SLOVO STAROSTKY

1

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Rok se s rokem sešel a my jsme zase na začátku… Na začátku nového roku s magickým
číslem 2020.
Chtěla bych poděkovat za ochotu, laskavost a za práci všem, kteří se v loňském roce
nějak přičinili a podíleli se na dění v našem
městě. Všem, kteří udělali něco proto, aby se
nám v našem městě žilo lépe. Všem, kteří si jen
nestěžují, ale sami přiloží ruku k dílu. Všem,
kteří si ve svém volném čase najdou chvilku
a nezištně pomáhají ostatním. Všem, kteří se
těší z dobrých věcí.

Vážení a milí občané,
přeji Vám, aby se Vám v novém roce dařilo.
Aby pro Vás rok 2020 byl úspěšný a radostný
a přinesl samé pěkné okamžiky. Přeji Vám bezpočet chvilek, které Vás potěší a zahřejí u srdce.
Přeji Vám hodně elánu a chuti změnit věci,
které Vás netěší. Přeji Vám, ať máte dostatek
odhodlání ke krokům, které Vás mají posunout
směrem, kterým se chcete ubírat. Přeji Vám
hodně naděje a víry. Věřte v lepší zítřky, když se
třeba úplně nedaří. Věřte, že nad mraky už zase
svítí slunce, které vždycky vyjde. Radujte se
z maličkostí kolem sebe a mějte se rádi.
Ať je rok 2020 pro Vás přesně takový, jaký
byste si ho přáli mít…
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
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020
1/ KOMUNÁLNÍ ODPAD

VÝŠE POPLATKU: 650 Kč
VÝŠE POPLATKU PRO POPLATNÍKY ZAPOJENÉ DO SYSTÉMU MESOH OD 21. 12. 2018
DO 1. 11. 2019: 350 Kč
VÝŠE POPLATKU PRO POPLATNÍKY ZAPOJENÉ DO SYSTÉMU MESOH DO 20. 12. 2018
BUDE STANOVENA VE VÝŠI DLE ZÍSKANÝCH EKO BODŮ PRO KONKRÉTNÍ DOMÁCNOST,
MINIMÁLNĚ 200 Kč
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 :
za 1. pololetí 2020 do 31. března 2020
			
za 2. pololetí 2020 do 30. června 2020
JE MOŽNO ZAPLATIT JEDNORÁZOVĚ na rok 2020
2/ POPLATEK ZA PSA
VÝŠE POPLATKU:
· rodinné domy Rájec-Jestřebí:
· obytné domy Rájec-Jestřebí:
· osoby starší 65 let v místních částech
Rájec a Jestřebí:
· místní část Karolín a Holešín:
· osoby starší 65 let v místních částech
Karolín a Holešín:

za prvního psa 200 Kč
za prvního psa 600 Kč

za druhého psa 400 Kč
za druhého psa 1500 Kč

za prvního psa 100 Kč
za prvního psa 100 Kč

za druhého psa 200 Kč
za druhého psa 200 Kč

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 2020 jednorázově
3/ZPRAVODAJ – vychází měsíčně, roční předplatné včetně DPH: 120 Kč
Číslo účtu a variabilní symbol k platbě předplatného naleznete na zadní straně Zpravodaje.
Výše uvedené poplatky lze platit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu (v přízemí), bezhotovostním převodem z účtu. Těm, kteří mají nastavenou platbu přes SIPO,
budou poplatky strženy samy automaticky.
Úřední hodiny:
		
		
		

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

8.00–11.00
8.00–11.00
8.00–11.00
8.00–11.00

12.00–17.00
12.00–15.00
12.00–17.00
12.00–15.00

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 MŮŽETE POUŽÍT
JAKO PLATEBNÍ ÚDAJE PRO BEZHOTOVOSTNÍ PŘEVOD.
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PLÁN SVOZU

OZNÁMENÍ

SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU,
PAPÍRU A PLASTU Z DOMÁCNOSTÍ

Vážení čtenáři, cena zpravodaje pro rok
2020 zůstává stejná jako v minulých létech.
Za jeden výtisk zaplatíte 12 Kč. Celoroční předplatné je 120 Kč.
Předplatné lze uhradit buď v hotovosti na
pokladně Městského úřadu nebo formou bankovního převodu. Pro stávající předplatitele
je na zadní straně zpravodaje uvedeno číslo
bankovního účtu a variabilní symbol pro bezhotovostní platbu. Do zprávy pro příjemce lze
uvést také jméno a příjmení, aby se platba
správně přiřadila. Nový předplatitelé mohou
požádat o bezhotovostní úhradu na e-mail:
pokladna@rajecjestrebi.cz nebo uctarna@
rajecjestrebi.cz.
Přejeme Vám pěkné počtení a doufáme,
že ve Zpravodaji města Rájec-Jestřebí naleznete všechny potřebné informace.

platnost od 1. 1. 2020
2020
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

SMĚSNÝ
PAPÍR PLASTY
KOMUNÁLNÍ pytlový pytlový
ODPAD
sběr
sběr
9. 1.
23. 1.
6. 2.
20. 2.
5. 3.
19. 3.

13. 1.

27. 1.

10. 2.

24. 2.

9. 3.

23. 3.

6. 4.

20. 4.

4. 5.

18. 5.

1. 6.

15. 6.

13. 7.

27. 7.

10. 8.

24. 8.

7. 9.

21. 9.

5. 10.

19. 10.

2. 11.

16. 11.

14. 12.

28. 12.

2. 4.
DUBEN

16. 4.
30. 4.

KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ

14. 5.
28. 5.
11. 6.
25. 6.
9. 7.
23. 7.
6. 8.
20. 8.
3. 9.
17. 9.

Redakce zpravodaje

1. 10.
ŘÍJEN

15. 10.
29. 10.

LISTOPAD

12. 11.
26. 11.
10. 12.

PROSINEC

19. 12. bude
upřesněno

V případě technické závady na vozidle,
možná změna termínu.			

