Šla rodinka na koupačku – místní část Rájec. Foto: Zdeněk Vašíček

Takto veselé byly Zmrzlinohrátky
v neděli 27. 6. 2021 na hřišti
za sokolovnou.
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
rychlostí blesku je za námi první polovina prázdnin. Pro někoho čas odpočinku, relaxace, pro
jiné zase neskutečné zoufalství, pro další spousta hodin tvrdé práce. Apokalyptické snímky ze
zpustošených míst zaplavily sdělovací prostředky. Přírodní jevy si vybraly také naši zemi a řádí.
Zřejmě chtějí zkoušet naši soudržnost, ale o té
myslím není třeba pochybovat. Nedávné povodně, které se prohnaly severem Čech, za sebou zanechají hluboké jizvy v krajině a v duších
mnoha lidí. Stejně tak jako u lidí na Břeclavsku
a Hodonínsku, které postihlo ničivé tornádo.
Do postižených oblastí se sjelo neuvěřitelné
množství profesionální a dobrovolné pomoci.
Obdiv a úcta patří těmto lidem, kteří v postižených oblastech, ať jako profesionálové, nebo
dobrovolníci, ve svém volním čase odklízeli
suť a odpad z okolí poničených domů a ulic,
rozebírali poškozené střechy, ty pak provizorně zakrývali plachtami, rozřezávali a poté od-

klízeli vyvrácené stromy. Jinde zase odčerpávali vodu ze zaplavených nemovitostí, likvidovali bahno a následky ničivých povodní.
Mezi tyto pomocníky patří také naši dobrovolní hasiči, kteří bez váhání vyjeli na pomoc do
postižených oblastí. Ráječtí i Jestřebští přispěli svou prací, která je stále v těchto oblastech
zapotřebí. Mnoho lidských osudů bylo postiženo a jejich pomoc, která byla tolik zapotřebí, se vryje do paměti mnohých lidí. Naši hasiči vyjížděli na pomoc opakovaně, i nyní jsou
v případě potřeby připraveni se vrátit a dále
pomáhat. Jejich obětavá činnost si zaslouží
hluboké uznání a obdiv. Ještě jednou Vám
z celého srdce děkuji a přeji všem především
pevné zdraví, pomáhejme si a zvládněme se
na sebe usmívat i přes všechny přírodní jevy,
se kterými stále častěji svádíme nerovný boj.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

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
PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉ KNIHOVNY

SRPEN ZAVŘENO. Vzhledem k probíhajícím
stavebním úpravám, jež jsou značně rozsáhlé,
otevřeme v září pro děti i dospělé opět výdejní
okénko. Půjčování bude probíhat jako v době
covidové. Čtenáři si mohou napsat či zavolat,
domluví si hodinu návštěvy, knihovnice jim
knihy připraví a v pondělí a ve čtvrtek v běžné
půjčovní době vydají. Tentokrát skutečně oknem v dospělém oddělení.
tel. 516 432 152, mobil 737 328 976
e-mail: knihovna@rajecjestrebi.cz

Donášková služba pro starší občany proběhne
3. 8. a zářijová mimořádně 31. 8. vždy dopoledne od 9 do 11 hodin.
Aktuální informace sledujte na webu
knihovny a v hlášení městského rozhlasu.
Informační centrum bude od pondělí 2. srpna 2021 do odvolání přemístěno do budovy
Městského úřadu Rájec-Jestřebí, přízemí vpravo, dveře Odbor kultury a cestovního ruchu.
Otevírací doba zůstává nezměněna.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA / KULTURNÍ DĚNÍ

2

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
V MĚSÍCI ČERVNU
paní Emilie Vondroušová, 90 let
pan Pavel Hrubý, 65 let

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Dne 30. 7. 2021 proběhne v celé České republice odstávka všech pracovišť občanských průkazů a cestovních dokladů.
Od 1. 8. 2021 vstoupí v platnost nová vyhláška
o občanských průkazech, ve které mimo jiné
bude:
• končí nahlašování ztráty, odcizení občanského průkazu na matrikách městských a obecních
úřadů

• ztrátu, odcizení občanského průkazu bude
občan hlásit na Polici ČR nebo na městských
úřadech s rozšířenou působností (tj. Blansko,
Boskovice atd.)
• dále skončí vydávání občanských průkazů
s 1měsíční platností
• od 3. 8. 2026 skončí platnost občanských
průkazů typu knížka, které budou postupně
vyměňovány.

KULTURNÍ DĚNÍ
Sobota 28. 8. 2021
14:00 hod.
hřiště za Kulturním centrem – sokolovnou
a přilehlé prostory
AHOJ LÉTO
Město Rájec-Jestřebí zve širokou veřejnost na
společné zakončení prázdnin. Historickozábavná akce se bude konat na hřišti za sokolovnou a na hrázi řeky Svitavy. Program nabízí
celou škálu zajímavostí a bude zakončen koncerty skupin Way to go a Clamortis. Pro zájemce promítáním filmu v prostorách sokolovny.
Bude také připraveno bohaté občerstvení.
Vstup na celou akci je zdarma.

Pondělí 30. 8. 2021
17:30 hod.			
sál K-áčko
LISTINA BISKUPA JINDŘICHA ZDÍKA,
ANEB 880 LET MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ
Bc. Petr Sychra a město Rájec-Jestřebí zvou příznivce na přednášku, kterou si připomeneme
zajímavé okolnosti vážící se k první zmínce
o obci Rájec - listinu biskupa Jindřicha Zdíka,
jeho pozoruhodnou osobnost a olomoucké
scriptorium, i samotné počátky rájecké historie.
Vstup zdarma.

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

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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PROJEKTOVÝ TÝDEN ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU ZŠ A MŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ
Život v kostce:
,, Ani se nenadějeme a nebudeme na konci
základní školy, ale na konci střední školy.
Budeme dospělí. Místo kapesného nás bude
čekat skutečný plat, první kreditka a první
výhodná půjčka s 5% úrokem, v létě zasloužená dovolená na splátky… Mnoho životních plánů, představ a snů. Některé naplnit
dokážeme, protože budeme vytrvalí, vše si
naplánujeme a taky budeme mít trochu
štěstí. Mnohé sny se nám ale naplnit nepodaří. Zhroutíme se, nebo se oklepeme a budeme se dál snažit žít šťastný život?“
Program Život v kostce vznikl v rámci projektu
KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství,
podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího
vzdělávání v Jihomoravském kraji, který je
spolufinancován EU. Cena programu na jednoho žáka je cca 1 500 Kč. Žáci jej absolvovali
zdarma díky podpoře MAS Moravský kras.

Závěrečný týden deváťáků byl zaměřen na finanční gramotnost s názvem Život v kostce.
Cílem pětidenního programu přímo ve škole
byl rozvoj podnikavých kompetencí žáků,
tj. schopností vidět kolem sebe příležitosti
a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Program
byl rozdělen do několika bloků (jednotlivých
programů), každý z nich se potom věnoval jiné
klíčové oblasti podnikavosti, jako jsou např.
finanční gramotnost, udržitelný rozvoj, strategické a kritické myšlení a další „měkké kompetence“. V těchto blocích žáci zažili samostatné
plánování a rozhodování, hraní rolí, simulace,
práci v týmu, diskuze, kreativní aktivity apod.
Fotogalerie nabízí malou ochutnávku
aktivit:
Tzv. Měkké dovednosti – spolupráce, komunikace a sebepoznání – jsou základem dnešního
světa. Spolu s kritickým myšlením a využitím
příležitostí jsou základem podnikavosti a úspěchu v pracovním procesu každého člověka.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
Lektoři k nám zavítali z LIPKY. Enviromentální
pohled na svět tedy nemohl chybět ani v tomto programu. Kyblík s vodou představoval
jaderný odpad. Úkolem žáků bylo pomocí lan
jej bezpečně zlikvidovat, tzn. dostat mimo
vytyčený kruh. Zručnost, logika a strategie se
tentokrát opravdu hodily. Komunikace a spolupráce taktéž.

Jde to i beze slov a zraku. Neverbální komunikace robotů byla těžkou zkouškou, ale splněno
beze ztrát :o)

Milé překvapení
a zpestření druhého
dne projektu –
navštívil nás pan
učitel Michal Polák.
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Každodenní rituál. Rituály nám během distanční výuky mnohým chyběly. Patří do našich životů, a proto na ně nezapomínejme. Jsou fajn
a vnáší do života řád.

Den strávený v počítačové učebně – bez znalostí a informací to prostě nejde, učit se musíme. Nejlépe na praktických příkladech ze života.

