Jak se mění naše město – místní část Karolín, nová fasáda a střecha na obecním domě.
Foto Zdeněk Vašíček

REALIZACE STAVBY II/374
RÁJEC PRŮTAH,
IV. ETAPA

HAVÁRIE NA ZATRUBNĚNÉM
POTOKU V HOLEŠÍNĚ

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

1. místo MICHAELA HABÁŇOVÁ

3. místo MATĚJ HRUŠKA

2. místo HELENA RŮŽIČKOVÁ

SLOVO STAROSTKY
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Je to chvilička,
co jsem Vám přála vše dobré v novém roce
a leden je již za námi. Opět byl poznamenán
opatřeními vlády, v důsledku koronavirové
pandemie, ale také nám ukázal, jak krásné
mohou být zimní dny, kdy je zasněžená krajina, příroda odpočívá a načerpává energii
do prvních jarních měsíců. Jarní měsíce jsou
přece jen ještě daleko, ale práce v našem městě neutuchají. Stále pokračuje výstavba nové
čistírny odpadních vod. Intenzivně se zde
pracuje na vybavení novými technologiemi,
které umožní lépe přečistit odpadní vody
a vrátit je zpět do oběhu. Práce trvají již dlouho, ale věřím, že Vás brzy budeme moci pozvat
na den otevřených dveří, kde Vám toto moderní dílo budeme moci představit.
Jistě jste si všimli, že se již plně rozběhly práce
na stavbě II/374 Rájec průtah, IV. etapa, jejíž
realizace ovlivní život v našem městě na celé
dva roky. Investorem stavby je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková
organizace kraje, zhotovitelem stavby je firma
IMOS Brno, a. s. Proběhlo nutné kácení dřevin,
pokácené stromy ke konci stavby nahradí nově
vysazených, již zasmluvněných 150 stromů.
Je provedena skrývka ornice, ta bude rozprostřena na polích našeho katastru. V jarních
měsících proběhne oprava povrchů komunikací objízdných tras dříve, než na ně bude
svedena doprava. Celková délka nových a rekonstruovaných silnic bude cca 2,4 km. Budou
postaveny tři nové okružní křižovatky, několik nových mostních objektů a ostatní dotčené
stavbou budou opraveny. Celkové náklady
stavby se pohybují ve výši cca 220 milionů
korun bez DPH. Co nás netěší, je znečištění
ulic města, byť i toto k realizaci takto rozsáhlých staveb patří. Snažíme se, aby město bylo
v co nejmenší míře realizací této stavby omezováno a věříme ve smysl tohoto projektu,
kterým je zkvalitnění života obyvatel, žijících
ve městě Rájec-Jestřebí, zlepšení dopravní

dostupnosti okolních obcí a zlepšení spojení
měst Brno, Blansko a Boskovice.
Ráda bych Vás dnes také požádala, abyste se
při procházkách naším městem dívali kolem
sebe a v případě, že uvidíte něco nestandardního, nenechávejte si to pro sebe a dejte nám
to vědět. Nemůžeme být všude a velmi nám
tím pomůžete k operativnímu řešení vzniklých nepředvídatelných situací, jako tomu bylo
například nyní v Holešíně. V místě, kde se běžně pohybují děti, se propadlo potrubí zatrubněného potoka, a protože bylo zasněženo, na
první pohled to zřejmé nebylo. Mohlo dojít
k neštěstí, ale díky všímavému občanu, kterému tímto děkujeme, bylo místo obratem
zabezpečeno a zajištěna oprava.
Přestože se v minulém roce nepodařilo, díky
omezením z důvodu pandemie a vládních
nařízení, uskutečnit mnoho plánovaných
nejen investičních, ale také kulturních a společenských akcí, plány na letošní rok jsou opět
velké. Snad se podaří vypořádat se se zrádným virem, který nás omezuje ve všech oblastech našeho života.
Je neuvěřitelné, že Rájci je již úctyhodných
880 let! Tedy, přesněji řečeno, je mu nejméně
880 let, neboť v době, ze které pochází první
zmínka, ves Rájec již zcela jistě existovala.
V letošním roce oslavíme toto kulaté výročí,
kdy se první zmínka o Rájci objevila na tzv.
translační listině biskupa Jindřicha Zdíka
z druhé poloviny roku 1141. Loňské šedesáté
výročí spojení Rájce nad Svitavou a Jestřebí
v současné město Rájec-Jestřebí jsme nemohli náležitě oslavit. Budeme tedy doufat, že se
nám letošní 880. výročí podaří alespoň při
některé z plánovaných akcí společně připomenout. Těšíme se na chvíle, kdy se vše vrátí
do starých kolejí a budeme se moci potkávat,
jako tomu bylo dříve.
Přeji Vám všem krásný, mrazivý únor a v této
nelehké době především pevné zdraví.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka
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OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 4. 2. 2021 od 12:00 do 16:00
Obec Rájec-Jestřebí		
Část obce Jestřebí
Vypnutá oblast:
– ulice Hybešova č. p. 23 a č. p. 316
– ulice 9. května domy č. p. 82, 86, 170, 177,
188, 189, 212, 255, 287, 313, 314 směr Bořitov.
Vypíná se pro průjezd nadměrného nákladu. Délka vypnutí je dána s rezervou pro
případ zpoždění nákladu.
Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustano-

vení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona
č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(energetický zákon). Žádáme odběratele el.
energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.
Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat
energetické zařízení za zařízení pod napětím.
Případné použití vlastního náhradního zdroje
v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností EG.D,
a.s.
Pro případné další informace volejte Nonstop
linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte www.
egd.cz, kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.
Děkujeme Vám za pochopení.
EG.D, a.s.