UPOZORNĚNÍ
Od 15. 12. 2019 jsou v platnosti nové autobusové a vlakové jízdní řády. Zkrátili jsme pro
Vás vlakový jízdní řád linky Brno – Česká Třebová a zpět (tak jak jste byli dříve zvyklí ze
stránek zpravodaje).
Máme jej spolu s dalšími pro Vás připravené vytištěné v Informačním centru města, kde
si je můžete vyzvednout. Budeme se těšit na
Vaši návštěvu.
V novém roce Vám
ze srdce přejeme
jen to nejlepší.
Ať všechny cesty,
na které se vydáte, jsou pohodové
a se zdárným koncem -)
Pracovnice IC
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ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSA V ROCE 2020
Vážení občané,
místní poplatky bude možné v příštím roce
2020 platit také z pohodlí vašeho domova.
V lednu 2020 budou distribuovány poštovní
poukázky na platbu místních poplatků do
každé domácnosti ve městě, vyčkejte tedy na
doručení poštovní poukázky. Další dosavadní
formy úhrady zůstávají zachovány.
Místní poplatky bude možné hradit:
– poštovní poukázkou,
– bezhotovostním převodem z vašeho bankovního účtu dle údajů z poštovní poukázky
(číslo bankovního účtu a variabilní symbol),
– prostřednictvím SIPO, přihlášku k SIPO
naleznete na stránkách města nebo si ji můžete vyzvednout na pokladně Městského úřadu, Blanenská 84, Rájec-Jestřebí. Vyplněnou
je třeba ji zpět doručit nejpozději do 31. 1. 2020
aktuálního roku, platba bude automaticky
zahrnuta do plateb SIPO v aktuálním roce
v březnu pro úhradu místního poplatku za psa
a ve dvou splátkách v březnu a červnu pro
úhradu místního poplatku za komunální odpad, tím se dále nemusíte už o nic starat.
– na pokladně městského úřadu (hotovostně
a bezhotovostně platební kartou).

V roce 2020 budeme poprvé zohledňovat
v místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů slevu za
počet získaných EKO bodů u domácností zapojených v systému MESOH (motivační a evidenční systém odpadového hospodářství).
Domácnosti, které se do systému MESOH zapojily do konce roku 2018, budou mít poplatek
na rok 2020 vyměřený dle získaných EKO bodů.
Domácnosti, které se do systému MESOH zapojily v období 1. 1. 2019 – 1. 11. 2019 budou
mít poplatek na rok 2020 ve výši 350 Kč na
osobu. Výše poplatku na rok 2020 pro občany,
kteří do systému MESOH nepřihlásili, bude
stanovena Obecně závaznou vyhláškou o stanovení místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Sazby místních poplatků stanovuje zastupitelstvo města, které bude potřebné vyhlášky
projednávat na svém zasedání dne 11. 12. 2019.
Schválené vyhlášky naleznete na webových
stránkách http://www.rajecjestrebi.cz/mesto/
vyhlasky-a-narizeni-mesta-/ a také na úřední
desce. O základní výši sazby poplatků vás budeme informovat v příštím zpravodaji.
Prosíme vás o shovívavost, s platbou
místních poplatků vyčkejte na doručení
poštovní poukázky do vaší schránky.
Děkujeme.

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE
PONDĚLÍ 8.00–9.00, 15.00–17.00 hodin
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. Kotlán Antonín, 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.

Detektivky a thrillery z domova i zahraničí:
HARRIS, T.: Cari Mora
ČEŠKA, S.: Ukradená vražda
MAY, P.: Pekingský rozparovač

Čtení pro ženy:
KORNOVÁ, G.: Dcery nové doby
JENSENOVÁ, L.: Dar
TYLEROVÁ, A.: Běh času

Poznání pro děti:
DRIJVEROVÁ, M.: České dějiny podle kata
Mydláře
NEKUDA, R.: Příběhostroj
O´DOHERTY, O.: To je nápad: Úžasné vynálezy,
za které vděčíme ženám

Pro učení:
PHILLIPS, T.: Dějiny lidských průserů
PETERSON, J. B.: 12 pravidel pro život
HONZÁK, R.: Holky to někdy nemaj lehký

Mnoho a mnoho dalších knih si můžete půjčit
vždy v pondělí a ve čtvrtek v Rájci a v úterý
i v Holešíně.

S BATERKOU PO KNIHOVNĚ
V podvečer 22. listopadu vypadala místní
rájecká knihovna poněkud strašidelně. Za setmělými okny se sem tam objevovaly mihotající plamínky svíček, občas okno ozářil kužel
baterky. Uvnitř ožívaly pohádkové postavy
v podání malých i velkých herců, pohybovaly
se tu skupinky dětí, bylo slyšet tiché brebentění a ve vzduchu se vznášelo napětí.
Co zvláštního se uvnitř dělo? V rámci oslav
Dne pro dětskou knihu připravila Městská
knihovna Rájec-Jestřebí již 3. ročník tajuplného
putování S baterkou po knihovně.
Před místní knihovnou se sešla početná
skupina dětí v doprovodu rodičů či prarodičů.
Všichni připraveni s baterkami a plní očekávání, jaké zajímavé úkoly je na cestě knihovnou
čekají. Uvnitř byla tajemná tma, svítily jen svíčky na schodišti. Milé paní knihovnice všechny
účastníky přivítaly a rozdělily děti i dospělé
do skupinek. Ty pak v doprovodu tzv. „čtecích
babiček“ (to jsou hodné a milé paní, které
s knihovnou spolupracují již několik let v rámci projektu Celé Česko čte dětem aneb dvacet
minut čtení od babičky) procházely setmělými
prostorami knihovny, které byly osvětleny jen
svíčkami. Cesta vedla i do místností, které jsou