5

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

ZERO WASTE PARTY
Neuvěřitelná show v podání úžasné party 9. B
pod vedením lektorky Silvie Neslušanové (Sissy).
Opravdu si to užívali a nadchli publikum. Umět
si ze sebe udělat legraci a nebrat se moc vážně
je velmi užitečná dovednost. Kombinace informací k redukci odpadů a měkkých dovedností
sklidila velký potlesk.

Závěrečná reflexe programu.

To, jak vnímáme sami sebe, promítáme často
do vnímání svého okolí. Zvířata a jejich vlastnosti nám poskytly smysluplnou sebereflexi
v závěru programu. Připadá vám 9. A poněkud
unavená? Nedivte se, spali ve škole a sledovali zprávy o tornádu, které ve čtvrtek 24. 6.
zasáhlo jižní Moravu. I v Rájci bouřka nebyla
vůbec poklidná ...

Zpracovala koordinátorka podnikavých aktivit
na škole Mgr. Alena Svobodová

CENTRUM MOTÝLEK
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NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Číslo Název kroužku

Lektor

Kdy

Cena

3

Angličtina pro věčné i pokročilé
začátečníky

Veronika Bondyová

Pondělí
17.00–18.15

3900 Kč školní
rok

4

Angličtina do práce

Veronika Bondyová

Pondělí
18.15–19.30

3900 Kč školní
rok

8

Cvičení pro maminky s dětmi
– miminka

Veronika Bondyová

Středa
10.00–11.00

600 Kč
pololetí

10

Cvičení pro maminky s dětmi
– batolata

Kateřina Kalová

Středa
9.00–10.00

600 Kč
pololetí

11

Cvičení pro maminky s dětmi
– předškolkáčci

Kateřina Kalová

Čtvrtek
9.00–10.00

600 Kč
pololetí

16

Mažoretky – mladší

Pavla Prudká

Úterý
15.15–16.15

1000 Kč
školní rok

16

Mažoretky – starší

Pavla Prudká

Úterý
16.15–17.45

1300 Kč
školní rok

23

Pojďme si spolu hrát
(1x za měsíc, rodiče s dětmi 2–5)

Kateřina Gorčíková

Čtvrtek
16.00–18.00

80 Kč
dítě

27

Keramika pro rodiče s dětmi
(děti ve věku 2–7 let)

Eva Šudáková

Úterý
17.00–18.00

900 Kč

INFORMACE:
• Přihlášky do kroužků lze vyplnit online na stránkách Centra: www.centrum-motylek.cz
• Informace o zahájení kroužků obdrží přihlášení účastníci od lektorek.
Platbu za kroužek prosíme hradit pouze na účet číslo 233801079/0300, jako variabilní symbol
uveďte číslo kroužku a do poznámky napište jméno dítěte / vaše jméno. Pro více informací kontaktujte koordinátorku kroužků: Kateřina Gorčíková, E: gorcikova.katerina@gmail.com, T: 603 816 795

PRÁZDNINY S PEJSKEM A KOČIČKOU
Hravé, tvořivé i piknikové čtvrtky
pro děti ve věku 2–5 let s doprovodem
První prázdninový den se na hřišti za sokolovnou uskutečnilo první setkání kroužku s pejskem a kočičkou s názvem Vivat léto! Děti si na
kroužku formou pantomimy představily letní
aktivity, nasbíraly si z košíku třešně, přivolávaly
déšť, který naštěstí nepřišel, vyrobily si mráček
s prázdninovými přáními, a ještě si zahrály
bingo hledačku.

CENTRUM MOTÝLEK
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Další týden si děti mohly projít vodní stezku,
která pro ně byla nachystaná kolem rybníka
Klimšáku a podél řeky Svitavy. Dozvěděly se
na ní plno zajímavostí o živočiších a rostlinách,
kteří se v těchto místech vyskytují. Jejich obrázky si postupně nalepovaly do připraveného plánku. Na konci děti čekala ještě křížovka
s tajenkou, kde se ověřil jejich postřeh. Naše
děti nejvíce zaujalo pozorování mláďat nutrií.
Pokud máte zájem, jsou ještě nějaká volná místa!

Zde je výpis jednotlivých setkání v srpnu:
12. srpna – Jak šli pozdravit zámeckou paní
19. srpna – Olympiáda s pejskem a kočičkou
26. srpna – Rozloučení s prázdninami
Cena: 80 Kč / setkání / dítě – platí se na místě
Vedoucí: Kateřina Gorčíková
T: 603 816 795, E: gorcikova.katerina@gmail.com
https://www.centrum-motylek.cz/prazdniny-pro-deti/

CENTRUM MOTÝLEK NABÍZÍ

KURZY ANGLIČTINY
PRO VĚČNÉ I POKROČILÉ ZAČÁTEČNÍKY | pondělí 17.00–18.15
ANGLIČTINA DO PRÁCE | pondělí 18.15–19.30
Přihláška: www.centrum-motylek.cz/krouzky-pro-dospele
Lektorka: Mgr. Veronika Bondyová | vbondyova@gmail.com
Cena: 3900 Kč / školní rok

CENTRUM MOTÝLEK, Z. S. | www.centrum-motylek.cz

OHLASY
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ „PÍŠI, TEDY JSEM“ MĚLA LETOS NETRADIČNÍ TVÁŘ
Město Rájec-Jestřebí, společně s rájeckým
gymnáziem a základní školou, na začátku roku
opět vyhlásilo soutěž pro mladé začínají
autory „Píši, tedy jsem“. Letošní ročník byl již
17. a i když byly v té době zavřené školy a pro
děti probíhala jen distanční výuka, očekávali
jsme, že se do soutěže zapojí děti alespoň „na
dálku“. Do konce uzávěrky však do poštovní
schránky městského úřadu byla vhozena jen
jedna obálka s nadpisem „literární soutěž“,
a tak bylo o vítězích již předem rozhodnuto.
Gymnázium Rájec-Jestřebí jako jediné dokázalo vzbudit zájem svých studentů a ti v domácím prostředí vytvořili mnohdy velice zajímavá díla i dílka, ze kterých porotci soutěže
pak vybírali nejlepší.
Letošní ročník tudíž proběhl jen v rámci jedné
školy, ale i tak se bylo do čeho začíst. Jelikož
většina prací byla prozaická, bylo rozhodnuto,
že vítězové vzejdou jen z kategorií mladších

a starších studentů. Byla však udělena ještě
jedna mimořádná cena, za poezii, jelikož tento
literární počin byl porotci oceněn jako velice
zdařilý, nápaditý a ceny hodný.
Ceny pro vítěze předala studentům gymnázia
v obřadní síni městského úřadu starostka města Mgr. Romana Synakieviczová za přítomnosti ředitele školy Ing. Stanislava Laštůvky
a učitele českého jazyka Mgr. Jiřího Prudkého.
V přiložené tabulce se můžete seznámit s letošními vítězi místního kola 17. ročníku literární soutěže „Píši, tedy jsem“, kterým ještě jednou
touto cestou gratulujeme k umístění a děkujeme jim, společně s jejich učiteli a vedení
školy, za účast v soutěži.
Vítězné práce si můžete přečíst na webových
stránkách města www.rajecjestrebi.cz v sekci
Kultura. Úryvky naleznete níže.
Odbor kultury a cestovního ruchu

VÝSLEDKY 		
Kategorie			1. místo		2. místo		3. místo
mladší 11–15 let			
Marie Prudká
Marek Fojt
Anežka Cvečková
starší 16–20 let			
Tomáš Hlaváček Alena Novotná
David Kuchař
mimořádné ocenění za poezii
David Novák		

CESTA KE STUDÁNCE
MARIE PRUDKÁ, 14 LET

1. místo
11–15 let

Bylo to takové běžně útulné nedělní odpoledne, slunéčko prozařovalo mřížovaným oknem
a svými zlatými stébly po zdech tvořilo zářivou
mozaiku okenice. I v toto úplně běžné odpoledne mi přivítala do pokoje příjemná návštěva.
Jemně zaťukala prsty na rám dveří a svým
medovým hlasem mě oslovila. Když návštěvnice promluvila, bylo těžké se soustředit na to,
co říká, její sladký hlas mi totiž jako příjemná
melodie rozostřil všechny myšlenky. Hlas se
nepodobal žádnému hlasu jinému. Nebyl to

nějaký běžný hlas, který slýchávám v hovorech
lidí na ulici, či u prodavačů v krámě. Tento byl
jedinečný. Probouzel ve mně příjemný pocit
bezpečí a deja vu. Byl to hlas mé maminky.
Maminka stála na prahu mých dveří a půvabně
se usmívala. V obrysu ji ozařovala zář z vedlejšího pokoje, způsobujíc zbarvení jejích vlasů,
do barvy mincí ze zlata, které ji jak roztavené
stékali po ramenou až k prsům. V rukou držela
kovový džbán, který mi poklidně podávala.
Z jejího postoje a způsobu, kterým na mě