BAREVNÉ POPELNICE
Vážení občané, zastupitelstvo města RájecJestřebí na svém zasedání dne 9. 12. 2020
schválilo pro rok 2021 nákup dalších 200 kusů barevných popelnic. Opět se bude jednat
o žluté popelnice 120 l na plast a o modré popelnice 120 l na papír. V případě zájmu kontaktujte Ing. Blanku Vybíhalovou, 515 557 621,

pokladna@rajecjestrebi.cz nebo paní Jitku Měcháčkovou, 515 557 627, mzdy@rajecjestrebi.cz.
Budete zapsáni do evidence a po nákupu,
který proběhne během 1. čtvrtletí 2021, budete kontaktováni k vyzvednutí. Zvýhodněná
cena za jednu popelnici bude 200 Kč.

UPOZORNĚNÍ
Svozová firma měla 28. 12. 2020 technický
problém s načtením svozu popelnic a pytlů
s plastem. Bohužel se nám nenahrála žádná
data. Prosím, dejte nám vědět, zda jste ve výše uvedeném termínu plastový odpad dali
ke svozu, v jaké formě a v jakém množství.
Informace do systému zadáme. Omlouváme
se za způsobené komplikace, pevně věříme,
že se již nebudou opakovat.

Můžete kontaktovat:
Ing. Blanku Vybíhalovou na číslo 515 557 621,
nebo napsat na e-mail pokladna@rajecjestrebi.cz
Jitku Měcháčkovou na číslo 515 557 627, nebo
napsat na e-mail mzdy@rajecjestrebi.cz
Mgr. Hanu Hortovou na číslo 515 557 635, nebo
napsat na e-mail cestruch@rajecjestrebi.cz
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021
1/ KOMUNÁLNÍ ODPAD
VÝŠE POPLATKU: 650 KČ

VÝŠE POPLATKU PRO POPLATNÍKY ZAPOJENÉ DO SYSTÉMU MESOH 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 2021 do 31. března 2021
za 2. pololetí 2021 do 30. června 2021

JE MOŽNO ZAPLATIT JEDNORÁZOVĚ na rok 2021.
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 2021 jednorázově.
3/ ZPRAVODAJ – vychází měsíčně.
Roční předplatné včetně DPH: 120 Kč
Číslo účtu a variabilní symbol k platbě přeplatného naleznete na zadní straně Zpravodaje za
měsíc únor.
Výše uvedené poplatky lze platit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu /v přízemí/, složenkou, bezhotovostním převodem z účtu. Těm, kteří mají nastavenou platbu přes SIPO, budou poplatky strženy samy automaticky.
Sledujte prosím hlášení místního rozhlasu a webové stránky města, kde budeme zveřejňovat
aktuální provozní dobu, která se mění dle nařízení vlády ČR.
V PRŮBĚHU MĚSÍCE LEDNA BUDOU DO DOMÁCNOSTÍ ROZESÍLÁNY SLOŽENKY.
NA NICH NALEZNETE ČÁSTKU ZA ODPAD, PŘÍPADNĚ ZA PSA, NA DOMÁCNOST,
VARIABILNÍ SYMBOL A ČÍSLO ÚČTU.
TYTO ÚDAJE POUŽIJTE JAKO PLATEBNÍ ÚDAJE PRO BEZHOTOVOSTNÍ PŘEVOD.

ZPRÁVY Z RADNICE

4

PLÁN SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU,
PAPÍRU A PLASTU Z DOMÁCNOSTÍ
platnost od 1. 1. 2021

2021
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ

ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ
ODPAD
7. 1.
21. 1.
4. 2.
18. 2.
4. 3.
18. 3.
1. 4.
15. 4.
29. 4.
13. 5.
27. 5.
10. 6.
24. 6.
8. 7.
22. 7.
5. 8.
19. 8.
2. 9.
16. 9.
30. 9.
14. 10.
28. 10.
Státní svátek
11. 11.
25. 11.
9. 12.
23. 12.

PAPÍR

PLASTY

11. 1.

25. 1.

8. 2.

22. 2.

8. 3.

22. 3.

5. 4.
Velikonoční
pondělí

19. 4.

3. 5.

17. 5.

14. 6.

28. 6.

12. 7.

26. 7.

9. 8.

23. 8.

6. 9.

20. 9.

4. 10.

18. 10.

1. 11.

15. 11.

13. 12.

27. 12.

V případě technické závady na vozidle, možná změna termínu.
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ROZPOČET ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
– ROZPOČET MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ
Každoročně schvalovaným finančním dokumentem územně samosprávného celku (dále
jen „ÚSC“) – tedy každé obce, města i kraje je
jeho rozpočet. Rozpočet je sestavován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění. Rozpočet lze chápat jako finanční plán,
který má financovat nejen každoroční provoz
ÚSC, ale také jeho rozvoj – investice. ÚSC může
využít také institutu rozpočtového provizoria.
Na rozdíl od provizoria státního rozpočtu, kde
tento institut je velmi problematický, u ÚSC je
využíván, a to zejména u těch menší velikosti
poměrně často. Důvodů může být několik,
jedním z nich je v posledních letech typická
úprava zákonů a vyhlášek s vlivem na hospodaření ÚSC ke konci roku, dalším velmi zásadním důvodem je, že díky provizoriu si ÚSC
prodlužuje čas na vypracování rozpočtu, který
pak zpracovává zpravidla v lednu a únoru, kdy
má již k dispozici konečné údaje hospodaření
z roku předchozího a taktéž díky nižšímu počtu
venkovních stavebních prací, je tedy příležitost pro práci administrativní. Město Rájec-Jestřebí dlouhodobě rozpočtové provizorium
využívá a není v našem okolí jediné, dalšími
jsou např. obec Lipůvka nebo město Adamov.
Zpracování návrhu rozpočtu ÚSC můžeme
rozdělit na několik činností, prvotní je zjištění
očekávaných příjmů, předpokládaných výdajů a zajištění financování při nedostatku očekávaných příjmů. Při přípravě příjmové stránky rozpočtu se vychází z predikce rozpočtového určení daní, tedy plánu přerozdělení
daní v rámci státního rozpočtu ve prospěch
ÚSC. Ve prospěch ÚSC plynou prostřednictvím
Finanční správy ČR tzv. „sdílené daně“, na kterých se procentně podílí stát, obce a kraje,
v procentním rozdělení stát – 64,38 %, kraje –
9,78 %, obce – 25,84 %. Těmito sdílenými daněmi jsou – daň z příjmů fyzických osob ze
samostatné výdělečné činnosti a vybíraná
srážkou dle zvláštní sazby, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Každá

