené
s firmou Lukáš Sekanina, Lipůvka 299, jehož
předmětem je změna ceny díla (příloha č. 7).
Rada města rozhodla dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 9. 11. 2021 na akci „Rájec-Jestřebí
– Oprava cesty k. ú. Rájec nad Svitavou, parc. č.
1608/1, úvoz nad hřbitovem“ s firmou Lukáš
Sekanina, Lipůvka 299 uzavřít.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh dodatku č. 2
smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK a doporučuje zastupitelstvu města předmětný dodatek č. 2 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským
krajem uzavřít (příloha č. 8).
USNESENÍ č. 11
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu MMR Podpora rozvoje regionů
2022 (veřejné budovy) na akci „Rekonstrukce
mateřské školy ve městě Rájec-Jestřebí“.

USNESENÍ
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USNESENÍ č. 12a
Rada města souhlasí se zpracováním podkladů k žádosti o dotaci z MZe z programu OPŽP
a NPŽP z prostředků SFŽP na akci „Dostavba
a zkapacitnění kanalizace Rájec-Jestřebí“.
USNESENÍ č. 12b
Rada města souhlasí s provedením revize
a aktualizace projektové dokumentace k akci
„Dostavba a zkapacitnění kanalizace Rájec-Jestřebí“ a žádá o předložení cenové nabídky.
USNESENÍ č. 12c
Rada města projednala nabídku společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.,
Praha na službu dotačního managementu –
administrátora dotace z MZe z programu OPŽP
a NPŽP z prostředků SFŽP na akci „Dostavba
a zkapacitnění kanalizace Rájec-Jestřebí“
a realizaci výběrového řízení na zhotovitele
a žádá společnost Vodohospodářský rozvoj
a výstavba, a. s., Praha o předložení návrhu
smlouvy.
USNESENÍ č. 13
Rada města schvaluje specifikaci objednávaných služeb SUEZ Využití zdrojů, a. s., Divize
Jihovýchod, Brno pro sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu v roce 2022 (příloha
č. 9).

USNESENÍ č. 14
Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města veřejnou vyhlášku města
Rájec-Jestřebí č. 5/2021 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství vydat (příloha
č. 10).
USNESENÍ č. 15
Rada města schvaluje termíny svatebních obřadů v roce 2022. Rada města schvaluje obřadní síň Městského úřadu Rájec-Jestřebí jako
úředně určenou místnost pro konání svatebních obřadů (příloha č. 11).
USNESENÍ č. 16
Rada města projednala a bere na vědomí
zápis ze schůze Komise životního prostředí ze
dne 20. 10. 2021.
USNESENÍ č. 17
Rada města projednala Strategický plán rozvoje města Rájec-Jestřebí na období od 2021–
2040 (příloha č. 12) a doporučuje zastupitelstvu města Strategický plán rozvoje města
Rájec-Jestřebí na období od 2021–2040 schválit.
USNESENÍ č. 18
Rada města projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí,
které se bude konat dne 8. 12. 2021.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ 8. 12. 2021
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje navržený
program jednání, s úpravou pořadí bodu 16.
Žádost společnosti Voda-Teplo-Světlo s. r. o.
o snížení nájmu za 4. kvartál roku 2021 na
bod 17. a s úpravou pořadí bodu 17. Přehled
hospodaření společnosti Voda-Teplo-Světlo
s. r. o. na bod 16 a s doplněním bodu programu 21. Určení člena zastupitelstva města pověřeného jednáním ve věcech územního plánování.

USNESENÍ č. 2a
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o schváleném Rozpočtovém opatření
č. 8/2021 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 2b
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění úkolů uložených zastupitelstvem
města v roce 2021 (příloha č. 2).