OHLASY
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mluvila, jsem bystře usoudila, že mě o něco
žádá. Byla jsem natolik upoutaná její krásou,
že jsem z její žádosti dokázala pochytit jen
dvě slova „voda, vdolky“. Druhé z těchto slov
ve mně vyvolalo mimořádné zaujetí, které
mě nutilo upoutat všechnu moji pozornost
na maminčiny požadavky a pokusit se jim, co
nejvíce a co nejpřesněji vyhovět.
Maminka ke mně ladně přitančila blíže a pomalu mi do rukou vtiskla kovový džbán. Veškerá moje pozornost se přesunula na studenou nádobu nacházející se nyní v mé náruči.
Džbánek nebyl ničím zvláštní, abych pravdu
řekla, podobal se jakémukoliv džbánu jinému,
ale přesto byl něčím krásný. Pyšnil se svým
zářivě stříbrným povrchem, který se v odpoledních paprscích náramně leskl a za pomocí
sluníčka, které celou situaci mlčky sledovalo
přes skleněnou okenici, vytvořil po celém pokoji několik desítek zlatavých prasátek. Jakmile jsem nádobku pootočila, abych si ji lépe
prohlédla, prasátka se dala do pohybu. Začala
se všelijak prohánět, přeskakovat se a dovádět
a pár z nich se dokonce rozhodlo zajít navštívit
místnost vedlejšího pokoje. Kromě toho všeho
byl džbán poměrně lehoučký a také nejspíš
nesmírně zvědavý, neboť ke mně neustále
natahoval své zaoblené ouško, poslouchaje,

ALASTOR VELIKÝ
TOMÁŠ HLAVÁČEK, 17 LET

zda jsem natolik chytroučká pochopit, co se po
mě vyžaduje. Zamyslela jsem se. Pomocí veškeré mé rozespalé inteligence jsem vydedukovala, že mě maminka žádá džbán něčím naplnit. Čím? To už moje hlavička dohromady složit
nedokázala. Beznadějně jsem pohlédla do
maminčiny překrásné tváře, zoufale hledajíc
nějaký náznak či řešení této zapeklité situace.
Na obou tvářích se jí prohloubil pár mile vypadajících ďolíčků a její koutky vzletěli vzhůru
jako nějaká dvojice zamilovaných motýlků,
tvoříc na jejím půvabném obličeji okouzlující
úsměv. Maminka mi z tvářičky, jako z nějaké
staré knihy, přečetla můj, z mého pohledu
neřešitelný, problém (víte, jak to maminky
dělávají) a znovu zdůraznila svoji prosbu.
Zažádala mě, jestli bych neskočila do lesní
studánky pro vodičku, že by mi poté za odměnu vdolky upekla. Radostí se mi rozšířily zorničky. Tenhle plán se mi tuze zalíbil a hned
jsem, hlavně kvůli těm vdolkům, svolila. Na nic
jsem nečekala. Oblékla jsem si azurový kabátek, takový ten se stříbrnými knoflíčky a s krajkovým okrajem, a loučíc se s maminkou, která
mě kladla na srdce, ať si dávám pozor, jsem
vyrazila do pohádkového světa slunného letního odpoledne…

1. místo
16–20 let

Alastor Veliký, plně ponořen v říši duší, vhlédl
hluboko do mysli démona před sebou. Bylo to
obtížné, ale našel znamení, jež chtěl. Trůn.
Srdce. Meč. Menší mág by tato znamení nepochopil, ale Alastor byl zkušený věštec.
„Srdcový Král,“ zvolal dunivým hlasem do síně,
„toť je vaše karta!“
Potlesk.
Osamocený.
Lepší než normálně.
Alastor otevřel oči, aby zjistil, kdo konečně

ocenil jeho mystický um. Byla to jeho asistentka, nebo spíše ten démon, kterého začaroval
do formy své asistentky. V jeho obličeji viděl,
že potlesk byl zlomyslný. Ale i štiplavý tleskot
byla lepší reakce než tiché pohrdání, jehož se
mu dostávalo z hlediště.
V Alastorově mysli se už ale formoval plán, jak
se pomstít za výsměch, a ještě na svou stranu
dostat obecenstvo. „Drahé obecenstvo, jako
svoje další kouzlo vykážu svoji asistentku zpátky do pekel. Je to obtížný rituál a menší kou-

OHLASY
zelník by při něm mohl ohrozit celou existenci, ale neobávejte se, já to zvládnu. Pro vaše
bezpečí skryji asistentku pod plachtou, abyste
nezahlédli hlubiny pekelné.“ Jakmile zakryl
asistentku, začal mumlat mystická slova pro
otevření spojení s peklem. Poslat někoho do
pekel nebyla ta obtížná část, problém byl udržet ostatní věci v pekle. Cítil nápory démonů
a zatracených duší, jak se snažili dostat do tohoto světa. Potřebovalo to všechnu jeho sílu,
ale udržel je na uzdě.
Plachta spadla.
Obecenstvo bylo zticha.
Někdo zakašlal.
Alastor těžce oddechoval.
„Je... je mi líto, ale budu... budu muset pro dnešek... vystoupení ukon... ukončit.“ Alastor
odešel z pódia, jist tím, že viděl na tvářích
obecenstva údiv. Odešel dřív, než jej vlna nadávek mohla přesvědčit o opaku.
Bydlel několik pater nad barem, kde předváděl
svůj um. Věděl, že Robert, jeho spolubydlící,
už spí, a tak se do malého apartmánu proplížil
tiše, aby jej nevzbudil. Jeho poslední myšlenkou předtím, než usnul na pohovce, jež mu
sloužila za postel, bylo to, že tento apartmán
je nehodný mága Alastorova postavení, ale
byl si jist, že se zítra vše změní. Dostane výtečné recenze za své vystoupení a konečně se mu
dostane slávy a peněz, jak si zaslouží...
„Opravdová magie? Spíše opravdové zklamání“
„Alastor, Veliký zklamání.”
„Pouťové triky, které zvládne každé dítě.“
Pouze výběr z recenzí, které našel na své včerejší představení.
Alastor se ale nenechal odradit, věděl, co musí
udělat! Musí jim ukázat větší a lepší magii.
Stvořit něco z ničeho, něco křiklavého, něco,
čeho si každý všimne. Taková magie se ale jen
tak nenajde na cestě, bude muset udělat přípravy.
Nejdříve musel zrušit své dnešní představení.
Jak zjistil, majitelé baru to už stejně plánovali.
Výtečně, vše začínalo vycházet...
Nyní musel jít nakupovat, aby měl vše, co potřebuje na večer.
Když přišla půlnoc, bylo vše připraveno…
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mimořádné
ocenění
za poezii

MODERNÍ P(R)ÓZA
DAVID NOVÁK, 18 LET
Redbull s kolou a vodka s džusem
Focení bez hader s luxusním fárem,
Do školy jedeš však zpožděným busem
Pro vodu k sousedce s děravým džbánem.
Šatník za tisíce a dokonalá pleť,
Na každém prstu deset kamarádek,
Rafinovaná jak jedné tkaničky spleť, Zajímavá,
že nepopsala bys řádek.
Kamarádi neznají Pythagorovu větu, Protože
nejsou tak úplně praví,
Často si „přičichneš” k THC květu,
Myslíš si, že „já byla plavat“ to spraví.
Zadek vyšpulen na celou verandu, Tisíce
neznámých, co házej ti follow
Máš jediný štěstí, že nabíraj v Kauflandu
Jinak bys dostala pár ran na holou.
Na krku choker a výstřih až k pasu,
Odhalující jak Doylovy příběhy, Promysli lépe
svou životní trasu,
Místo svobody ty zvolíš si koblihy.
Onlajny na Teamsech trávíš si u vody, Rouška
je pro tebe zakleté slovo,
Pro svou lenost máš četné důvody
Radši než maturu dal bych ti olovo.
Zelenina trvanlivější než tvoje vztahy, Každou
noc uleháš v rozdílné posteli, Kde s tebou bylo
víc než půl Prahy, Být všichni jak ty, tak je svět
v pr...
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HŘIŠTĚ ZA SOKOLOVNOU PATŘILO DĚTEM
Poslední červnové nedělní odpoledne patřilo
v Rájci-Jestřebí především těm nejmenším…
A že jich přišlo. Velká účast dětí nás velice příjemně překvapila. Připravili jsme pro ně zábavné letní odpoledne plné her, zábavy a taky
dobrot. V 15 hodin začínal na hřišti za Kulturním
centrem – sokolovnou více než dvouhodinový
program plný písniček a také zmrzlinových
odměn, ve kterém se děti pobavily a vesele si
zaskotačily. Wikiho zmrzlinová show tak potěšila nejen ty nejmenší, ale také doprovázející
rodiče a prarodiče, pro které je úsměv a spokojenost jejich dítek to nejlepší na světě – Aby
nebylo líto ostatním dětem, že se na ně během
odměn v průběhu soutěží nedostalo, nakonec
dostaly ještě všechny zúčastněné děti sladkou
zmrzlinovou odměnu od města Rájec-Jestřebí.
Zakoupit jsme si mohli sladké dobroty – pen-