MĚSTSKÁ KNIHOVNA UNFORMUJE
běžným návštěvníkům knihovny uzavřeny,
především do skladů a depozitářů, v nichž
stojí obrovské regály plné knih od podlahy až
do stropu. Na pěti stanovištích se před zraky
zvědavých dětí odehrálo celkem pět pohádek
v podání dospělých i dětských herců. V každé
pohádce byla ukryta jedna chyba, kterou
musely děti odhalit. Navíc ještě záludná otázka, která prověřila, jak byli všichni pozorní.
Odpovědi zapisovaly babičky do připravených
pracovních listů. Pokud byly odpovědi správné, pak bylo závěrečné luštění hračkou. Stejné
úkoly, se kterými se potýkaly děti, čekaly i na
skupiny dospělých. I oni s nadšením sledovali
jednotlivé pohádky, aby jim neunikl sebemenší detail. To by bylo, kdyby to dospěláci nezvládli tak skvěle, jako malé děti. Na závěr čekala na všechny malá odměna.
V jednotlivých hereckých rolích se představilo 17 dětí i dospělých. Na scéně v knihovně si zahráli ochotničtí herci i úplní nováčci,
malí i velcí. V pohádce O rybáři a zlaté rybce
se v roli rybáře objevil zkušený Zeno Musil
a jeho nespokojenou ženu si bravurně zahrála
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Boženka Procházková, hlas zlaté rybce propůjčil Jan Dvořák. V pohádce O Koblížkovi
někteří z rodičů v roli babičky a lišky poznali
svoje bývalé paní učitelky, paní Alenku Klimkovou a Mílu Švecovou, neposedným Koblížkem byl Ben Švec. V pohádce O zakletém
žabáčkovi se představila paní Chloupková
coby král a vypravěč v jedné osobě, pod jejím dohledem se do žabího prince v podání
Ondřeje Vintra zamilovala princezna Natálka
Valíčková. Mezi vysokými regály knih ve skladu se odehrávala pohádka O Budulínkovi –
v podání herců sourozenců. Rozverného
a neposlušného Budulínka si střihla Barborka
Plchová, lišku její sestra Klárka, babičku Anežka Zachovalová a dědečka její bratr Vítek.
Zaručeně největší trému měl pan Radek Dosedla, který hrál divadlo poprvé v životě.
Nutno dodat, že zbytečně, neboť byl skvělý.
Představil se v pohádce Kocour v botách,
společně se svou dcerou Vájou, s paní učitelkou
Konečnou a panem Kratochvílem.
Veliké poděkování všem, kteří se na přípravě akce Putování po knihovně podíleli, hercům dětským i dospělým, „babičkám“ a především pak paním knihovnicím. Dík patří i všem
dětem a rodičům, kteří přišli putovat. Neboť
teprve za jejich přítomnosti „pohádky ožily“.
Věřím, že se líbily a že okouzlily duše malých
i velkých diváků. Vždyť ne nadarmo se říká,
že „pohádky jsou kouzlem života“.
Vlasta Plchová

KULTURNÍ DĚNÍ
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
Pátek 3. 1. 2020 19 h
KC – sokolovna
NOVOROČNÍ KONCERT
S PŘÍPITKEM STAROSTKY
Město Rájec-Jestřebí Vás srdečně zve na tradiční novoroční koncert Kruhu přátel hudby. Vystoupí Moravské klavírní trio a jejich hosté,
sólisté Ivana Pavlů a Martino Hammerle-Bortolotti. Předprodej vstupenek v IC.

Pondělí 27. 1. 2020 17.30 h
Sál K-áčko
PÍSNĚ PÍSNÍ – ZAJÍMAVÉ OSUDYNĚKTERÝCH
STÁTNÍCH HYMEN II
Přednáška Mgr. Dušana Kráčmara bude mapovat osudy slovenské, rakouské, polské a švýcarské hymny, okolnosti jejich vzniku a vzájemných souvislostí, i některých historických
zajímavostí. Vstupné dobrovolné.

Pondělí 6. 1. 2020 14 h
výstavní síň knihovny
SEDMIHRADSKO
Cestopisná přednáška v rámci
literární kavárny.
Úterý 7. 1. 2020 16 h
knihovna Holešín
SEDMIHRADSKO
V literární kavárně se tentokrát vydáme na cesty po Evropě.
Pátek 10. 1. 2020 18 h
výstavní síň knihovny
HERBÁŘE JANA DVOŘÁKA
Výstava nám přiblíží krásy naší
přírody. Potrvá do 30. 1. 2020.
Otevřeno: po, čt 9–18 h, út, st,
pá 9–15 h.
Úterý 14. 1. 2020 14 h		
klubovna Na Rybníčku
SEDMIHRADSKO
Literární kavárna zve na setkání všechny milovníky cestování.

POZVÁNKA NA NOVOROČNÍ KONCERT DĚTÍ ZUŠ
Čtvrtek 9. 1. 2020 17 h, Kostel Všech svatých
V programu vystoupí žáci ZUŠ se svými skladbičkami

KULTURNÍ DĚNÍ
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Sbor dobrovolných hasičů Rájec
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

Hasičský ples

1. února 2020 od 20 hod., kulturní centrum Sokolovna, Rájec-Jestřebí

Bohatá tombola, občerstvení a doprovodný program.
K tanci a poslechu hraje Akcent

Vstupné 150 Kč.

předprodej:
hasičská zbrojnice, od 7. ledna 2020, každé úterý od 18 do 19 hod., telefon: +420 724 564 943

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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ŽIDOVSKÉ BOSKOVICE
Dne 12. listopadu 2019 jsme vyrazili na výlet do Boskovic, a to na přednášku do Mezigeneračního centra
v židovské čtvrti. Zúčastnili jsme se
povídání o židovské košer stravě
a byl nám vyprávěn příběh o dvou
chlapcích z druhé světové války.
Strava košer spočívá v připravení jídla podle pravidel, které stanovuje Tóra. Zvíře
při porážce nesmí trpět. Židé nesmí konzumovat krev. Například mohou jíst všechny sudokopytníky, kteří přežvykují. Tóra nepovoluje
většinu hmyzu, povoleny jsou pouze některé
druky kobylek. Na závěr přednášky byla ochutnávka košer stravy. Velmi mě zaujalo maso
zabalené v listu salátu a rybí paštika. Ze sladké
nabídky tu byla marmeláda z listů růží, sušené
fíky, datle a rozinky. Po přednášce jsme měli
pauzu na oběd.
Po obědové pauze do přednáškového sálu
přišel pán, který se představil jako Michal Příběhovič Příběhov. Tichým klidným hlasem
nás uvítal. Pohodlně jsme se usadili a příběh,
který se odehrává za 2. světové války v Boskovicích, začal vyprávět po zapálení svíčky,
která umocňovala tajemnou atmosféru podzimního dešťového dne. Hlavní hrdinové byli
dva chlapci v našem věku, tedy 13 let. Už ani
nevím, jak se přesně jmenovali, jeden byl Frycek a druhý, myslím, Jarek. Frycek byl žid, ale

Jura nebyl. Jeden pro druhého byl nejlepší kamarád, chodili spolu do školy
a prožívali nejrůznější dobrodružství.
Jednou se stalo, že židé nemohli
navštěvovat kina, hřiště a ostatní
veřejná místa v Boskovicích. A tak se
Jarek rozhodl, že Frycka do kina tajně
propašuje. Naštěstí se jim to povedlo.
Ale všude kolem nich seděli němečtí vojáci
v uniformách. Frycek a ostatní židovští kluci
přestali chodit i do školy. Do Boskovic přijely
německé obrněné vozy a chlapcům začalo
docházet, že se děje něco špatného. Na jedné
jejich tajné schůzce, řekl Frycek Jarkovi, že
musí někam odjet a jestli by mu nepomohl
dát dohromady lékárničku. Jarek utíkal domů
a hledal nějakou věc, která by se mohla Fryckovi hodit. Nakonec tajně odlil trochu slivovice jako dezinfekci a rychle pospíchal zpátky
a bál se, aby už Frycek nebyl pryč. Měl velkou
radost, když spatřil svého kamaráda. Frycek mu
poděkoval a spěšně se rozloučili. A to bylo
naposledy, kdy se ti dva viděli. Příběh skončil,
svíčka zhasla a my jsme odcházeli se smíšenými pocity.
Domů jsme dojeli v pořádku. Výlet se mi
moc líbil a myslím, že nejsem jediná. Mám radost, že jsem se dozvěděla spoustu nových věcí
a byla bych ráda, kdybychom jezdili na takovéto exkurze, klidně i s ochutnávkou, častěji.
						