z obcí se pak podílí na výnosu z daní vlastním
koeficientem, který je ovlivněn počtem obyvatel, výměrou katastrálního území obce,
počtem zaměstnanců v obci a počtem dětí
a žáků navštěvující školu zřizovanou obcí.
Ve prospěch ÚSC plynou i tzv. „výlučné daně“,
u obcí jsou to daň z nemovitostí, a místní daně
neboli místní poplatky, které si jednotlivé
obce stanovují obecně závaznými vyhláškami
a liší se tedy obec od obce. Dalšími příjmy
ÚSC jsou příjmy z vlastní činnosti a majetku –
příjmy z pronájmů, bytů a nebytových prostor,
pozemků, pronájem ploch pro reklamu, těžby
dřeva z obecních lesů, příjmy ze vstupného na
kulturní akce, z třídění odpadů odevzdaným
k recyklaci a dalších. Nemalou částí příjmové
stránky rozpočtů ÚSC jsou dotace, které jsou
určené zejména na financování nákladných
investičních akcí, poskytovatelem dotací jsou
ministerstva s využitím podpory Evropské unie,
státní fondy a organizace. Obce mají možnost
také požádat o dotaci svůj kraj.
Výdajovou stránku rozpočtu ÚSC zabezpečují zejména veřejné statky a služby na svém
území. Na přípravě výdajové části rozpočtu
města Rájec-Jestřebí se podílejí všechny
odbory městského úřadu. Na straně běžných
výdajů je třeba naplánovat správu všech
oblastí, které město zajišťuje pro své občany
– v oblasti infrastruktury (místních komunikací, veřejného osvětlení a rozhlasu, vodovodů
a kanalizací, bytové a nebytové, …), v oblasti
služeb (školství, kultura a cestovní ruch, péče
o vzhled obcí a veřejnou zeleň, …), v oblasti
životního prostředí, dopravy a mnoho dalších.
Ze svého rozpočtu také ÚSC v hojné míře podporují veřejně prospěšné organizace. Město
Rájec-Jestřebí k tomu využívá zastupitelstvem
schválený program na poskytování dotací,
kterým podporuje sportovní a zájmové organizace v našem městě, popř. organizace pracující ve prospěch občanů města.
Po přípravě příjmové a výdajové stránky rozpočtu dochází k jejich porovnání, rozpočet je
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pak buď vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový. V případě přebytkového rozpočtu, se
vzniklý přebytek převádí do následujících let
k využití. V případě, že rozpočet je schodkový,
je třeba takový schodek krýt z přebytků předchozích let nebo z peněz vypůjčených např.
od jiných veřejných nebo bankovních institucí.
Úvěrové prostředky jsou využívány přednostně
pro investiční akce, které není možné financovat z rozpočtu ÚSC jednorázově nebo pro
předfinancování akce financované s využitím
dotací, kdy dotaci obec obdrží, až po realizaci
dotované akce.
Připravený návrh rozpočtu je předkládán orgánům města k projednání (vedení města, rada
města, finanční výbor) a následně zastupitelstvu města ke schválení. Město Rájec-Jestřebí
spolu s rozpočtem pravidelně zveřejňuje také
seznam mimořádných výdajů rozpočtu, což
není povinná náležitost schváleného rozpočtu, ale tento seznam dokresluje plánované
výdaje významného charakteru, které mají
být daným rozpočtem realizovány.
Návrh rozpočtu a následný schválený rozpočet města podléhá publicitě – tedy zveřejnění.
Návrh i schválený rozpočet je k dispozici na webových stránkách města www.rajecjestrebi.cz
v sekci Město, záložka Rozpočty. Rozpočet

6
se také v průběhu roku mění rozpočtovými
opatřeními, které taktéž podléhají publicitě.
Město Rájec-Jestřebí využívá k prezentaci
rozpočtu také moderní nástroje, kterými jsou
rozklikávací rozpočet a interaktivní investiční mapa města.
Rozklikávací rozpočet je webová aplikace volně
přístupná na webu města. V rozklikávacím rozpočtu je možné sledovat odděleně příjmy
a výdaje, a to v členění u příjmů na daňové,
nedaňové, kapitálové a finanční transfery
(dotace), u výdajů v členění odvětvovém (např.
výdaje na bezpečnost, bydlení, kulturu, školství, životní prostředí apod.). Data jsou aktualizována jedenkrát měsíčně.
Interaktivní investiční mapa města zobrazuje
provedené investiční akce i nákladné neinvestiční akce (opravy) v jednotlivých letech zanesené do mapy města s lokalizací akce pod GPS
a s vyčíslením rozpočtu a skutečných výdajů.
Akce jsou aktualizovány průběžně. Taktéž ji
najdete na webu města.
Vyhodnocením hospodaření za předcházející
rok je u každého ÚSC jeho závěrečný účet.
V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem, dalších finančních operacích,
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tvorbě a použití peněžních fondů, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
a dalším rozpočtům, zhodnocuje také finanční
hospodaření zřízených a založených právnických osob. Každý ÚSC je také povinen si dát
své hospodaření přezkoumat, obci provede
přezkoumání zvolená soukromá organizace
s oprávněním nebo místně příslušný kraj.
Město Rájec-Jestřebí dlouhodobě provádí
přezkoumání Krajský úřad Jihomoravského
kraje. Zpráva o přezkoumání hospodaření je

součástí závěrečného účtu. Ke schválení závěrečného účtu je oprávněno zastupitelstvo ÚSC,
a to vždy v termínu do 30. 6. za rok předcházející. Návrh i schválený závěrečný účet stejně
jako rozpočet podléhá publicitě, město RájecJestřebí zveřejňuje svůj závěrečný účet na webu v sekci Město, v záložce Rozpočty. V současné době město Rájec-Jestřebí intenzivně
připravuje rozpočet na rok 2021, ke schválení
bude předložen Zastupitelstvu města Rájec-Jestřebí na plánovaném březnové zasedání.
Bc. Lucie Zemánková
Hospodářsko správní odbor