dreky a cukrovou vatu, které k podobným
akcím neodmyslitelně patří, balonky a nafukovací kladiva. Někteří se nechali „potetovat“
veselými obrázky nebo se proměnili ve veselé
tygříky či motýlky díky malování na obličej.
Spousta dětí se do sytosti vydováděla na skákacím hradě se skluzavkou, stylově v Ledovém
království s Elzou a Annou, který byl pro děti
zdarma. O občerstvení se postarali zástupci
BC Červánky, za což jim patří velký dík, a také
TJ Sokol Rájec-Jestřebí, kteří nám pro tuto akci
zapůjčili hřiště. Děkujeme a těšíme se na další
podobné akce.
Fotografie z této akce naleznete na i zadní obálce zpravodaje.
M. H.

HOLEŠÍN
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DĚTSKÝ DEN V HOLEŠÍNĚ

Sobota 26. 6. 2021 patřila v Holešíně především
dětem. A že se jich tu sešlo! Bratru obec s 220
obyvateli byla téměř zdvojnásobena. Pobavit
a zasoutěžit si přišlo pěkných 70 dětí s rodiči či
jiným doprovodem.
Dětský den byl tradičně zahájen u požární
nádrže, kde si mohli všichni vyzkoušet práci
s proudnicí stříkáním na terč. Po absolvování
stezky lesem, kde děti plnily za sladké odměny
různé úkoly, se sešli kolem Holešínského hřiště,
kde bylo připravené občerstvení pro všechny.
A také zde bylo připraveno pár soutěží s věcnými odměnami.
Kdo nesoutěžil, pohrál si na dětském a workoutovém hřišti, které nechali vybudovat holešínští hasiči a které bylo ten den slavnostně ote-

vřeno. Mohli si také zaskotačil na hasičské
trampolíně. Malování na obličej či henna tattoo
se obešlo bez velkých front a na každé dítko se
dostalo.

Připraveno bylo i pár úkolů pro dospělé, ale ti se
moc neodvázali. Asi šetřili
síly na večerní zábavu.
Počasí nám přálo a odměnou pro všechny pořádající hasiče byla opravdu
velká účast lidí, kteří stále víc vyhledávají Holešín
a naše akce. Za to všem
moc děkujeme.
Za Holešín
Evžen Mejzlík

SPORT
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FOTBALU V NAŠEM MĚSTĚ JE JIŽ 100 LET
KAPITOLA 6. – OBDOBÍ 1992–1994
V předešlé kapitole jsme skončili na konci
června roku 1992, kdy naše mužstvo vyhrálo
okresní přebor a postoupilo do I. B třídy. Toto
mužstvo opustili hráči – Pavel Jedlička (skončil
s aktivní činností), Radek Dovrtěl (odešel na
hostování do Vilémovic), Martin Šmerda
(odešel na hostování do ligového dorostu
ČKD Blansko), Libor Stloukal (ukončil aktivní
činnost pro pracovní povinnosti). Tyto hráče
se podařilo více jak nahradit vrátivšími se odchovanci klubu. Z divizního ČKD Blansko se
vrátili Jarek Málek a Richard Němec. Na hostování přišli z ČKD Blansko mladý obránce Michal
Malits a z Bořitova záložník Pavel Dvořáček.
Mužstvo vedli trenér Antonín Šmerda a asistent
Jan Kratochvíl. Na podzim vyhrálo mužstvo
5 utkání, dvakrát remizovalo a utrpělo 5 porá-

žek. Na nováčka to nebylo nejhorší. A stačilo
to na 6. místo se ziskem 14 bodů. Na jaře odešli
na hostování do Knínic obránce Šmeral a do
Černé Hory záložník Pijáček. Naopak na hostování byl z ČKD Blansko získán zkušený brankář Pavel Mynařík. Jaro se vydařilo lépe než
podzim, když jsme získali 7 výher, dvě remízy
a 3 porážky.
V konečné tabulce sezóny 1992–1993 se naše
mužstvo umístilo na 4. místě (MKZ Rájec-Jestřebí 26–13–4–9–44:35–30). Před našim mužstvem skončili Boskovice na 3. místě a za námi
skončil Adamov na 10. místě.
Našich 44 branek nastříleli hráči – 9 R. Němec
a J. Musil, 5 J. Málek a E. Frantel, 4 O. Čepa
a V. Kunc, 2 Malits, Břoušek a Dvořáček, jednu
P. Škaverina a Vlastní.

Mužstvo internacionálů ČSR před utkáním, kterým bylo slavnostně otevřeno hřiště s novou travnatou
plochou dne 7. 8. 1991. Stojící zleva: Pavel Kouba, František Chovanec, František Knebort, Zdeněk
Prokeš, František Jakubec, Antonín Panenka. Dole zleva: Josef Jurkanin, Miroslav Valent, František
Veselý, Josef Jelínek, Jan Jarkovský, Petr Herda.
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Společný snímek hráčů MKZ s XI. internacionálů ČSR ze dne 7. 8. 1991 (první poločas). Stojící zleva:
Václav Tihon, František Jakubec, Alexander Malits, Zdeněk Vašíček, Zdeněk Prokeš, Roman Musil, Jiří
Gottwald, František Chovanec, Pavel Kouba, František Knebort, Jiří Kuběna, Rostislav Šebánek, Antonín Panenka, Ladislav Bačovský. Dole zleva: Miroslav Valent, Jan Kratochvíl, Josef Jelínek, Jan Jarkovský, Milan Jedlička, Petr Herda, Josef Jurkanin, Libor Sedlák, František Veselý.

Společný snímek hráčů MKZ s XI. internacionálů ČSR ze dne 7. 8. 1991 (druhý poločas). Stojící zleva:
Miroslav Valent, Jan Urbánek, Miroslav Hertl, František Chovanec, Pavel Malík, Pavel Jedlička, Michal
Hepp, Pavel Kouba, Petr Klimek, Petr Břoušek, Bohumír Staněk, Josef Jurkanin, Petr Herda, Antonín
Šmerda (trenér). Dole zleva: Martin Šmerda, Antonín Panenka, Zdeněk Prokeš, František Jakubec,
Radek Horáček, Milan Dvořák, Libor Stloukal, Ondřej Čepa, František Veselý, Milan Kadlec.
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Slavnostní schůze fotbalového klubu v rámci oslav 70. výročí založení fotbalového klubu v Rájci-Jestřebí konaná 11. 8. 1991 v restauraci na zámku.

MKZ Rájec-Jestřebí, vítěz okresního přeboru a postupující do 1. B třídy – 1992. Stojící zleva: Petr Břoušek,
Vladimír Kunc, Rostislav Pijáček, Radek Dovrtěl, Radek Müller, Pavel Jedlička, Radek Horáček, Michal
Hepp, Miroslav Hertl, Jan Kratochvíl (asistent trenéra). Antonín Šmerda (trenér). Dole zleva: Ladislav
Bačovský, Vladimír Šmeral, Pavel Malík, Bohumír Staněk, Jaroslav Musil, Martin Šmerda, Ondřej Čepa,
Radko Kadlec.

SPORT
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Nejlepší střelec okresního přeboru mužů (ještě dorostenec) Ondřej Čepa (32 branek) přebírá pohár od
zástupce OFS Blansko a současně předsedy TJ MKZ – rok 1992.

Pro novou sezónu 1993–1994 mohli trenér
Šmerda a asistent Kratochvíl počítat s dorostenci Liborem Brázdou, Romanem Musilem,
který se vrátil z vojny a na hostování přišel
z Metry Blansko obránce Zdeněk Nehyba. Naopak po ročním hostování se M. Malits vrátil
do ČKD Blansko.
Podzim skončil celkem úspěšně, když jsme
skončili na 3. místě s 18 body – 9 výher, žádná
remíza a 4 porážky.
Jaro začalo změnami v hráčském kádru. Z hostování v ČKD Blansko se vrátil odchovanec
Jarek Maňoušek, naopak na vojnu odešel Jarek
Musil. Před zahájením sezóny šel na operaci
páteře Zdeněk Nehyba. Po třetím kole skončila sezóna pro Ondřeje Čepu, který musel jít na
operaci kolene. Naopak se uzdravili z podzimu zranění V. Kunc a R. Müler. Na jaře tak mužstvo získalo 5 výher, 4 remízy a 4 porážky.