Míša Habáňová, 8. A

SPOLEČNÝ HALLOWEEN ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
V pátek 15. listopadu 2019 připravili žáci
6. ročníku Základní školy v Rájci-Jestřebí
halloweenský program plný her a tvoření pro
předškoláky z mateřské školy. Program byl
zaměřen především na procvičení jemné
i hrubé motoriky předškoláků.
Děti z MŠ kreslily, stříhaly, lepily, vytvářely
ducha z papírového talířku a z krepového
papíru a kostlivce z párátek. Děti také foukaly
po vytyčené dráze pavouky, trefovaly se nej-

různějšími způsoby míčky do dýně, omotávaly
své kamarády nebo paní učitelky papírem, až
je proměnily v mumie. Po celou dobu tohoto
poměrně dlouhého a náročného programu (od
9.00 do 11.30 hodin) se každému předškolákovi věnovala dvojice či skupinka šesťáků.
Někteří žáci prokázali velký talent pro práci s malými dětmi. Dokázali je zaujmout, přimět
k zadaným činnostem, pobavit je, povyprávět
si s nimi o blížících se Vánocích a podobně.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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Žákům základní školy i předškolákům se činnosti líbily,
atmosféra byla báječná. Obě
skupiny dětí (ze ZŠ i MŠ) by
si přály podobnou akci znovu
zopakovat.
Jsme rádi, že se předškoláci chodí seznamovat s prostředím základní školy, ve
které budou zanedlouho trávit velkou část svých dnů,
a že toto seznamování je přátelské a radostné.
					
Mgr. Petra Resová
				
					
VÁNOČNÍ JARMARK
Pravou vánoční atmosféru jste mohli zažít ve čtvrtek 28. listopadu u nás na ZŠ a MŠ
v Rájci-Jestřebí. Budova školy se v 15.00 h otevřela pro širokou veřejnost. Nechyběly povedené výrobky žáků naší školy, které jste si
mohli zakoupit, a také již tradiční rozmanitá
vystoupení talentovaných žáků. Akce se zdařila a výtěžek opět poputuje na dobročinné
účely.
Mgr. Martina Kalíková
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BESEDA KE 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
Události roku 1989 u nás i v okolních státech
sovětského bloku si studenti Gymnázia v Rájci-Jestřebí mohou připomenout prostřednictvím
panelů tematické výstavy umístěné v 1. patře
školy. Pro studenty sekundy a tercie mohla být
prohlídka panelů malou přípravkou na besedu,
která se uskutečnila ve středu 13. listopadu
2019 na rájeckojestřebském gymnáziu.
Naše pozvání přijal P. Jiří Kaňa, farář blanenského kostela sv. Martina. Přišel si se studenty
povykládat na téma totalitní režim. Obecně
vysvětlil obsah pojmu totalita a pak přešel
k období komunistické totality v Československu. Na mnoha i osobních příkladech seznámil
studenty s praktikami tohoto režimu a ukázal,
jak křehká může být hranice mezi totalitou
a demokracií a jak snadné je překročit ji.

Samozřejmě věnoval část besedy i událostem 17. listopadu 1989. Mnoho zmiňovaných bodů podložil svými osobními zážitky
nebo zážitky svých přátel. Poukázal na to, že
co se odehrálo v minulosti, se může kdykoliv
zopakovat znovu a že musíme být vnímaví vůči
současnému i budoucímu dění kolem nás.
Studenti Gymnázia v Rájci-Jestřebí nejen
naslouchali, ale hlavně se do besedy aktivně
zapojovali svými dotazy, případně vzpomínkami, které slyšeli od svých rodičů či prarodičů.
A protože obě třídy prošly toto období v hodinách dějepisu, mohly tak efektivně propojit
svoje teoretické znalosti získané ve výuce
s konkrétními příběhy, které se reálně staly. Ještě
během přestávky zůstali někteří ze studentů
ve třídě a ptali se na věci, které je zajímaly.

Během dvou hodin se dotkl všech oblastí
života v komunismu. Od plánované ekonomiky
přes cenzuru v médiích a školách až po železnou oponu, která znemožňovala svobodné
cestování. Nevyhnul se ani tématu politických
vězňů odsouzených za své postoje a názory,
které nesouhlasily s jednotnou komunistickou
ideologií. Mnohé věci byly pro současné mladé
lidi jen těžko pochopitelné: nemít možnost
vycestovat, nemoci si koupit, co potřebuji nebo
beztrestně vyjádřit svůj názor.