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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Město Rájec-Jestřebí ve spolupráci
se Základní školou a mateřskou školou
Rájec-Jestřebí

vyhlašují

ve prospěch Mgr. Michala Poláka

Mgr. Michal Polák je učitelem Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, s trvalým pobytem v Blansku. V současné době se léčí z následků po prodělané pneumokokové meningitidě. Jeho manželka je na mateřské dovolené a zároveň pečuje o dvě
školou povinné děti. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na léčbu
následků po prodělané pneumokokové meningitidě nehrazené ze zdravotního pojištění, zajištění léčebného režimu, předepsané rehabilitační péče, nákupu zdravotnického materiálu, rehabilitačních pomůcek, popřípadě léčebného pobytu v určeném
rehabilitačním zařízení a také nákladů na vybavení, úpravu a chod domácnosti po
dobu léčby. Pomozte rodině v této nelehké situaci.

Číslo transparentního účtu: 123-1931500227/0100
Sbírka je vyhlášena od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
stejně jako v minulých létech Vám nabízíme
možnost ročního předplatného Zpravodaje
města Rájec-Jestřebí. Uhrazením částky 120 Kč
Vám zpravodaj každý měsíc doručíme až do
Vaší poštovní schránky. Stávající předplatitelé mohou v případě zájmu o prodloužení předplatného o další rok uhradit částku na účet,

který naleznete na vizitce svého jména na
zadní straně tohoto zpravodaje. Termín úhrady je 15. března 2021.
Noví předplatitelé mají možnost se přihlásit na
tel. 515 557 625 nebo elektronicky na e-mailu
uctarna@rajecjestrebi.cz, kde obdrží platební
údaje.
Redakce zpravodaje

Z NOVÝCH KNIH
I v době covidové Vám chceme nabídnout několik novinek, které obohatily v posledních
týdnech fond městské knihovny:
Z pera českých spisovatelů:
FORMÁNEK, J.: Kniha o tichu
KATALPA, J.: Zuzanin dech
BOUKAL, T.: Ducha tajgy: k lovcům severského
lesa
Něco pro poučení:
LIPOVSKÁ, H.: Aby bylo jasno, aneb, vrátí se
Marx a Lenin?

CÍLEK, V.: Jak přejít řeku
KUBÍKOVÁ, S.: Klub nerozbitných dětí
Detektivky:
LACKBERG, C.: Stříbrná křídla
SZAMALEK, J.: Ať se rozhodneš jakkoli
CONNELLY, M.: Betonová blondýna
Nových titulů jsme nakoupili ještě mnohem
víc, najdete je v našem on-line katalogu. Půjčit
si je můžete vždy v pondělí a ve čtvrtek po
dohodě s knihovníky. Využijte těchto kontaktů: knihovna@rajecjestrebi.cz; 737 328 976.

ZIMNÍ POHÁDKOVÉ ČTENÍ
2. DOMÁCÍ ČTENÍ, HRANÍ A TVOŘENÍ S KNIŽNÍ ODMĚNOU
Milé děti!
Zdravím Vás z naší rájecké knihovny. Doufám,
že jste všechny zdravé, veselé a hravé. Opět
Vám totiž posílám malou soutěž – kvíz a tvoření, tentokrát na téma krtek. Proč právě krtek?
Protože krtečkův tatínek – spisovatel a ilustrátor Zdeněk Miler by měl letos v únoru 100 roků.
A to je jistě důvod k pořádným oslavám.
Pro koho je určena? Naší krtečkovské
soutěže se mohou zúčastnit kluci
a děvčata od tří do osmi let spolu
se svými rodiči nebo prarodiči.
Odpovědi na soutěžní otázky
stejně jako Vaše výtvory můžete vhodit do poštovní schránky na budově

knihovny nebo je můžete naskenovat a poslat
emailem na adresu: knihovna@rajecjestrebi.cz.
Soutěž skončí 21. 2. 2021, v den, kdy by Z. Miler oslavil své narozeniny.
Soutěžíme opět o pěknou knihu a další maličkosti. Podrobnosti k soutěži najdete na
našich webových stránkách www.
rajecjestrebi.knihovna.cz v rubrice
web pro děti-soutěž.
Doufám, že se Vám bude naše hraní
líbit a brzy se všichni opět potkáme
v naší knihovně.
Zdraví Vás rájecké knihovnice
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NAŠE JUBILUJÍCÍ BABIČKY
Malí i větší návštěvníci
naší knihovny dobře
vědí, kdo jsou čtoucí
babičky a dědečkové. V Rájci jich máme
hned osm. Čtou pohádky, pomáhají během tvořivých
dílen pro nejmenší a hrají dokonce i divadlo. Jsou to prostě naši skvělí pomocníčkové. Mají rádi děti, srší humorem, trpělivostí a pochopením pro malé dětské dušičky.

Letos se hned dvě čtoucí babičky na začátku
roku dožívají krásného životního jubilea. Že
byste chtěli vědět jakého? Nepovím! Ženy se
nikdy neptáme na věk. Možná byste rádi věděli alespoň jejich jména. Proto se přece oslavné
články píší. Ale já nevím… Už před dávnými
časy mi řekly: „Ne abyste o nás něco psala.“
To máte potom těžké. Babičky se musí poslouchat. Chceme blahopřát, chceme vyhovět.
Co s tím? Víte co?
Hádejte. Snad vám obrázek napoví.