Celkové umístění v sezóně 1993–1994:
3. MKZ Rájec-Jestřebí 26–14–4–8–59:30–32
Vyhráli Boskovice a za námi na 4. místě skončila Metra Blansko – na 8. místě Adamov a na
posledním 14. místě Jedovnice.
Střelecky se uplatnili hráči: 8 R. Němec a J. Maňoušek, 7 J. Málek a V. Kunc, 6 Z. Nehyba
a O. Čepa, 4 P. Dvořáček a L. Brázda, 3 J. Musil
a R. Musil, 1 P. Břoušek, E. Frantel a P. Škvarenina.
V těchto sezónách se vystřídali hráči: brankáři Bačovský, Šamšula, Staněk, Volák, Minařík
a hráči P. Škvarenina, R. Müller, M. Malits,
M. Hertl, R. Němec, P. Dvořáček, R. Horáček,
P. Břoušek, J. Musil, E. Frantel, M. Hepp, O. Čepa,
R. Pijáček, L. Šmerda, V. Kunc, J. Málek, M. Kadlec, P. Švancara, Z. Nehyba, L. Brázda, R. Musil,
J. Maňoušek.
FK MKZ Rájec-Jestřebí
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
SRPEN 2021
1. 8.
7. 8.
8. 8.
14. 8.
15. 8.
21. 8.
22. 8.
28. 8.
29. 8.

MDDr. Koudelková Dagmar
MUDr. Kutlíková Tatiana
MDDr. Kuželová Tereza
MUDr. Loskot Pavel
MUDr. Kubínová Eva
MDDr. Potůček Jiří
MDDr. Trubáčková Pavlína
MUDr. Padalík Karel
MUDr. Sládek Jiří

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Boskovice, Lidická 8
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Velké Opatovice, nám. Míru 492

778 168 741
602 882 007
731 074 479
516 471 210
516 491 263
516 419 538
516 488 452
516 491 263
516 477 319

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.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 20:00 hodin.

POMOC OBĚTEM KRIMINALITY JE NYNÍ NA JIŽNÍ MORAVĚ DOSTUPNĚJŠÍ
Bílý kruh bezpečí zahájil v červnu 2021 na území
Jihomoravského kraje provoz první mobilní poradny pro oběti kriminality v České republice.
Nestátní nezisková organizace Bílý kruh
bezpečí letos slaví 30 let poskytování pomoci obětem kriminality. V letošním jubilejním roce činí další významný krok směrem k obětem.
V pátek 18. 6. 2021 byla za účasti významných
osobností Jihomoravského kraje pokřtěna
první mobilní poradna BKB v České republice.
Smyslem tohoto pilotního projektu je zvýšit
dostupnost pomoci obětem kriminality
a domácího násilí. Pro velkou část obětí a pozůstalých po obětech je totiž náročné dosáhnout na potřebnou a komplexní pomoc co

Správné řešení křížovky
z červencového vydání zpravodaje:
Hledáš-li pravdu, nedívej se dál
než k svému srdci.“
John Lennon

nejrychleji po činu. Bariérou může být vzdálenost, složitá dopravní obslužnost, imobilita,
ale i sociální izolovanost nebo hospitalizace.
Stejně tak oběti latentní kriminality (např. znásilnění, nebezpečné vyhrožování, vydírání,
domácí násilí) z mnoha pochopitelných důvodů pomoc nevyhledají, ač ji potřebují. Mobilní poradna BKB je vozidlo dodávkového typu
s vnitřním prostorem připraveným k poskytování konzultací kdekoliv v terénu. Vozidlo bude
plnit dvojí roli. V anonymizované verzi bude
vyjíždět za klienty. Ve verzi s polepy Bílého
kruhu bezpečí bude fungovat jako nosič informací na preventivních akcích pro veřejnost.
V případě zájmu o využití nabízené pomoci je
možné se obrátit na telefon 732 842 664 nebo
e-mail: bkb.brno@bkb.cz.

Další křížovky i jiné hry k příjemnému
trávení volného času najdete na
www.onlinekrizovky.cz.
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HOBBY NEBO POSLÁNÍ?
Odstraňování spadených stromů, požár budovy, držení pohotovosti na hasičské zbrojnici
a v neposlední řadě pomoc v obcích postižených tornádem. Tyto a mnohé další akce mají
za sebou ráječtí hasiči za poslední dny a týdny.
Tak jako již dlouho ne se v posledních týdnech
ukázala důležitost integrovaného záchranného
systému. Velký díl práce při živelních pohromách je bezesporu na hasičích, a to jak profesionálních, tak dobrovolných.
Na 25. června byly hlášeny silné bouřky. Pro
všechny hasiče to znamená jediné – být připraven. Náš region měl to štěstí, že se mu nejhorší vyhnulo. I tak se ale o půl desáté večer
rozezněly sirény. Ráječtí dobrovolní hasiči byli
do pár minut v plné výstroji u hasičského auta.
Jejich úkolem bylo držet pohotovost ve vlastní
zbrojnici za profesionální hasiče z Blanska,
kteří byli povoláni na Hodonínsko. Pohotovost
nakonec trvala 15 hodin. I to je práce dobrovolných hasičů.
Když o pár dní později přišel požadavek na
vyslání skupiny hasičů z Rájce na odklízecí

práce v Moravské Nové Vsi, neměl velitel jednotky Vlastimil Svoboda problém se sestavením dvou skupin, z nichž jedna vyrazila na
místo v sobotu 3. 7., druhá o den později.
V době uzávěrky článku se hasiči zúčastnili
likvidace následků ničivého tornáda na jihu
Moravy ještě dvakrát. Odjezd byl plánován
vždy na pátou hodinu ranní. To, co na místě
viděli, bylo šokující. „Čekal jsem, že to bude
hrozné. Ale bylo to ještě horší,“ říká Jaroslav
Hudec, dlouholetý člen jednotky. Téměř
všechny domy bez střech, některé srovnané
se zemí. Ve fasádách těch stojících zaražené
kusy z ostatních domů, plotů a bůhví čeho
všeho, vzrostlé stromy zlámané a všude neskutečný nepořádek. První den měli ráječtí za
úkol rozebrat zbytky střechy na domě určeném k demolici. To, co bylo naplánované na
jeden den, ale naši zvládli za půl dne. Zásluhu
na tom má především zkušený Radim Zimola,
který zužitkoval své znalosti se střešními konstrukcemi. Při akcích tohoto typu jsou zkušenosti ze zaměstnání velkým přínosem. Odpo-