Besedu probrali vyučující se studenty ještě
v následující dějepisné hodině a doplnili ji zajímavým dokumentem shrnujícím události celého roku 1989 v Československu.
Před 30 lety bylo ukončeno čtyřicetileté
období komunistické totality a u takového
výročí stojí za to se zastavit.
Mgr. Zlatuše Prudká,
vyučující dějepisu
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MIKULÁŠ NADĚLOVAL
I V MOTÝLKU
Ve čtvrtek 5. prosince se
v prostorách rájecké sokolovny konala Mikulášská besídka. Podvečerní čekání na Mikuláše jsme zahájili představením „O dešťovém tanci“ od
našich nejmenších divadelníků. Každé dítko dostalo od
andělíčka při vstupu papírového Mikuláše k dotvoření,
pro všechny byl připraven
dětský mikulášský punč, perníčky a malé občerstvení. Společně jsme Mikuláše přivolali
písničkou a pak už se nadělovalo.
Děti zpívaly a říkaly krásné
básničky, takže každý si odnesl balíček se zdravými dobrotami v ručně vyráběné papírové tašce.
Rády bychom poděkovaly
našim maminkám za výrobu
tašek a přípravu celé akce,
lektorkám divadelního kroužku za zahájení besídky, a místostarostovi Rájce-Jestřebí
Zdeňku Vašíčkovi za dodání
větviček na výrobu dekorací.
Děkujeme také sponzorům
této akce: paní Jitce Klimešové z prodejny zdravé výživy
NABO a paní Jarce Čermákové
z papírnictví Robil.
Centrum Motýlek, z. s.
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KONCERT MARTY JANDOVÉ
Odpoledne v pondělí 2. prosince se sál
zdejšího Kulturního centra – sokolovny rozduněl probíhající zvukovou zkouškou. Večer totiž
pódium patřilo úžasné hudebnici, zpěvačce
Martě Jandové. Na předvánočním koncertě
zazpívala několik svých písniček. Pár notoricky
známých hitů zazpívala i spolu se svým tatínkem, muzikantem Petrem Jandou, který byl
hostem večera. Překvapením pak bylo vystoupení osmiletého chlapce Ríšy, který je velkým
hudebním nadšencem a už nyní výborným
muzikantem. Jeho přání je stát se kytaristou
a tvrdě si jde za svým cílem. Objevil se již v talentové soutěži „Česko Slovensko má talent“,
kde vystupující zpěvačka Marta Jandová sedí
v porotě. Neplánovaně si u nás v sokolovně
společně s Martou zahráli a zazpívali úryvek
ze slavného hitu kapely AC/DC. Svým elánem,
životním optimismem, humorem a hřejivou
lidskostí Marta potěšila všechny diváky. Na
závěr koncertu pak pro ty, co nepospíchali
do vyhřátých domovů, ještě proběhla krátká
autogramiáda obou hlavních protagonistů.
M. H.

OHLASY
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI ROKU 2019

Ač se tomu možná ani nechce věřit, opět
stojíme na prahu nového roku a nedávno jsme
se rozloučili s uplynulým rokem 2019. Ještě
než vykročíme vstříc roku ležícímu před námi,
ohlédněme se na okamžik zpět za akcemi,
které pro Vás autoři tohoto článku v nedílné
spolupráci s Odborem kultury města Rájec-Jestřebí vloni připravili.
Souhrnně lze konstatovat, že bylo zrealizováno osm přednášek, jedna beseda a naplánován zájezd. Bohužel zájezd se pro nedostatečný počet zájemců nepodařilo realizovat.
Letos zájezd nahradí přednáška – důvody
jsou ryze praktické: příprava každého zájezdu
stojí mnoho času a úsilí, a protože je vše nutné
mít dohodnuto před vyhlášením, zapojuje
se do přípravy více osob jak po stránce organizační, tak při domlouvání programu na cílových místech. Již poněkolikáté se nepodařilo zájezd obsadit a vše bylo nezbytné rušit,
tudíž jde vzhledem k malému zájmu především
pro další zainteresované instituce a osoby
o plýtvání časem a zbytečnou práci. Proto bylo
rozhodnuto upustit od pořádání zájezdů.
Přednášky bylo i v uplynulém roce možné
realizovat pouze na bázi dobrovolného vstupného, a to díky vstřícnosti Odboru kultury
města Rájec-Jestřebí, jemuž jsou výtěžky
z přednášek odváděny a který pro jejich pořádání poskytuje sál K-áčko, či zajišťuje finanční
podporu. Sluší se na tomto místě poděkovat
vedoucí Odboru kultury paní Lucii Augustinové, i starostce našeho města paní Romaně
Synakieviczové. Stejnou měrou je nezbytné
poděkovat za přípravu zázemí v sále K-áčko
paní Haně Hortové z Informačního centra.
Přednášky byly konány vždy jedna v měsíci, a to ve vybrané pondělí od 17.30 hodin v sále
K-áčko, všechny byly doprovázeny obrazovými
presentacemi, případně též zvukovými ukázkami či filmovými dokumenty. Jedinou výjimkou byla zářijová beseda, která z důvodu
časových možností lektorky byla přesunuta na
úterý a pro nečekaný zájem posluchačů proběhla ve vkusně zrekonstruované obřadní síni

v budově městského úřadu, s kteroužto nabídkou pohotově přišla starostka paní Synakieviczová, neboť do sálu K-áčko by se počet
zúčastněných neměl sebemenší šanci vejít.
Počet účastníků akcí se pohyboval v širokém rozmezí 12–104 osob.
Konkrétně proběhly tyto přednášky
a beseda:
Dne 21. 1. 2019 přednáška Z historie železnice na Moravě, aneb 170 let dráhy Brno-Česká
Třebová. Lektor: Bc. Petr Sychra. Přednáška
byla věnována zmíněné železniční trati u příležitosti výročí zprovoznění. Přiblížena byla
historie trati od projektu až po současnost,
dále zajímavosti z provozu v dobách minulých,
vývoj zabezpečovacího zařízení a signalizace,
i parní lokomotivy, které bylo možné na této
trati potkávat. Nechybělo pro zpestření několik dobových vtípků z železničního prostředí.
Přednáška přilákala mimořádné množství mimorájeckých zájemců. Účast: 51 osob.
Dne 25. 2. 2019 přednáška Rod Mensdorff-Pouilly. Lektor: Bc. Radim Štěpán. Posluchači
měli možnost seznámit se se spletitou historií
tohoto šlechtického rodu od nejstarších dob
až po současnost a připomenout si také jednotlivá rodová sídla nejen v našem regionu,
ale i v zahraničí. Účast: 21 osob.
Dne 25. 3. 2019 navázala na lednové téma
přednáška Z historie železnice na Moravě, aneb
170 let dráhy Brno-Česká Třebová II. Lektor:
Bc. Petr Sychra. Přednáška mapovala historii
a vývoj železnice a dalších souvisejících záležitostí v rámci celé Moravy včetně zasazení do
kontextu vývoje železnice v Evropě, habsburském císařství či pozdějším Československu.
Účast: 24 osob.
Na 19. 4. 2019 byl plánován zájezd Vídeň –
metropole na Dunaji II, který průvodkyně Božena Valíčková zaměřila především na stopy
Čechů ve Vídni, tedy místa související s různými českými osobnostmi, nebo vážící se přímo
na české, resp. moravské dějiny, kulturu, vědu
či umění včetně osobností nebo událostí majících vazbu na náš region. Neuskutečněno.
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Dne 27. 5. 2019 přednáška Jindřiška Wurmová – bojovnice v sukni proti válce a alkoholu.
Lektorka: Mgr. Michaela Růžičková. Téma přednášky připomnělo spisovatelku, překladatelku
a pedagožku Jindřišku Wurmovou, její život
a dílo, a spolu s tím vznik, vývoj a činnost
mírového a protialkoholního hnutí úzce spjatého v našem prostředí s ženským emancipačním hnutím přelomu 19. a 20. století. Všímali
jsme si primárně situace na Moravě, ovšem
zasazené do evropského kontextu, a přiblížili
si konkrétní činnost a události, či různé osobnosti, periodika, spolky aj. instituce související
s danou problematikou. Účast: 12 osob.
Dne 10. 6. 2019: přednáška Tajemství brněnského podzemí XII. Lektor: Ing. Aleš Svoboda.
V pokračování cyklu přednášek o brněnském
podzemí jsme se vypravili do oblasti ulice
Hlinky a přilehlých lokalit. Kromě výzkumů
tamních podzemních prostor, jejich historie
i současnosti a vůbec stavebního vývoje
v místě jsme si vyslechli mnoho informací
týkajících se pěstování vinné révy v Brně
a vůbec brněnského vinařství, pozoruhodné,
již vymizelé historické reálie. V této souvislosti
zaujala připomínka věhlasných dezertních
vín Metropol, jejichž výroba je úzce spjata
s Brnem a sledovanou lokalitou. Účast: 26 osob.