USNESENÍ
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí vypořádání pochybení u projektu
OPŽP 2014–2020 „Modernizace a intenzifikace
ČOV Rájec-Jestřebí“.
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města rozhodlo o navýšení
ceny stočného od 1. ledna 2022 o 30 %. tzn.
stočné bez DPH: 43,75 Kč/m³. Cena vodného
se od 1. ledna 2022 zvyšovat nebude, tzn.
vodné bez DPH 30,81 Kč/m³. Celkem vodné
a stočné bez DPH od 1. ledna 2022 za 1 m³:
74,56 Kč. K vodnému a stočnému bude připočtena aktuální platná sazba DPH.
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města bere na vědomí Schválený rozpočet města Rájec-Jestřebí na rok 2021
a jeho plnění k 31. 10. 2021 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města projednalo zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Rájec‑Jestřebí za rok 2021.
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 (příloha č. 4).
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města schvaluje vnitřní předpis zaměstnavatele č. 1/2021 o poskytování
příspěvku na stravování formou stravenkového paušálu (příloha č. 5).
USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města schvaluje Statut Sociální
fondu města Rájec-Jestřebí a Zásady pro čerpání Sociální fondu města Rájec-Jestřebí s účinností od 1. 1. 2022 (příloha č. 6 a 7).
USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet
Sociálního fondu města Rájec-Jestřebí na rok
2022 (příloha č. 8).
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USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 1929/1 zahrada o výměře 828 m²
v k. ú. Rájec nad Svitavou.
USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 2 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a schvaluje uzavření dodatku
č. 2 smlouvy o zajištění financování systému
IDS JMK s Jihomoravským krajem (příloha č. 9).
Zastupitelstvo města pověřuje starostku
města uzavřením předmětného dodatku č. 2.
USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o hospodaření společnosti Voda‑Teplo‑Světlo, s. r. o. k 30. 9. 2021.
USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo města rozhodlo na žádost
Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. snížit výši nájemného vodovodů a kanalizací dle nájemní smlouvy ze dne 11. 9. 1999 ve znění pozdějších dodatků z důvodů zvýšení nákladů na opravy
infrastruktury v letošním roce na částku nájemného 25.000 Kč + 21 % DPH za jednotlivé měsíce říjen, listopad a prosinec roku 2021 z původní výše nájemného za 1 měsíc 175.000 Kč
+ 21 % DPH.
USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo města schvaluje Strategický
plán rozvoje města Rájec-Jestřebí na období
2021–2040 (příloha č. 10).
USNESENÍ č. 16
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje aktualizovaný Strategický plán rozvoje sportu ve městě Rájec-Jestřebí 2021–2026 (příloha
č. 11).
USNESENÍ č. 17
Zastupitelstvo města vydává veřejnou vyhlášku města Rájec-Jestřebí č. 5/2021 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
(příloha č. 12).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

USNESENÍ
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ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 13. 12. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2021 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 9/2021 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí,
okres Blansko, příspěvková organizace o schválení financování na rok 2022. Rada města
schvaluje Rozpočet Základní školy a mateřské
školy, okres Blansko, příspěvková organizace
na rok 2022 dle návrhu (příloha č. 3). Rada
města schvaluje neinvestiční příspěvek Základní škole a mateřské škole, okres Blansko,
příspěvková organizace ve výši 5.100.000 Kč.
USNESENÍ č. 5
Rada města schvaluje aktualizovaný odpisový
plán Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko na rok 2021 (příloha
č. 4), navýšení prostředků na odpisy bude pokryto z neinvestičního příspěvku na rok 2021.
USNESENÍ č. 6
Rada města schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu Základní školy a mateřské školy,
okres Blansko, příspěvková organizace na roky
2023–2024 (příloha č. 5).
USNESENÍ č. 7
Rada města schvaluje Plán investičních akcí
Základní školy a mateřské školy, okres Blansko,
příspěvková organizace na rok 2022. Rada
města schvaluje čerpání z fondu investic v plánované výši 410.000 Kč na akce uvedené v Plánu investičních akcí na rok 2022 (příloha č. 6).
USNESENÍ č. 8
Rada města schvaluje Strategický rámec MAP

(2021–2027) Základní školy a mateřské školy
Rájec‑Jestřebí, okres Blansko (příloha č. 7).
USNESENÍ č. 9
Rada města schvaluje změnu platového výměru ředitele Základní školy a mateřské školy
Rájec‑Jestřebí, okres Blansko od 1. 1. 2022 (příloha č. 8).
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala žádost Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
o přerušení provozu ve školní družině v době
vánočních prázdnin, tj. od 23. 12. 2021 do
31. 12. 2021 a v roce 2022 v těchto termínech:
pololetní prázdniny: 4. 2. 2022,
jarní prázdniny: od 7. 3. 2022 do 13. 3. 2022,
velikonoční prázdniny: 14. 4. 2022.
Rada města souhlasí s přerušením provozu ve
školení družině dle žádosti (příloha č. 9).
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
o přerušení provozu v obou mateřských školách v době vánočních prázdnin, tj. od 23. 12.
2021 do 31. 12. 2021. Mateřské školy budou
opět v provozu od 3. 1. 2022. Rada města souhlasí s přerušením provozu v obou mateřských
školách dle žádosti (příloha č. 10).
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala žádost společnosti
100KA, s. r. o., doručené dne 29. 11. 2021, vedené pod č. j. MERJ 2813/21 o snížení nájemného
a rozhodla snížit výši nájemného za měsíce
listopad a prosinec 2021 dle přílohy č. 11.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala návrh smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb mezi městem Rájec-Jestřebí a městem
Blansko na rok 2022 (příloha č. 12). Rada města
doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
s uzavřením Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem
Blansko pro rok 2022 s celkovou výší příspěvku