Moravská Nová Ves, 4. 7. 2021.
Zleva: Jiří Staněk, Lukáš Jakubec, David Trávníček a Jaroslav Hudec.
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ledne tedy pokračovali dále do ulic. Tam na
výzvu, zda má někdo dřevěný odpad na odvoz,
reagovali snad ze všech domů. A tak se naši
hasiči ani druhou půlku dne nezastavili a plnili jeden kontejner za druhým. Večer už naprosto vysílení dostali poslední „jednoduchý“ úkol.
Odvoz mobilních lamp do Mikulčic. Nakonec
provedli i instalaci lamp včetně elektrocentrály a rozvodů. Zpět v Rájci byli hasiči před půlnocí.
Druhý den našich hasičů byl dost podobný.
Odklízení zbytků střech a odvoz materiálu na
skládku. „Panovala tam neuvěřitelná soudržnost. Pomáhali všichni sousedi. A kdo nemohl
fyzicky pracovat, nosil aspoň pití a jídlo pro
pracující,“ vzpomíná Hudec. Poukazuje ale i na
negativní jevy, se kterými se setkali. Při výjezdech z obce civilisty zastavovala policie a kontrolovala auta. Výjimkou totiž nebyly krádeže
nářadí, a to dokonce i ve dne. „Ve válečné oblasti jsem nikdy nebyl, ale takto bych si ji představoval,“ doplňuje dále Hudec. Na jednom se
ale ráječtí hasiči shodují. I když si fyzicky sáhli
na dno, neváhají se připojit i další dny, pokud
to bude potřeba. Vděčnost místních za tolik
potřebnou pomoc, ať už za pomoci techniky,
kterou hasiči vládnou, anebo holýma rukama,
je dostatečným zadostiučiněním.
Za zmínku stojí i poplach, který byl v Rájci vyhlášen v druhém dni výjezdu našich na pomoc
do postižených oblastí. I když byla část jednotky na jihu, po zaznění sirén se další členové
jednotky seběhli v akceschopném počtu a vyrazili. V tomto případě se jednalo „pouze“
o požár odpadkového koše, který bylo pro
hasiče snadné zlikvidovat. Nic oproti požáru
kůlny v bezprostřední blízkosti rodinného
domu v Rájci na ulici Blanenská z konce května,
u kterého byli naši jako první a zabránili rozšíření požáru a mnohem větším škodám. Je
zřejmé, že členové jednotky jsou aktivní bez
ohledu na to, zda den předem tvrdě pracovali
a jsou unavení, ať je víkend nebo noc.
Vyrazit na pomoc postiženým tornádem ani na
chvíli nezaváhal Petr Sikora, který patří k těm
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služebně mladším. Jedním dechem dodává,
že to, proč se k hasičům dal, je adrenalin z okamžitých akcí. „Nikdy nevíte, kdy to houkne
a jestli zrovna tentokrát to budeme my, co
zachrání někomu majetek, nebo dokonce život.“ Vždyť ráječtí hasiči disponují, mimo
mnohé další techniky, také automatizovaným
externím defibrilátorem (AED). Nezřídka se
stává, že u postiženého člověka jsou dříve než
záchranáři a musí začít s oživováním jako první. Sikora neskrývá své překvapení z toho, že
být dobrovolným hasičem je obrovská zodpovědnost a není to pro každého. „Musíte tomu
věnovat spoustu času, mnohdy na úkor spánku. A ráno do zaměstnání.“ Kupříkladu při silných bouřkách 30. června eviduje rájecká jednotka pět výjezdů ke spadeným stromům na
vozovku či budovu za jeden den. Jedna akce
může trvat i hodiny, záleží na konkrétní situaci.
Nedílnou součástí činnosti v jednotce jsou
i pravidelná školení, nezbytná pro získání
teoretických i praktických dovedností. Je toho
opravdu hodně, co musí dobrovolný hasič
umět.
Jednotka SDH Rájec čítá 16 členů a stále hledá
nové dobrovolníky. S jejich nedostatkem se
velitel rájeckých hasičů, Vlastimil Svoboda,
dlouhodobě potýká, stejně jako s nedostatečným zázemím. Ale to už je jiná kapitola. Letos
mají naši hasiči za sebou již 45 výjezdů, z toho
šestnáctkrát vyjížděli k požáru a devětkrát
k oživování člověka. Průměrná doba výjezdu
hasičského auta od zaznění sirén je neuvěřitelných pět minut. Kromě toho musí hasiči zajišťovat mnoho kulturních akcí ve městě jako
požární dozor. Za zmínku určitě stojí i kroužek
Mladí hasiči, kde se děti od šesti let učí hasičskému sportu, základům první pomoci, týmové spolupráci a dalšímu. Koho jiného dětem
nabídnout za vzor než muže v uniformách,
kteří škody nedělají, ale napravují?
Tito muži jsou připraveni jít do rizika, aby pomohli ostatním. Dělají to dobrovolně, s velkým
nasazením, bezplatně a ve svém volném čase.
Velké díky našim dobrovolným hasičům!
Martina Sikorová
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U S N E S E N Í
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 21. 6. 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. 2/2021 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4a
Rada města projednala žádost o provedení
úprav v bytě v majetku města a souhlasí s jejich provedením dle přílohy č. 3. Rada města
rozhodla uzavřít dodatek nájemní smlouvy
obsahující inflační doložku. Nájemné se od
1. dne následujícího měsíce po dokončení rekonstrukce stanovuje na částku 50,12 Kč/m²
a dále se bude každoročně navyšovat vždy
k 1. lednu mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen
za 12 měsíců posledního kalendářního roku
proti průměru dvanácti předcházejících měsíců a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.
USNESENÍ č. 4b
Rada města projednala žádost o provedení
úprav v bytě v majetku města a souhlasí s jejich provedením dle přílohy č. 4. Rada města
rozhodla uzavřít dodatek nájemní smlouvy
obsahující inflační doložku. Nájemné se od
1. dne následujícího měsíce po dokončení rekonstrukce stanovuje na částku 50,12 Kč/m²
a dále se bude každoročně navyšovat vždy
k 1. lednu mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských
cen za 12 měsíců posledního kalendářního
roku proti průměru dvanácti předcházejících
měsíců a zveřejněnou Českým statistickým
úřadem.

USNESENÍ č. 5
Rada města projednala žádost o prominutí
zaplacení části nájemného za měsíc květen
2021 z důvodu nemožnosti byt po celou dobu
měsíce května 2021 užívat a rozhodla snížit
nájemné ve výši dle přílohy č. 5.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala záležitost pronájmu
a placení nájemného z nebytových prostor
v majetku města Rájec-Jestřebí na ul. Komenského 624, Rájec-Jestřebí (provozovna papírnictví) a rozhodla podat výpověď z nájmu
s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala žádost o výpůjčku
nebytových prostor evidovanou pod č. j. MERJ
1267/21 a souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Záměr města poskytnout formou
výpůjčky nemovitý majetek ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí byl zveřejněn na úřední desce
dne 24. 5. 2021 a sejmut dne 9. 6. 2021.
USNESENÍ č. 8a
Rada města schválila Účetní závěrku za rok
2020 Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko sestavenou k 31. 12.
2020. Protokol o schvalování účetní závěrky je
nedílnou součástí zápisu z jednání rady města
(příloha č. 6).
USNESENÍ č. 8b
Rada města schválila příděl hospodářského
výsledku – zisku za rok 2020 Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
ve výši 31.206,70 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala žádost Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
o vyřazení majetku. Rada města souhlasí s
vyřazením majetku Základní školy a mateřské
školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko dle přiloženého návrhu (příloha č. 7).

USNESENÍ
USNESENÍ č. 10
Rada města bere na vědomí sdělení k provedeným nápravným opatřením zjištěným veřejnosprávními kontrolami za rok 2020 v Základní škole a mateřské škole Rájec-Jestřebí, okres
Blansko.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala návrh Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
na přerušení provozu ve školní družině v době
letních prázdnin od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021.
Rada města s tímto návrhem souhlasí.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala návrh pedagogického
sboru ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko
na udělení Ceny starosty města Rájec-Jestřebí
(příloha č. 8). Rada města v souladu s návrhem
rozhodla udělit tuto cenu s peněžními dary ve
výši 1.000 Kč.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala žádost o odprodej
pozemku parc. č. 808 zahrada o výměře 230 m²
v k. ú. Jestřebí a doporučuje zastupitelstvu
města předmětný odprodej schválit za celkovou cenu 78.200 Kč + platná sazba DPH. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 14a
Rada města projednala záměr propachtování
části pozemku parc. č. 743 ostatní plocha o výměře cca 195 m² z celkové výměry 576 m² v k. ú.
Rájec nad Svitavou k pěstování plodin a rozhodla uzavřít na předmětnou část pozemku pachtovní smlouvu na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou za pachtovné 1 Kč/m²/
rok, dále dle podmínek v příloze č. 9.
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USNESENÍ č. 14b
Rada města projednala žádost a konstatuje,
že pro projednání zřízení vjezdu na části pozemku parc. č. 743 ostatní plocha o výměře cca
195 m² z celkové výměry 576 m² v k. ú. Rájec
nad Svitavou je nutné předložit projektovou
dokumentaci s kladnými vyjádřeními dotčených orgánů. Rada města požaduje, aby návrh
případného vjezdu zohledňoval již existující
projektovou dokumentaci na stavbu „Rájec-Jestřebí, ul. Školní – výstavba parkoviště“.
USNESENÍ č. 15
Rada města projednala návrh smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru
– společná zařízení v k. ú. Jestřebí (protierozní
mez) s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Praha – pobočkou Blansko (příloha č. 10). Rada města rozhodla smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru
– společná zařízení v k. ú. Jestřebí (protierozní
mez) s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Praha – pobočkou Blansko uzavřít.
USNESENÍ č. 16
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička jako veřejným zadavatelem dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, týkající se zajištění nákupu elektrické energie a zemního plynu přes Českomoravskou komoditní burzu
Kladno pro rok 2022 (příloha č. 11).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ 23. 6. 2021
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání upravený přesunutím bodu 13.
Informace o připomínkách a nových požadavcích k územnímu plánu města Rájec-Jestřebí,
který bude projednán jako bod 3. Pořadí ostatních bodů navrženého programu se nemění.

USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města bere na vědomí seznam
připomínek k návrhu územního plánu města
Rájec-Jestřebí.
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USNESENÍ č. 3a
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o schváleném Rozpočtovém opatření
č. 2/2021 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3b
Zastupitelstvo města revokuje své usnesení
č. 13 ze dne 3. 3. 2021: „Zastupitelstvo města
pověřuje starostku města vypsat v roce 2021 veřejné výběrové řízení na sběr, svoz a likvidaci
komunálního odpadu tak, aby byla uzavřena
smlouva s vítězem veřejného výběrového řízení
s účinnosti od 1. 1. 2022.“
USNESENÍ č. 3c
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města vypsat v roce 2021 výběrové řízení na veřejnou zakázku na sběr, odvoz, třídění, využívání
a likvidaci komunálního odpadu, vč. provozu
sběrného střediska odpadů. Zastupitelstvo
města ukládá vypovědět příslušné smluvní
vztahy s dodavatelem SUEZ CZ a. s., Brno až po
výběru vítězného uchazeče veřejné zakázky
a po podpisu příslušných smluv na sběr, odvoz,
třídění, využívání a likvidaci komunálního odpadu, vč. provozu sběrného střediska odpadů.
USNESENÍ č. 3d
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí přehled plnění úkolů uložených zastupitelstvem města v roce 2021 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2020 města Rájec-Jestřebí, okres Blansko (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města bere na vědomí Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2020 a její přílohy (příloha č. 4).
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
Závěrečný účet města Rájec-Jestřebí za rok
2020 (příloha č. 5). Zastupitelstvo města souhlasí s celoročním hospodařením města Rájec‑Jestřebí za rok 2020, a to bez výhrad.

USNESENÍ
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje Účetní závěrku
města Rájec-Jestřebí k 31. 12. 2020. Protokol
o schvalování účetní závěrky je nedílnou součástí zápisu ze zastupitelstva města (příloha č. 6).
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města bere na vědomí Schválený rozpočet města Rájec-Jestřebí na rok 2021
a jeho plnění k 31. 5. 2021 (příloha č. 7).
USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí souhrnnou zprávu o realizaci stavby
„MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV RÁJEC-JESTŘEBÍ“ k datu 31. 5. 2021.
USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 1561 ostatní plocha o výměře
3.964 m² nebo jeho část o výměře cca 682 m²
v k. ú. Jestřebí.
USNESENÍ č. 11a
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parc. č. 1610/2 zahrada o výměře 237 m²
– id. 1/2 v k. ú. Rájec nad Svitavou za cenu 2.795
Kč + platná sazba DPH. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 11b
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 1610/3 zahrada o výměře 40 m²
v k. ú. Rájec nad Svitavou.
USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část
pozemku parc. č. 525/1 ostatní plocha o výměře cca 118 m² (přesná výměra po vyhotovení
geometrického plánu) v k. ú. Holešín v souladu
s doporučením Osadního výboru Holešín za
cenu 600 Kč/m² + platná sazba DPH. Náklady
spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným
převodem nemovitého majetku umístěného
na dětském hřišti parc. č. 525/2 v k. ú. Holešín
do majetku města Rájec-Jestřebí od pobočného spolku SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů
Holešín dle předložené nabídky (příloha č. 8).

USNESENÍ
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USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Rájec-Jestřebí č. 2/2021,
o nočním klidu (příloha č. 9).
USNESENÍ č. 15a
Zastupitelstvo města revokuje své usnesení
č. 13 ze dne 19. 5. 2021: „Zastupitelstvo města
rozhodlo ukončit soudní spor s žalovanou stranou PIKHARTSPORTSERVIS s. r. o., Mečířova 45,
Brno, IČ: 29202060 ve věci uplatnění slevy z ceny díla realizovaného dle smlouvy o dílo mezi
městem Rájec-Jestřebí a PIKHARTSPORTSERVIS
s. r. o., Mečířova 45, Brno ze dne 9. 7. 2014 ve
znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem
byla montáž sportovní podlahy a obložení v tělocvičně Gymnázia Rájec-Jestřebí smírnou dohodou, kdy žalovaná strana PIKHARTSPORTSERVIS
s. r. o., Mečířova 45, Brno, IČ: 29202060 uhradí
městu Rájec‑Jestřebí část žalované částky ve výši
120.000 Kč. V případě, že ke smíru a dohodnuté
úhradě ve stanované výši nedojde, trvá zastupitelstvo města na pokračování soudního sporu.“

USNESENÍ č. 15b
Zastupitelstvo města rozhodlo ukončit soudní spor s žalovanou stranou PIKHARTSPORTSERVIS s. r. o., Mečířova 45, Brno, IČ: 29202060
ve věci uplatnění slevy z ceny díla realizovaného dle smlouvy o dílo mezi městem Rájec-Jestřebí a PIKHARTSPORTSERVIS s. r. o., Mečířova 45, Brno ze dne 9. 7. 2014 ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem byla montáž sportovní podlahy a obložení v tělocvičně
Gymnázia Rájec-Jestřebí smírnou dohodou,
kdy žalovaná strana PIKHARTSPORTSERVIS
s. r. o., Mečířova 45, Brno, IČ: 29202060 uhradí
městu Rájec-Jestřebí část žalované částky ve
výši 100.000 Kč. V případě, že ke smíru a dohodnuté úhradě ve stanované výši nedojde,
trvá zastupitelstvo města na pokračování
soudního sporu.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 28. 6. 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 projednala žádost o uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část
pozemku parc. č. 743 ostatní plocha o výměře cca 194 m² z celkové výměry 576 m² v k. ú.
Rájec nad Svitavou a nedoporučuje zastupitelstvu města smlouvu o budoucí kupní smlouvě na předmětnou část pozemku uzavřít.
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala žádost o uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část
pozemku parc. č. 743 ostatní plocha o výměře cca 195 m² z celkové výměry 576 m² v k. ú.

Rájec nad Svitavou a nedoporučuje zastupitelstvu města smlouvu o budoucí kupní smlouvě na předmětnou část pozemku uzavřít.
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rájec-Jestřebí oprava chodníků a místních komunikací v roce 2021 – část Rájec“. Rada
města schvaluje:
– výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rájec-Jestřebí
oprava chodníků a místních komunikací v roce
2021 – část Rájec“, vč. příloh (příloha č. 2),
– návrh smlouvy o dílo „Rájec-Jestřebí oprava
chodníků a místních komunikací v roce 2021 –
část Rájec“ (příloha č. 3),
– složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rájec-Jestřebí
oprava chodníků a místních komunikací v roce
2021 – část Rájec“ (příloha č. 4),
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– dodavatele k oslovení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rájec-Jestřebí
oprava chodníků a místních komunikací v roce
2021 – část Rájec“ (příloha č. 5).
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dodávka multifunkčního zametacího
stroje“. Rada města schvaluje:
– výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem. Dodávka multifunkčního zametacího stroje“, vč. příloh (příloha č. 6),
– návrh kupní smlouvy „Dodávka multifunkčního zametacího stroje“ (příloha č. 7),
– složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka multifunkčního zametacího stroje“ (příloha č. 8),
– dodavatele k oslovení pro veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Dodávka multifunkčního zametacího stroje“ (příloha č. 9).
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
na stavební práce „Oprava komunikací Rájec-Jestřebí – ul. B. Němcové, Na Rybníčku, V Úzkých, ul. Hybešova kolem sportovního areálu“
se zhotovitelem KAREL PORČ, s. r. o., Lysice
(příloha č. 10). Rada města rozhodla smlouvu
o dílo na stavební práce „Oprava komunikací
Rájec-Jestřebí – ul. B. Němcové, Na Rybníčku,
V Úzkých, ul. Hybešova kolem sportovního
areálu“ se zhotovitelem KAREL PORČ, s. r. o.,
Lysice uzavřít.

USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo k akci „Rájec-Jestřebí – Oprava
chodníku v Holešíně“ ze dne 30. 4. 2021 uzavřené se zhotovitelem SWIETELSKY stavební
s. r. o., České Budějovice, jehož předmětem jsou
vícepráce (příloha č. 11). Rada města rozhodla
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k akci „Rájec-Jestřebí – Oprava chodníku v Holešíně“ ze dne
30.04.2021 uzavřené se zhotovitelem SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice uzavřít.
USNESENÍ č. 9
Rada města Rájec-Jestřebí rozhodla v rámci své
kompetence poskytnout pomoc obcím a městům nejvíce zasaženým tornádem dne 24. 6.
2021:
a) Rada města schválila finanční dar městu
Hodonín – místní část Pánov ve výši 20.000 Kč
na zřízený transparentní účet
č. 123-3116270217/0100.
b) Rada města schválila finanční dar obci Lužice ve výši 20.000 Kč na zřízený transparentní
účet č. 123-3116370277/0100.
c) Rada města schválila finanční dar obci Mikulčice ve výši 20.000 Kč na zřízený transparentní účet č. 299222440/0300.
d) Rada města schválila finanční dar obci Moravská Nová Ves ve výši 20.000 Kč na zřízený
bankovní účet č. 1382079379/0800.
e) Rada města schválila finanční dar obci Hrušky ve výši 20.000 Kč na zřízený transparentní
účet č. 123-4548350207/0100.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 12. 7. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města projednala Protokol o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
s názvem „Vozidlo na alternativní pohon –

Město Rájec-Jestřebí“ (příloha č. 1). Rada města
v souladu s doporučením hodnotící komise na
realizaci této veřejné zakázky vybrala firmu
TLAMKA s. r. o., Na Chmelnici 2409/52, Boskovice, IČ: 02413752. Rada města pověřuje starostku města Mgr. Romanu Synakieviczovou
uzavřením smlouvy.
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USNESENÍ č. 3
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
na zhotovení stavby „Dodávka a montáž klimatizace v objektu gymnázia“ se zhotovitelem Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina (příloha č. 2).
Rada města rozhodla smlouvu o dílo na zho-

tovení stavby „Dodávka a montáž klimatizace
v objektu gymnázia“ se zhotovitelem Ivan
Kopřiva, Lhota Rapotina uzavřít.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 19. 7. 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 projednala návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje č. JMK070922/21/OKH, jejímž předmětem
je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje ve formě dotace na „Vybavení JSDH Rájec“ a schvaluje uzavření této smlouvy (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření
č. 3/2021 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala a bere na vědomí
zápis o volbě zástupců pedagogických pracovníků školy ve školské radě Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
(příloha č. 4) a zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě Základní
školy a mateřské školy Rájec‑Jestřebí, okres
Blansko (příloha č. 5).
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh na stanovení
místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a maximální úlevy dle získaných EKO bodů v rámci systému MESOH na
rok 2022. Rada města ukládá zapracovat do
návrhu obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za obecní systém odpadového hos-

podářství na rok 2022 místní poplatek ve výši
750 Kč, maximální úlevu v systému MESOH
ve výši 550 Kč a hodnotu EKO bodu 8 Kč.
Návrh vyhlášky o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství bude předložen zastupitelstvu města.
USNESENÍ č. 7a
Rada města projednala žádost Divadelního
spolku Rájec-Jestřebí o rozšíření výpůjčky nebytových prostor v Kulturním centru – sokolovně o klubovnu č. 5 (příloha č. 6). Rada města souhlasí s rozšířením smlouvy o výpůjčce
s Divadelním spolkem o klubovnu č. 5 s navýšením úhrady provozních nákladů o 2.400 Kč/
rok. Záměr byl zveřejněn dne 16. 6. 2021, sejmut
2. 7. 2021.
USNESENÍ č. 7b
Rada města souhlasí se změnou smlouvy
o výpůjčce s SDH Rájec, kdy užívat bude klubovnu č. 4 místo původní klubovny č. 5 v Kulturním centru – sokolovně za stejných podmínek úhrady provozních nákladů.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 1006/1 ostatní plocha o výměře cca 15 m² z celkové výměry
414 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou pro zpevnění
plochy a rozhodla uzavřít na předmětnou
část pozemku smlouvu o výpůjčce na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za
podmínek uvedených v příloze č. 7.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 1006/1 ostatní
plocha o výměře cca 18 m² z celkové výměry

27
414 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou pro zpevnění plochy a rozhodla uzavřít na předmětnou
část pozemku smlouvu o výpůjčce na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za
podmínek uvedených v příloze č. 8.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala žádost o odprodej
části pozemku parc. č. 616/6 ostatní plocha
o výměře cca 40 m² z celkové výměry 154 m²
v k. ú. Holešín a v souladu s doporučením
Osadního výboru Holešín doporučuje zastupitelstvu města předmětný odprodej schválit za cenu 600 Kč/m² + platná sazba DPH.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost o odprodej
části pozemku parc. č. 1955/1 ostatní plocha
o výměře cca 90 m² z celkové výměry 1.373 m²
v k. ú. Rájec nad Svitavou a nedoporučuje
zastupitelstvu města předmětný odprodej
schválit.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala nabídku společnosti
VIAGEM, a. s., Sokolovská 131/86, Praha 8 – Karlín na výkup pozemků parc. č. 894/7 orná půda
o výměře 42 m² (podíl 6/16), parc. č. 1254 orná
půda o výměře 5.992 m² (podíl 3/7), parc. č.
1257 ostatní plocha o výměře 290 m² (podíl
3/7), parc. č. 1259 trvalý travní porost o výměře
855 m² (podíl 3/7), parc. č. 1262 trvalý travní
porost o výměře 632 m² (podíl 3/7), parc. č.
1265 ostatní plocha o výměře 717 m² (podíl
3/7), všechny v k. ú. Jestřebí a pozemek parc.
č. 1817/225 orná půda o výměře 2.045 m²
(podíl 2/16) v k. ú. Rájec nad Svitavou za celkovou cenu 108.316,71 Kč a nedoporučuje zastupitelstvu města předmětný výkup schválit.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala žádost o směnu části
obecního pozemku parc. č. 1934/4 ostatní
plocha o výměře cca 435 m² z celkové výměry
42.349 m² za část pozemku parc. č. 1925 zahrada o výměře cca 435 m² z celkové výměry
1.869 m², vše v k. ú. Rájec nad Svitavou a nedoporučuje zastupitelstvu města předmětnou
směnu schválit.

USNESENÍ
USNESENÍ č. 14
Rada města projednala návrh Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN, a. s. (příloha č. 9).
Rada města rozhodla Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství
a zajištění zpětného odběru elektrozařízení
s firmou ELEKTROWIN, a. s., Praha 4 uzavřít.
USNESENÍ č. 15
Rada města projednala Protokol o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
s názvem „Rájec-Jestřebí oprava chodníků
a místních komunikací v roce 2021 – část Rájec“
(příloha č. 10). Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise na realizaci této
veřejné zakázky vybrala firmu SWIETELSKY
stavební, s. r. o., Dopravní stavby VÝCHOD –
Oblast Pardubice, Pražská t. 495/58, České Budějovice, IČ: 48035599. Rada města pověřuje
starostku města Mgr. Romanu Synakieviczovou
uzavřením smlouvy.
USNESENÍ č. 16
Rada města projednala Protokol o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
s názvem „Dodávka multifunkčního zametacího stroje“ (příloha č. 11). Rada města v souladu
s doporučením hodnotící komise na realizaci
této veřejné zakázky vybrala firmu Traktorservis-ML, s. r. o., Silůvky č. ev. 87, IČ: 29264413.
Rada města pověřuje starostku města Mgr.
Romanu Synakieviczovou uzavřením smlouvy.
USNESENÍ č. 17
Rada města projednala a bere na vědomí
návrh koncepce nakládání s bioodpady ve
městě Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 18
Rada města projednala žádost Centra Motýlek, z. s. o využití prostor v majetku města
Rájec‑Jestřebí Pirátského hřiště pro účely pořádání akce Prázdninový piknik s pejskem a kočičkou (příloha č. 12). Rada města souhlasí
s využitím prostor Pirátského hřiště dle žádosti.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta
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CENY INZERCE
cena zahrnuje

P O Ř Á D Á

ubytování se snídaní
v blízkosti Pražského hradu
dopravu | divadelní představení
prohlídku Prahy

Plošná inzerce:
celá strana
½ strany
¼ strany

960 Kč
480 Kč
300 Kč

Řádková inzerce:
jeden řádek
36 Kč
Ceny jsou uvedeny
bez DPH, k ceně bude
připočtena platná sazba
DPH.

PRAŽSKÝ
VÍKEND

Uzávěrka zpravodaje:
vždy do 15. dne v měsíci.
Distribuce: vždy v prvních
dnech měsíce.

24.–26. 9. 2021

PROGRAM
24. 9. 2021
ODJEZD Z RÁJCE-JESTŘEBÍ
UBYTOVÁNÍ V HOTELU JELENÍ DVŮR PRAHA 1
DIVADLO YPSILON „HLAVA MEDÚZY“
25. 9. 2021
SNÍDANĚ
PROHLÍDKA PRAHY
26. 9. 2021
SNÍDANĚ | ODJEZD Z PRAHY
ČESKO PO CESTĚ

CENA

2 600 Kč

REZERVACE A OBJEDNÁVKY
ERIK AUGUSTIN
TEL.: 725 770 747

Koupím staré pohlednice do r. 1945 i jiné sběratelské věci. Stačí SMS, zavolám. Tel. 608 420 808.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 8/2021 – vydáno
v srpnu 2021, 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.

Takto veselé byly Zmrzlinohrátky
v neděli 27. 6. 2021 na hřišti
za sokolovnou.

Šla rodinka na koupačku – místní část Rájec. Foto: Zdeněk Vašíček