Dne 24. 9. 2019 beseda Dětství na zámku.
Lektorka: Marie Elisabetha Salm-Reifferscheidtová. Pí. Salm-Reifferscheidtová odpovídala
na dotazy vztahující se k podobě dětství ve
šlechtickém prostředí – hrám, vzdělávání, povinnostem i volnému času, vztahu k rodičům,
vychovatelům i služebnictvu, nárokům na
etiketu a společenské vystupování, vztahu
k rodinné historii, zámeckému prostředí
a tamním uměleckým dílům, atp. Mohli jsme
posoudit, nakolik se „dětství na zámku“ lišilo
od „dětství v podzámčí“. Nechyběly ani spontánní vzpomínky z dětství a mládí, ať již humorné, všední či neveselé, tak, jak už to život
přináší. Účast: 104 osob.
Dne 14. 10. 2019 přednáška: Kamélie – posel
jara. Lektor: Evžen Kopecký. V přednášce jsme
se dozvěděli řadu informací nejen o kamélii
jakožto rostlině, ale také o jejím původu, cestě
do Evropy, pěstování a rozšiřování včetně sepjetí se šlechtickými sídly. Dále lektor promluvil o svébytném odrazu kamélií v kultuře
a umění, a samozřejmě též o sbírce kamélií
pěstované a šlechtěné ve zdejším zámeckém
zahradnictví. Účast: 12 osob.
Dne 4. 11. 2019 přednáška Písně písní: Zajímavé osudy některých státních hymen I. Lektor:
Mgr. Dušan Kráčmar. Po obecném úvodu týka-

Z besedy Dětství na zámku konané 24. 9. 2019
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jícím se státních hymen jakožto svébytného
druhu hudebních děl jsme se dozvěděli pestrou směsici údajů o britské, německé, francouzské a ruské hymně, zejména k okolnostem jejich vzniku, vývoje a vzájemných souvislostí,
či historických zajímavostí, což vše ukázalo,
kolik nového se lze dozvědět i kolem natolik
známých reálií, jako jsou státní hymny. Hymny
také sálem K-áčko zazněly, v některých případech i jejich různé varianty, neboť některé byly
v průběhu doby upravovány a pozměňovány.
Účast: 13 osob.
Dne 9. 12. 2019 přednáška Historie osobních
počítačů – jak se počítače dostaly z vědeckých
laboratoří až do našich domovů a kapes. Lektor:
doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA. Téma se
zaměřovalo na historii a vývoj výpočetní techniky od počátků v dobách tzv. sálových počítačů až po nejnovější trendy. Seznámili jsme se
také s osobami, které se zásadním způsobem
podílely na vzniku a vývoji výpočetní techniky,
nechyběly ani rozmanité zajímavosti, či přiblížení vizí a myšlenek, jež vývoj výpočetní techniky doprovázely. Účast: 12 osob.

***
Nedávno proběhly v médiích zprávy, že
v Blansku byla zahájena Univerzita III. věku,
jejíž forma je ovšem prakticky totožná s formou našich přednáškových cyklů. Můžeme si
proto společně hrdě říci, že jsme u nás v RájciJestřebí po této stránce „trumfli“ okresní město
o bezmála deset let, neboť v letošním roce se
budeme při přednáškách scházet již devátým
rokem...
Rádi bychom závěrem poděkovali za přízeň
všem účastníkům pravidelným i nepravidelným, jimž zároveň můžeme přislíbit další zajímavé přednášky, na které v roce 2020 srdečně
zveme. Navážeme kupř. na cyklus mapování
brněnského podzemí, nebo budeme pokračovat ve výpravě po stopách státních hymen.
Samozřejmě se ale můžete těšit i na mnohá
nová témata a erudované lektory.
Petr Sychra
Božena Valíčková

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
LEDEN 2020
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
1. 1.
4. 1.
5. 1.
11. 1.
12. 1.
18. 1.
19. 1.
25. 1.
26. 1.

MUDr. Švendová
MUDr. Šumberová
MUDr. Štrajtová
MDDr. Šméralová K.
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Stojanov
MUDr. Staňková V.
MUDr. Sládek

Křtiny, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Lidická 8
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Blansko, B. Němcové 1222/15
Jedovnice, Zdrav. středisko
Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 439 404
516 472 227
608 220 806
731 074 479
516 488 454
516 416 386
605 184 479
516 442 726
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.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou
a dobrovolnickou akcí v České republice.
Tentokrát se koledníci vydají na pouť za
„světlem dobrých skutků“ už po devatenácté a věříme, že jich bude zase mnoho...
V Rájci-Jestřebí budou koledovat v sobotu 4. ledna 2020. 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.