USNESENÍ / INZERCE
310.000 Kč, s rozdělením u služeb sociální prevence a sociálního poradenství ve správním
obvodu ORP Blansko pro rok 2022 ve výši
10.000 Kč a u služeb sociální péče ve správním
obvodu ORP Blansko pro rok 2022 ve výši
300.000 Kč.
USNESENÍ č. 14
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytnutí podpory se SFŽP ČR na akci „Vozidlo
na alternativní pohon – Město Rájec-Jestřebí“
(příloha č. 13). Rada města rozhodla smlouvu o poskytnutí podpory se SFŽP ČR na akci
„Vozidlo na alternativní pohon – Město Rájec-Jestřebí“ uzavřít.
USNESENÍ č. 15
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
kupní smlouvě č. RCJ-210079 na next generation firewall uzavřené se společností Autocont,
a. s., Ostrava (příloha č. 14), jehož předmětem
je posun termínu dodávky. Rada města rozhodla dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. RCJ210079 na next generation firewall uzavřené
se společností Autocont, a. s., Ostrava uzavřít.
USNESENÍ č. 16
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 323 ostatní plocha
o výměře cca 1 m² z celkové výměry 939 m²

Správné řešení křížovky
z prosincového vydání zpravodaje:
Na Vánoce vedou všechny cesty domů.

Další křížovky i jiné hry
k příjemnému trávení volného času
najdete na www.onlinekrizovky.cz.
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v k. ú. Jestřebí pro umístění Z-BOXu a rozhodla
uzavřít se společností Zásilkovna, s. r. o., Lihovarská 1060/12, Libeň, Praha 9 na předmětnou
část pozemku dodatek ke smlouvě o umístění
Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování.
USNESENÍ č. 17
Rada města projednala a schvaluje zadávací
dokumentaci na výběrové řízení akce „Sportoviště s umělým povrchem ve sportovním
areálu Na Rybníčku“, jejíž součástí jsou následující dokumenty:
– výzva k podání nabídky a prokázání splnění
kvalifikace (příloha č. 16),
– návrh smlouvy o dílo (příloha č. 17),
– zadávací dokumentace (příloha č. 18),
– návrh na složení výběrové komise (příloha
č. 19),
– oslovené firmy (příloha č. 20).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

CENY INZERCE
Plošná inzerce:
celá strana
960 Kč
		
½ strany
480 Kč
		
¼ strany
300 Kč
Řádková inzerce: jeden řádek
36 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH,
k ceně bude připočtena platná sazba DPH.
Uzávěrka zpravodaje: vždy do 15. dne v měsíci
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce

INZERCE
Mobilní manikúra a pedikúra v pohodlí Vašeho
domova. Hana Slámová, tel. 725 434 278.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 1/2022 – vydáno
v lednu 2022, vydal Městský úřad v Rájci-Jestřebí. Registrační číslo: MK ČR E 11367 – šéfredaktor
Lucie Augustinová. Adresa redakce: MěÚ Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, 679 02, tel. 515 557 618,
kultura@rajecjestrebi.cz, uzávěrka příspěvků do 15. dne v měsíci. Za obsahovou, stylistickou a gramatickou stránku textů odpovídá autor, příspěvky neprošly jazykovou korekturou. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky krátit i upravovat a neodpovídá za obsah uvedených inzerátů.

FOTOGRAFIE ZACHYCUJÍ AKCE PRO DĚTI Z MŠ I. (článek na s. 8)

Jak se mění naše město – místní část Rájec, nový povrch silnice ul. Komenského.
Foto: Zdeněk Vašíček