Naše milé babičky, moc a moc Vám děkujeme za Vaši obětavou pomoc
a přejeme Vám hlavně hodně zdraví, klidu a trpělivosti jak s našimi malými čtenáři,
tak s někdy otravnými knihovnicemi, co pořád něco vymýšlí.

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE
PONDĚLÍ 8:00–9:00, 15:00–17:00 hodin
a STŘEDA 8:00–9:00, 15:00–17:00 hodin
Občané mohou kdykoliv kontaktovat strážníka na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese: straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty na výkon služby (zaměření), jsou ze strany občanů vítány.
Str. Antonín Kotlán, MP Rájec-Jestřebí
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Na měsíc listopad jsme na naší škole vyhlásili
fotografickou soutěž na téma podzim.
Každý žák mohl přihlásit až tři fotografie. Své
práce poslalo 42 žáků. Odborná porota vybrala 30 snímků do semifinále. Tyto snímky jsou
vystaveny ve vestibulu školy. Porota vybrala tři
nejlepší v následujícím pořadí:

1. místo Michaela Habáňová, 9. A
2. místo Helena Růžičková, 7. B
3. místo Matěj Hruška, 8. A
Z výstavky snímků, které si můžete prohlédnout
na zadní straně obálky zpravodaje, je vidět, že
se podzimní fotografie opravdu povedly.
Mgr. Jan Nečas

ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Naše Centrum si pro maminky
s dětmi na prosinec připravilo
elektronický adventní kalendář.
Od 1. do 24. prosince jsme každý
den na našem Facebooku otevřeli jedno okénko kalendáře,
které skrývalo úkol. Úkoly byly
tematicky přizpůsobené tradicím a zvykům spojenými s Vánocemi a časem adventním. Nechybělo tak například trhání barborek do vázy, výroba lodiček ze
skořápek od ořechů či krájení
jablka na Štědrý den.
Rodiče s dětmi se do naší adventní výzvy mohli zapojovat prostřednictvím fotografií, které
nahrávali k jednotlivým úkolům.
Děkujeme všem, kteří se zapojili.
A protože účast v adventním
kalendáři byla zároveň soutěží,
odměníme všechny, kteří splnili
15 okýnek našeho kalendáře.
Kelímek či čepici s logem
našeho Centra získává:
Martina Nedomová
Kateřina Kalová
Veronika Bondyová
Michaela Kopecká
Kateřina Gorčíková
Centrum Motýlek, z. s.
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JEN DÍKY NESTAČÍ

„Velkorysost a šlechetnost jsou vzácné květiny, ale dají se s náležitou péčí pěstovat
v každé zahrádce. Jejich semena se dědí,
ale co ti vyroste, záleží na tobě.“
Těmito slovy, která plně vystihují jejich život
a práci, bych chtěla připomenout všem, kteří
je znali, památku dvou mimořádných lidí –
MUDr. Karly Setničkové a MUDr. Svatoše
Martinka, jejichž pozemská pouť se uzavřela
nedávno, během vánoční doby. Ano, oba kdysi složili při promoci přísahu, že budou pomáhat potřebným, ale po dlouhá léta tento slib
nejen naplňovali, ale mnohonásobně převyšovali. Občansky, profesionálně, ale hlavně lidsky.
Lidé z města a okolí je mají navždy spojené
s bývalým zdravotním střediskem OÚNZ
v ulici Ol. Blažka, kde oba dlouhá léta měli své
pracoviště.
Paní doktorka Setničková pocházela
z Blanska, z rodiny
učitele a úřednice.
Láskyplné rodinné
zázemí ji přivedlo ke
kultuře, hudbě, zvláště klasické. Byla výbornou klavíristkou,
celý život dokázala
zahrát zpaměti pasáže z oper, zálibu našla i ve hře na akordeon.
Po absolvování blanenského gymnázia volila
mezi medicínou a studiem teorie hudby.
Nakonec převážila touha pomáhat druhým,
proto vystudovala lékařskou fakultu v Brně
a po promoci v roce 1964 nastoupila na chirurgii v nemocnici v Boskovicích. Později se orientovala na pediatrii.
Během studia se provdala, s manželem vychovala syna Michala, jehož tragická smrt v mladém věku ji navždy zasáhla, a dceru Hanu,
která se vydala v maminčiných stopách a stala se dětskou lékařkou. Dle jejích slov byla

maminka milující, nesmírně hodná, obětavá
a pracovitá. Snažila se vše dělat na maximum.
Ano, takovou ji poznali všichni rodiče, kteří se
s ní od roku 1967 setkávali v její dětské ordinaci v Rájci. Klidná, trpělivá, ochotná vždy
pomoci, poradit, když si zoufali nad nemocným dítětem. Výborná diagnostička, která
neváhala kdykoli rázně zasáhnout ve prospěch
malých pacientů. Profesionální dotek její ruky
byl jako pohlazení andělským křídlem, něžný
a hojivý.
V roce 1993 začala s nadšením budovat soukromou dětskou ambulanci v nových prostorách tzv. Komunálu v Havlíčkově ulici, kde vynaložila nemalé úsilí, aby vše plně sloužilo pro
dobro dětí i rodičů.
Ordinaci ukončila v roce 2005, ale ke svým
pacientům se stále a ráda vracela v podobě
zástupů za dceru Hanu.
Volný čas od 90. let minulého století ráda trávila (tehdy ještě s manželem a dvěma malými
vnučkami) na zahradě v Karolíně, kde „odpočívala“ pěstováním zeleniny, ovoce a všemožných květin.
Poslední tři roky se potýkala s vleklými zdravotními potížemi, kromě nejbližších o ni pečovali pracovníci Charity Blansko, kteří jakoby symbolicky pomáhali uzavřít kruh jejího
naplněného života – aspoň částečně jí mohli
oplatit, co ona celý život obětavě a nezištně
rozdávala.
Pan doktor Martinek rovněž
pocházel z Blanska, z úřednické rodiny. S bratrem trávil
spokojené dětství s množstvím klukovských lumpáren
a radovánek, měl rád sport,
hudbu, kamarády, všude ho
bylo plno. Temperamentní
a pohledný maturant nastoupil roku 1965 ke studiu stomatologie na LF Univerzity
Palackého. Během studií po-
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znal svoji první ženu, s kterou vychovával dvě
dcery.
Jeho příchod do Rájce-Jestřebí na přelomu
70. a 80. let minulého století byl jako zásah
z nebe v oblasti ošetřování zubů. Mnozí starší
občané si dobře vybavují, jak k nim přistupovali jeho předchůdci. A najednou tu byl mladý
„sympaťák“, s plachým pohledem, ale šibalskýma očima.
Je i dnes celkem běžné, že se lidé obávají zubního zákroku, ale v ordinaci MUDr. Martinka
nebylo čeho se bát. Jeho profesionální přístup,
citlivé ruce, veselé pohvizdování při práci,
ale především plno humorných příběhů a anekdot, a než se ošetřovaný nadál, bylo hotovo!
S ústy plnými tamponů se lidé dusili nikoli
bolestí, ale smíchy. Často ukápla i slza, která
vytryskla z oka, když už pusa byla zacpána,
a emoce musely někudy ven. Dokonce i malí
školáci, kteří dříve zarputile odmítali, byť jen
otevřít ústa pro běžné vyšetření, se na pana
doktora většinou vesele zubili a pohled na
vrtačku jim nenaháněl tolik hrůzy.
Když na přelomu století přesídlil s ordinací do
Černé Hory, nebylo divu, že velká část jeho
pacientů tam pravidelně mířila za ním. „Takovou plombu mi jinde neudělají. Ta drží!“ „No,