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 v sobotu 4. ledna: 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

Správné řešení křížovky z prosincového vydání zpravodaje:
Prosincem rok končí, ale zima začíná.
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USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 18. 11. 2019

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 2019 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Oprava
fasády – uliční část, štíty a průjezd na objektu
čp. 84 na ulici Blanenská v Rájci-Jestřebí“ uzavřené dne 26. 8. 2019 s firmou Ivan Kopřiva,
Lhota Rapotina, jehož předmětem je změna
termínu dokončení díla a změna ceny díla
v důsledku víceprací a méněprací (příloha č. 2).
Rada města rozhodla dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Oprava fasády
– uliční část, štíty a průjezd na objektu čp. 84
na ulici Blanenská v Rájci-Jestřebí“ uzavřené
dne 26. 8. 2019 s firmou Ivan Kopřiva, Lhota
Rapotina uzavřít.
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Vypracování územního
plánu Rájec-Jestřebí“. Rada města schvaluje:
– výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku, vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Vypracování územního plánu Rájec-Jestřebí“, vč.
příloh (příloha č. 3),
– obchodní podmínky - návrh smlouvy o dílo
k veřejné zakázce „Vypracování územního plánu Rájec-Jestřebí“ (příloha č. 4),
– dodavatele k oslovení k veřejné zakázce
„Vypracování územního plánu Rájec-Jestřebí“
(příloha č. 5),
– složení hodnotící komise k veřejné zakázce
„Vypracování územního plánu Rájec-Jestřebí“
(příloha č. 6).

USNESENÍ č. 5
Rada města projednala návrh rozpočtu Sociálního fondu města Rájec-Jestřebí na rok 2020
(příloha č. 7). Rada města doporučuje Zastupitelstvu města návrh rozpočtu Sociálního fondu
města Rájec-Jestřebí na rok 2020 schválit.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala žádost o neprodloužení nájemní smlouvy a rozhodla ukončit
nájemní smlouvu ke dni 31. 12. 2019.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala žádost o provedení
úprav v bytě a souhlasí s jejich provedením
za podmínek dle přílohy č. 8.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala žádost o prominutí
penále z dlužného nájemného k bytu v majetku města Rájec-Jestřebí a rozhodla platbu
penále prominout za podmínek uvedených
v příloze č. 9.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala žádost o odprodej části pozemku parc. č. 1104/1 vodní plocha o výměře cca 23 m² (přesná výměra po vyhotovení
geometrického plánu) z celkové výměry 5.450
m² v k. ú. Rájec nad Svitavou a doporučuje zastupitelstvu města předmětnou část pozemku
odprodat za cenu 200 Kč/m² + platná sazba DPH.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc.
č. 255/1 ostatní plocha a parc. č. 256 orná půda,
oba v k. ú. Karolín (příloha č. 10) a souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice ke stavbě „Karolín – úprava DS, Zdrubecká“
na obecních pozemcích parc. č. 255/1 ostatní
plocha a parc. č. 256 orná půda, oba v k. ú.
Karolín za jednorázovou náhradu 7.200 Kč +
platná sazba DPH.

USNESENÍ
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USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost a doporučuje
zastupitelstvu města schválit souhlas s výmazem Práva zpětné koupě pro MNV Rájec

k parcelám č. 761, 762 a 763 na LV 672 v k. ú.
Rájec nad Svitavou, obec Rájec-Jestřebí.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Monika Nováková v. r., radní

USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 2. 12. 2019
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program
jednání rozšířený o bod č. 19 Návrh smlouvy
o zpracování aktualizace „Plánu financování
obnovy vodovodu a kanalizace“.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění úkolů uložených radou města v roce 2019
(příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Pravidla rozpočtového provizoria na
rok 2020.
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala návrh Směrnice
č. 1/2019 pro poskytování cestovních náhrad
(příloha č. 2). Rada města doporučuje zastupitelstvu města Směrnici č. 1/2019 pro poskytování cestovních náhrad schválit.
USNESENÍ č. 5a
Rada města schvaluje směrnici č. 2/2019 pro
vedení účetnictví (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 5b
Rada města schvaluje směrnici č. 3/2019 pro
pokladní operace (příloha č. 4).
USNESENÍ č. 5c
Rada města schvaluje směrnici č. 4/2019 Evidence majetku (příloha č. 5).
USNESENÍ č. 5d
Rada města schvaluje směrnici č. 5/2019 Oběh
účetních dokladů (příloha č. 6).

USNESENÍ č. 6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 7a
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt č. 11 v bytovém domě na ulici Erbenova 400 v Rájci-Jestřebí.
USNESENÍ č. 7b
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt č. 8 v bytovém domě na ulici Jurkova 643
v Rájci-Jestřebí.
USNESENÍ č. 8
Rada města bere na vědomí informace o výši
nájemného a postupu při jednostranném navýšení nájmu pronajímatelem.
USNESENÍ č. 9a
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2019, kterou se
zhotovitel MgA. Lukáš Vrána, Koryčany zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci na akci
„Letní kino Rájec-Jestřebí – přírodní kulturní
amfiteátr – revitalizace“ (příloha č. 7). Předmětem dodatku je změna termínu předání díla.
Rada města rozhodla dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 26. 6. 2019 uzavřenou se zhotovitelem MgA. Lukášem Vránou, Koryčany uzavřít.
USNESENÍ č. 9b
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2019, kterou se
zhotovitel Ing. Petra Kročilová, Luhačovice zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci
a vykonávat inženýrské činnosti k akci „Letní
kino Rájec-Jestřebí – přírodní kulturní amfiteátr

USNESENÍ
– revitalizace“ (příloha č. 8). Předmětem dodatku je změna termínů plnění. Rada města rozhodla dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
26. 6. 2019 uzavřenou se zhotovitelem Ing.
Petrou Kročilovou, Luhačovice uzavřít.
USNESENÍ č. 10a
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
revokovat usnesení zastupitelstva města č. 9
ze zasedání zastupitelstva města 6. 3. 2019
„Zastupitelstvo města na žádost Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. rozhodlo snížit výši nájemného
po dobu odběru pitné vody od Vodárenské akciové společnosti, a. s. v důsledku odstavení technologie na čištění vody v úpravně vody v Jestřebí
na 20.000 Kč za každý započatý měsíc + 21 % DPH
(4.200 Kč) z původní výše nájemného za 1 měsíc
141.666,67 Kč bez DPH.“, z důvodu možnosti
vyčíslení skutečně vzniklé škody uvedením
úpravny vody v Jestřebí opětovně do provozu
a tím ukončení nutnosti nákupu pitné vody od
Vodárenská akciová společnost, a.s., Boskovice.
USNESENÍ č. 10b
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
stanovit výši nájemného společnosti Voda–
Teplo–Světlo, s.r.o. za období I.–IV. Q 2019 na
1.092.849,68 Kč bez DPH.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala návrh na odměnu
ředitele Základní školy a mateřské školy, okres
Blansko a rozhodla poskytnout Mgr. Jiřímu
Koumarovi odměnu za nárůst administrativy
spojený s projekty, které se ve škole realizují
ve výši dle přílohy č. 9. Odměna bude vyplacena z prostředků MŠMT.
USNESENÍ č. 12
Rada města rozhodla bod Cenová nabídka
a návrh smlouvy o dílo na pasport a studii
vodního díla v Karolíně projednat na jednání
rady města dne 16. 12. 2019.
USNESENÍ č. 13
Rada města souhlasí s užitím místních komunikací v Rájci-Jestřebí a Holešíně dne 25. 1. 2020
za účelem pořádání běžeckých závodů „Rájecká desítka“ dle žádosti předsedy občanského

22
sdružení „Za rozvoj města“, z. s. ze dne 25. 11.
2019 (příloha č. 10).
USNESENÍ č. 14
Rada města projednala žádost Občanského
sdružení „Za rozvoj města“, z. s. o zajištění požárního dozoru při konání běžeckých závodů
„Rájecká desítka“ dne 25. 1. 2020. Rada města
rozhodla žádosti vyhovět s tím, že bližší podmínky dohodne žadatel s velitelem JSDH Rájec
a JSDH Holešín.
USNESENÍ č. 15
Rada města schvaluje termíny svatebních
obřadů v roce 2020. 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 žádost Římskokatolické farnosti Křtiny o podporu tříletého projektu „volné rekonstrukce křtinských varhan“
v Národní kulturní památce, kostele Jména
Panny Marie ve Křtinách. Rada města se rozhodla podpořit projekt finančním darem ve
výši 3.700 Kč.
USNESENÍ č. 17
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření
č. 10/2019 (příloha č. 12).
USNESENÍ č. 18
Rada města projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí,
které se bude konat dne 11. 12. 2019.
USNESENÍ č. 19
Rada města projednala návrh smlouvy o zpracování aktualizace „Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace“ od VODÁRENSKÉ
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Brno, divize Boskovice (příloha č. 13). Rada města rozhodla
smlouvu o zpracování aktualizace „Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace“
s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ,
a.s., Brno, divize Boskovice uzavřít.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

USNESENÍ
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USNESENÍ

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ 11. 12. 2019
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o schváleném Rozpočtovém opatření
č. 10/2019 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o hospodaření společnosti Voda‑Teplo‑Světlo, s. r. o. k 31. 10. 2019.
USNESENÍ č. 4a
Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 9
ze zasedání zastupitelstva města 6. 3. 2019
„Zastupitelstvo města na žádost Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. rozhodlo snížit výši nájemného
po dobu odběru pitné vody od Vodárenské
akciové společnosti, a. s. v důsledku odstavení technologie na čištění vody v úpravně vody
v Jestřebí na 20.000 Kč za každý započatý
měsíc + 21 % DPH (4.200 Kč) z původní výše
nájemného za 1 měsíc 141.666,67 Kč bez DPH.“,
z důvodu možnosti vyčíslení skutečně vzniklé škody uvedením úpravny vody v Jestřebí
opětovně do provozu a tím ukončení nutnosti
nákupu pitné vody od Vodárenské akciové
společnosti, a. s., Boskovice.
USNESENÍ č. 4b
Zastupitelstvo města rozhodlo stanovit výši
nájemného společnosti Voda–Teplo–Světlo,
s. r. o. za období I.–IV. Q 2019 na 1.092.849,68 Kč
bez DPH.
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města bere na vědomí schválený rozpočet na rok 2019 a jeho plnění k 31. 10.
2019.
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020 (příloha č. 2).

USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočet
Sociálního fondu města Rájec-Jestřebí na rok
2020 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města schvaluje Směrnici
č. 1/2019 o poskytování cestovních náhrad
(příloha č. 4).
USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část
pozemku parc. č. 824 ostatní plocha o výměře
cca 40 m² (přesná výměra po vyhotovení geometrického plánu) z celkové výměry 1.342 m²
v k. ú. Jestřebí za cenu 200 Kč/m² + platná
sazba DPH. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města rozhodlo vykoupit část
pozemku parc. č. 1499 zahrada o výměře
cca 24 m² z celkové výměry 492 m² v k. ú. Rájec
nad Svitavou (přesná výměra po vyhotovení geometrického plánu) za cenu 200 Kč/m².
Náklady spojené s výkupem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat části
pozemku parc. č. 1104/1 vodní plocha, označené v GP č. 1071/2547/2019 jako pozemek parc.
č. 1104/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m² a v GP č. 1089-4589/2019 označené
jako pozemky parc. č. 1104/12 vodní plocha
o výměře 5 m² a parc. č. 1104/13 vodní plocha
o výměře 5 m² (celkem 14 m²) z celkové výměry 5.450 m², všechny v k. ú. Rájec nad Svitavou za cenu 200 Kč/m² + platná sazba DPH.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města souhlasí s výmazem
Práva zpětné koupě pro MNV Rájec k pozemkům parc. č. 761, 762 a 763 na LV 672 v k. ú.
Rájec nad Svitavou, obec Rájec-Jestřebí.

USNESENÍ / INZERCE
USNESENÍ č. 13a
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Rájec-Jestřebí č. 2/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 5).
USNESENÍ č. 13b
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Rájec-Jestřebí č. 3/2019
o místním poplatku ze psů (příloha č. 6).
USNESENÍ č. 13c
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Rájec-Jestřebí č. 4/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (příloha č. 7).
USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo města vydává Dodatek č. 3 ke
Zřizovací listině Základní školy a mateřské
školy, okres Blansko, příspěvková organizace
(příloha č. 8).

CENY INZERCE
Plošná inzerce:
Celá strana
½ strany		
¼ strany		
Řádková inzerce:
Jeden řádek

960 Kč
480 Kč
300 Kč
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USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města Rájec-Jestřebí, okres
Blansko za rok 2019.
USNESENÍ č. 16a
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí Zápis ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí č. 1/2019
ze dne 15. 10. 2019 (příloha č. 9).
USNESENÍ č. 16b
Zastupitelstvo města pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí provedením kontroly evidence a ukládání odpadu
ve Sběrném dvoře Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 17
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí Zápis ze zasedání Osadního výboru Holešín č. 2/2019 ze dne 16. 9. 2019 (příloha č. 10).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Hledám ke koupi rodinný dům v Rájci nebo
v okolí do 20 km. Tel. 739 118 479.

36 Kč

Uzávěrka zpravodaje: vždy do 15. dne v měsíci
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce
Ceny jsou uvedeny bez DPH, k ceně bude připočtena platná sazba DPH.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 1/2020 – vydáno
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