sice mi pan doktor chvíli klečel na břiše, ale
osmička je venku se všemi kořeny!“ „Kdepak,
pan doktor, to je machr! Nasadil můstek a já
zase vše pokoušu, jak zamlada!“ Takové a jiné
věty provázely celou jeho praxi.
Nemoc však číhá na každého, nevybírá si, a tak
i pana doktora si „oblíbila“ a ztrpčila mu hezkých pár let života. Snášel to statečně, jak
mohl, a že měl na naše město hezké vzpomínky, dokazoval při náhodných setkáních
s bývalými pacienty v ulicích Blanska. Živě se
zajímal a pozdravoval, na koho vzpomněl.
Jediné, čím nás MUDr. Setničková a MUDr.
Martinek kdy zarmoutili, byla smuteční oznámení o jejich úmrtí. Ačkoli nebyli našimi spoluobčany, lidé je tak brali a vždy na ně budou
s vděčností vzpomínat, protože stejně jako
láska, tak i dobro smrtí nekončí. Jen tak se
neztratí.
Sluší se oběma za jejich život upřímně poděkovat, ale jen díky nestačí!
Zvláště v současné době koronavirové pandemie bychom si takové lidi měli s úctou připomínat, vážit si jich a v nejrůznějších životních
situacích následovat jejich příkladu.
Mgr. Jana Svobodová

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
v měsíci prosinci
paní Julie Vaňková, 87 let
pan Pavel Lukáš, 86 let
pan Vladimír Kuchtíček, 92 let
pan Alois Jílek, 83 let

Správné řešení křížovky
z lednového vydání zpravodaje:
Laskavost je jako sníh.
Vše, co pokryje, zkrásní.
Sri Chinmoy, indicko-americký myslitel
a duchovní učitel (1931–2007)

Další křížovky i jiné hry
k příjemnému trávení volného času
najdete na
www.onlinekrizovky.cz.
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
ÚNOR 2021
6. 2.
7. 2.
13. 2.
14. 2.
20. 2.
21. 2.
27. 2.
28. 2.

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodi

MUDr. Paulíčková Veronika
MUDr. Pernicová Libuše
MUDr. Pokorná Marie
MDDr. Potůček Jiří
MUDr. Ševčíková Radomíra
MUDr. Roth Pavel
MUDr. Řehořek Tomáš
MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)

Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

725 415 615
774 177 804
516 412 422
516 419 538
516 488 454
516 444 326
516 488 453
516 488 453

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.
TŘIĎTE S MĚSTEM RÁJEC-JESTŘEBÍ
BIOODPAD, CO S NÍM?
Bioodpad se dělí na dvě podskupiny. Zkratkou
BRKO se označují biologicky rozložitelné komunální odpady. Do této skupiny patří bioodpad produkovaný domácnostmi, firmami
nebo z veřejného stravování. BRO je zkratkou
pro biologicky rozložitelné odpady, které jsou
kompostovatelné a pocházejí ze zemědělské
prvovýroby nebo zahradničení, případně z dřevovýroby.
Zužitkujte bioodpad doma! Samozřejmě, bioodpad lze proměnit i ve skvělý kompost. Pokud
zahradničíte, nevzdávejte se ho. Kompost
nemusí být jen nevzhledná hromada. Dnes se
prodávají různé druhy domácích kompostérů,
které schováte v koutě zahrady.
Do hnědého kontejneru na bioodpad patří:
tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny se zeminou, košťály,
štěpka z větví keřů, větvičky, papírové pokládky na vejce, piliny, hobliny, kůra, seno, sláma.
Do hnědého kontejneru na bioodpad nepatří:
plastové sáčky, sklo, kamení, obalové materiály, kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty,
mléčné výrobky, zbytky z kuchyní, podestýlky

od domácích zvířat, zvířecí exkrementy, peří,
chlupy, vlasy, uhynulá zvířata, kontaminované
piliny, hobliny, kůra, nebezpečné odpady.
Bioodpad můžete po celý rok ukládat do hnědých kontejnerů 1100 l, které jsou umístěny
v Rájci na ul. Pionýrská, Erbenova, Jurkova
a nově na ul. Nad Skalou. V Jestřebí na ul. Jiráskova, Hybešova a nově na ul. Jana Stříže
a V Zahradách. Bioodpad můžete také zdarma
uložit na SSO Rájec-Jestřebí.
Četnost svozů bioodpadu,
kontejnery 1100 l v roce 2021
Měsíc
Četnost Počet nádob / den svozu
Leden
9 ks (každé stanoviště
1 x 14 dní
a únor
1 ks, ČKD 2 ks) / pátek
Březen
1 x 7 dní 19 ks / pátek
Duben až
2 x 7 dní 19 ks / úterý, pátek
listopad
Prosinec 1 x 14 dní 19 ks / pátek

NA VŠECH SBĚRNÝCH HNÍZDECH PLATÍ
PŘÍSNÝ ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ JAKÉHOKOLIV
ODPADU MIMO NÁDOBY K TOMU URČENÉ!
Zdeněk Vašíček, místostarosta
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ZÁKAZ
UKLÁDÁNÍODPADU
ODPADU MIMO
KONTEJNERY!!!
ZÁKAZ
UKLÁDÁNÍ
MIMO
KONTEJNERY!!!
Ukládání jakéhokoliv odpadu mimo nádoby k tomu určené je přestupkem,

UkládáníZÁKAZ
jakéhokoliv
odpadu
mimo
nádoby
k tomu
určené
je přestupkem,
UKLÁDÁNÍ
ODPADU
MIMO
KONTEJNERY!!!
za který
občanům
hrozí pokuta
do výše
50.000
Kč.
Ukládání
jakéhokoliv
odpadu
mimo pokuta
nádoby k tomu
určené50.000
je přestupkem,
za který
občanům
hrozí
do výše
Kč.
•

•

•

•

 Pokud se potřebujete
zbavit nějakého
druhudoodpadu,
je Vám
za který občanům
hrozí pokuta
výše 50.000
Kč.zdarma a po dobu
24 hodin denně k dispozici 18 sběrných míst, na kterých je umístěno 111 konPokud se potřebujete
zbavit
nějakého
druhu druhu
odpadu,
jesekce
Vám
zdarma
a po dobu 24 hodin
Pokud seJejich
potřebujete
nějakého
odpadu,
je Vám
zdarma a po dobu
tejnerů.
přehled zbavit
najdete
na stránkách
města,
MESOH.
denně k dispozici
18
sběrných
míst,
na
kterých
je
umístěno
111
kontejnerů.
24 hodin
k dispozici
18 sběrných
míst,
na máte
kterých
umístěno
111 Jejich
kon Pokud
jsoudenně
nádoby
na sběrném
místě plné,
nebo
jinýjeodpad
než který
lze přehled
najdete na stránkách
města,
sekce
MESOH.
tejnerů.
přehled
najdete
na stránkách
MESOH.
uložit
do Jejich
těchto
kontejnerů,
nevadí
 Tento města,
odpad sekce
můžete
ZDARMA uložit na
 nádoby
Pokud jsou
nádoby
na sběrném
místěnebo
plné, –nebo
jiný
odpadnež
nežkterý
který
lze
Sběrném
středisku
odpadů
v Rájci-Jestřebí
dálemáte
jen
SSO
(vyjma
stavební
sutě
Pokud jsou
na
sběrném
místě
plné,
máte
jiný
odpad
lze uložit do
těchto 
kontejnerů,
nevadímůžete
 TentoZDARMA
odpad můžete
ZDARMA
uložit nastředisku
1uložit
Kč/kgdo
anevadí
pneumatik
10 Kč/ks).
těchto kontejnerů,
Tento
odpad
uložit
na Sběrném
Sběrném
středisku
odpadů
v Rájci-Jestřebí
– dále
jen
SSO
(vyjmaastavební
sutě 10 Kč/ks).
Na
SSO Rájec-Jestřebí
lze SSO
ukládat
minimální
množství
stavebních
odpadů.
odpadů v Rájci-Jestřebí
– dále
jen
(vyjma
stavební
sutě
1 Kč/kg
pneumatik
Kč/kg a pneumatik
10 Kč/ks).
V1 případě
potřeby likvidace
většího množství stavební sutě, je nutné objednat
Na SSO Rájec-Jestřebí
lze ukládat
minimální
stavebních
odpadů. Vodpadů.
případě potřeby
 na
Navlastní
SSO Rájec-Jestřebí
lze přímo
ukládatumnožství
minimální
množství stavebních
náklady
kontejner
svozové
firmy!!!
likvidace většího
množství
stavební
sutě,
je
nutné
objednat
na
vlastní
náklady
V
případě
potřeby
likvidace
většího
množství
stavební
sutě,
je
nutné
objednat
Nejsou zde přijímány odpady od právnických a fyzických osob oprávněných kontejner
přímo u svozové
firmy!!!
vlastní
náklady kontejner přímo u svozové firmy!!!
kna
podnikání!!!
 přijímány
Nejsou zdeodpady
přijímány
od právnických
a fyzických
osob oprávněných
Nejsou zde
ododpady
právnických
a fyzických
osob oprávněných
k podnikání!!!
k podnikání!!!
Provozní doba
SSO Rájec-Jestřebí:
Provozní doba
SSO Rájec-Jestřebí:
středa
12:00–18:00 h
sobota 8:00–12:00 h
středa 12:00–18:00 h
sobota 8:00–12:00 h
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VYHLAŠUJEME 17. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Město Rájec-Jestřebí
ve spolupráci s Gymnáziem Rájec-Jestřebí o.p.s. a ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
vyhlašují 17. ročník literární soutěže mladých, začínajících autorů

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

Rozsah práce:
1–2 strany formátu A4.
Soutěže se mohou zúčastnit žáci
a studenti ve věku 11–20 let.
Práce zasílejte v pěti kopiích –
dle vzoru. Každá kopie práce bude
mít vrchní list se jménem účastníka
s uvedením všech dalších náležitostí
dle přiloženého vzoru.
Všechny materiály zasílejte
do úterý 31. 3. 2021 na adresu:
Město Rájec-Jestřebí
Odbor kultury a cestovního ruchu
Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Obálku označte heslem
„LITERÁRNÍ SOUTĚŽ“
Termín Slavnostního vyhodnocení
vítězů bude upřesněn.

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

USNESENÍ
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USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 16. 12. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města projednala žádost ředitele Základní
školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko, příspěvková organizace o schválení financování na rok 2021. Rada města schvaluje Rozpočet
Základní školy a mateřské školy, okres Blansko,
příspěvková organizace na rok 2021 dle návrhu
(příloha č. 1). Rada města schvaluje neinvestiční
příspěvek Základní škole a mateřské škole, okres
Blansko, přísp. organizace ve výši 4.500.000 Kč.
USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy, okres
Blansko, příspěvková organizace na roky 2022–
2023 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4
Rada města schvaluje Plán investičních akcí Základní školy a mateřské školy, okres Blansko, příspěvková organizace na rok 2021. Rada města
schvaluje čerpání z fondu investic v plánované
výši 3.900.000 Kč, schvaluje investiční příspě-

vek zřizovatele města Rájec-Jestřebí v roce 2021
ve výši 2.000.000 Kč na akce uvedené v Plánu
investičních akcí na rok 2021 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 5
Rada města schvaluje specifikaci objednávaných
služeb SUEZ Využití zdrojů a. s., Divize Jihovýchod, Brno pro sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu v roce 2021 (příloha č. 4).
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2019, kterou se zhotovitel Ing. Petra Kročilová, Luhačovice zavazuje
zpracovat projektovou dokumentaci na akci
„Letní kino Rájec-Jestřebí – přírodní kulturní amfiteátr – revitalizace“ (příloha č. 5). Předmětem
dodatku je změna termínu předání díla. Rada
města rozhodla dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
ze dne 2. 7. 2019 uzavřenou se zhotovitelem
Ing. Petrou Kročilovou, Luhačovice uzavřít.

Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 11.01.2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání rozšířený o bod 13 Návrh smlouvy o poskytování služeb administrace finanční podpory pro
vytvoření Územního plánu města Rájec-Jestřebí
z národního programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“.
USNESENÍ č. 2
Rada města schvaluje jednací řád Rady města
Rájec-Jestřebí s účinností od 11. 1. 2021 (příloha
č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění úkolů uložených radou města v roce 2020 (příloha
č. 2).

USNESENÍ č. 4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu k bytu v majetku města Rájec-Jestřebí na dobu
určitou do 31. 1. 2023.
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala žádost o provedení úprav
bytu v majetku města Rájec-Jestřebí a souhlasí
s jejich provedením za podmínek uvedených
v příloze č. 3.
USNESENÍ č. 6
Rada města schvaluje změnu platového výměru
ředitele Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko od 1. 1. 2021 (příloha č. 4).

USNESENÍ / INZERCE
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh na udělení Ceny
starosty města Rájec-Jestřebí (příloha č. 5). Rada
města v souladu s návrhem rozhodla udělit tuto
cenu dle přílohy č. 6.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh firmy AGERIS,
s. r. o., Brno týkající se realizace společných
zařízení v k. ú. Jestřebí a k. ú. Spešov, a souhlasí
s nerealizováním úpravy cesty DC6 na pozemku
parc. č. 1556 od km 0,0 k hranici s pozemkem
parc. č. 1678 v k. ú. Jestřebí a ponecháním tohoto
úseku ve stávajícím stavu.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Karolín – úprava DS, Ruml“ na pozemcích
parc. č. 7/1 ostatní plocha a 209/4 zahrada, oba
v k. ú. Karolín (příloha č. 7). Rada města souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Karolín – úprava DS, Ruml“ na pozemcích parc. 7/1 ostatní plocha a 209/4 zahrada, oba v k. ú. Karolín se společností E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice za
jednorázovou náhradu 3.000 Kč + platná sazba
DPH a za podmínek uvedených v příloze č. 8.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh smlouvy o spolupráci při využívání Sběrného střediska odpadů
v Rájci-Jestřebí s obcí Kuničky (příloha č. 9). Rada
města rozhodla smlouvu o spolupráci při využívání Sběrného střediska odpadů v Rájci-Jestřebí
s obcí Kuničky uzavřít.

INZERCE
Učitel koupí dům v blízkosti školy.
Nabídněte. Tel. 703 128 787
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USNESENÍ č. 11
Rada města bere na vědomí doplnění podkladů
a informací k tvorbě návrhu koncepce nakládání
s bioodpady ve městě Rájec-Jestřebí (příloha č. 10).
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala žádost Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky, z. s., Oblastní odbočka Blansko o poskytnutí finančního daru na rok 2021. Rada města rozhodla poskytnout finanční dar ve výši
2.000 Kč.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytování služeb administrace finanční podpory pro
vytvoření Územního plánu města Rájec-Jestřebí
z národního programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ od společnosti Project
Assistance, s. r. o., Brno (příloha č. 11). Rada města rozhodla smlouvu o poskytování služeb
administrace finanční podpory pro vytvoření
Územního plánu města Rájec-Jestřebí z národního programu „Podpora územně plánovacích
činností obcí“ se společností Project Assistance,
s. r. o., Brno uzavřít.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

CENY INZERCE
Plošná inzerce:
		
		
Řádková inzerce:

celá strana
½ strany
¼ strany
jeden řádek

960 Kč
480 Kč
300 Kč
36 Kč

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

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 2/2021 – vydáno
v únoru 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.

REALIZACE STAVBY II/374
RÁJEC PRŮTAH,
IV. ETAPA

HAVÁRIE NA ZATRUBNĚNÉM
POTOKU V HOLEŠÍNĚ

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

1. místo MICHAELA HABÁŇOVÁ

3. místo MATĚJ HRUŠKA

2. místo HELENA RŮŽIČKOVÁ

Jak se mění naše město – místní část Karolín, nová fasáda a střecha na obecním domě.
Foto Zdeněk Vašíček

