Jak se mění naše město – místní část Jestřebí, nový povrch propojovací uličky
ul. 9. května a ul. V Humnech. Foto Zdeněk Vašíček

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.

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.

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.

V případě technické závady na vozidle, možná změna termínu.

SLOVO STAROSTKY
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

PŘÁNÍ DO ROKU 2021 BUDE STRUČNÉ, AVŠAK O TO NALÉHAVĚJŠÍ.
Přeji Vám všem hodně zdraví a optimismu, abychom přestáli tuto nesnadnou dobu a aby brzy
skončila všechna omezení, která nám v důsledku koronaviru nastala a znepříjemnila životy.
Usmívejte se na sebe, byť přes roušky – úsměv není jen pohyb úst, ale upřímný úsměv se zračí
v našich očích a přináší spokojený pocit do naší duše. Radujte se se svými nejbližšími, splňte si
svoje předsevzetí. Na všem špatném je třeba hledat i to dobré, proto je nyní nutné pečovat
o sebe a svoje nejbližší, najít si věci, na které dříve nebyl čas a splnit si svoje malé sny a cíle.
Ať všechny Vaše kroky, které učiníte, mají smysl a směřují správnou cestou…
Klidný rok 2021, plný zdraví, štěstí a pohody.
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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ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RÁJEC-JESTŘEBÍ

Vážení občané, město Rájec-Jestřebí, jako objednatel, a odbor stavební úřad, oddělení
územního plánování a regionálního rozvoje
Městského úřadu Blansko, jako pořizovatel,
oznamují zveřejnění návrhu Územního plánu
Rájec-Jestřebí a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území na webových stránkách města Rájec-Jestřebí a na webových stránkách města Blansko.

Ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejnou
vyhláškou, tedy od 10. prosince 2020 do 11. ledna 2021, může každý uplatnit u pořizovatele,
tj. odboru stavební úřad, oddělení územního
plánování a regionálního rozvoje Městského
úřadu Blansko písemné připomínky. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Více informací naleznete na webových
stránkách města www.rajecjestrebi.cz
(https://www.rajecjestrebi.cz/mesto-1/zadani-uzemniho-planu-rajec-jestrebi/)

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSA V ROCE 2021
Vážení občané,
místní poplatky bude možné i v roce 2021
platit z pohodlí Vašeho domova. V lednu 2021
budou distribuovány poštovní poukázky na
platbu místních poplatků všem domácnostem
ve městě. Vyčkejte na doručení poštovních
poukázek. Další formy úhrady zůstávají zachovány.
Místní poplatky lze hradit:
– na pokladně městského úřadu (hotovostně
a bezhotovostně platební kartou),

– poštovní poukázkou,
– prostřednictvím SIPO, přihlášku si můžete
vyzvednout na pokladně městského úřadu,
– bezhotovostním převodem dle údajů z poštovní poukázky (číslo bankovního účtu a variabilní symbol).
Prosíme, i kvůli současné nelehké koronavirové době, vyčkejte v lednu na doručení
poštovní poukázky do Vaší schránky a využijte možnosti zaplatit z domova. Chráníte tím sebe i nás.

POVINNOSTI PŘI VENČENÍ PSŮ
Město Rájec-Jestřebí informuje občany města,
aby při venčení psa na území města Rájce-Jestřebí v zastavěné části (včetně místních
částí Holešína a Karolína), v souladu s obecně
závaznou vyhláškou města č. 2/2012, používali k zajištění psů vodítko. Upozorňujeme, že
pohyb psa s náhubkem bez vodítka není
v souladu s uvedenou vyhláškou a neplní
žádné bezpečností prvky.

Uvedená vyhláška je účinná i na komunikaci
(cestě), která vede na hrázi okolo řeky Svitavy,
a to po celé své délce. Tedy i zde musí osoba,
která psa doprovází, mít psa na vodítku. Mimo
vše uvedené, je pohyb po hrázi se psem na
vodítku bezpečnější nejen vůči jiným psům,
jejich doprovodu, ale i vůči se zde pohybujícím
cyklistům a sportující veřejnosti.
Město Rájec-Jestřebí
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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.
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UMISŤUJETE STAVEBNÍ KONTEJNER? STAVÍTE A ZTĚŽUJETE PRŮJEZD NEBO DOKONCE
I ZABRÁNÍTE PRŮJEZDU PO KOMUNIKACI SPOLUOBČANŮM NÁKLADEM NEBO SKLÁDKOU? PAK JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ŘÁDKY URČENY PRÁVĚ VÁM:
V případě, kdy potřebujete umístit stavební kontejner nebo stavíte a přijede Vám
těžká technika s nákladem stavebního materiálu, je nezbytné tuto skutečnost oznámit formou žádosti o zábor na městském
úřadě. V poslední době v našem městě přibývá situací, kdy nejsou tyto záležitosti ohlašovány a množí se stížnosti spoluobčanů na omezování či dokonce na nemožnost průjezdnosti do místa zaměstnání či do místa bydliště.
S tím souvisí i zamezení případně potřebnému
zásahu a příjezdu vozidel integrovaného
systému záchranné služby.
Upozorňujeme občany, že neohlášení, resp.
nepožádání o povolení výše uvedených skutečností, je porušením našeho právního řádu
a příslušné orgány dle této skutečnosti také
budou při zjištění porušení skutkové podstaty
či povinnosti postupovat.
Žádosti o výše uvedené směřujte vždy na
Městský úřad Rájec-Jestřebí, Hospodářsko-správní odbor, vedoucímu správy a údržby majetku města Ing. Janu Dobiáškovi,
e-mail: udrzba@rajecjestrebi.cz.
Žádost musí obsahovat následující údaje:
Identifikaci žadatele, místo umístění (ideálně
zakresleno v plánku či mapě) a rozsah záboru
(velikost), časový interval plánu záboru (od kdy
do kdy) a dobu trvání (např. 1 den v uvedeném
časovém intervalu) a neopomeňte připsat Vaše
kontaktní údaje.
Žádost je nutno zaslat 30 dní před plánovaným
uskutečněním. Jistě Vás napadá otázka proč
30 dnů předem? V této době je třeba vyhodnotit, od kterých orgánů je třeba vyjádření či
dokonce rozhodnutí především s ohledem na
dopravní podmínky a zachování dostupnosti
pro integrovaný záchranný systém a žádosti
o úkony je třeba na tyto orgány odeslat. Pokud nevíte přesný termín záboru, není to
na závadu a nebrání to nikterak podání
žádosti – v žádosti uvedete pravděpodobný
časový interval a předpokládanou časovou
délku záboru.

Žadatel následně obdrží dokument se stanovením podmínek, které je třeba dodržet a také
s upozorněním na provedení kontroly místa
před umístěním záboru, po jeho umístění
a v průběhu. V rámci kontroly se také vyhodnocuje případné poškození majetku města
a jeho míra.
Upozorňujeme také na skutečnost, že pokud
se kontejner nebo skládka nachází na veřejném prostranství, podléhá místnímu
poplatku dle vyhlášky č. 4/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
v denní sazbě 5 Kč/m2/den. Žadatel na základě
povolení musí tedy zaplatit poplatek na pokladně městského úřadu.
Stavebníci jsou osvobozeni od místního poplatku dle vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a nemusí tudíž platit výše uvedenou denní sazbu.
Oddělení správy a údržby majetku pouze stanoví podmínky, za kterých si stavebník může
skládat materiál na obecní pozemky a případně na komunikace a po jakou dobu. Tuto skutečnost ale nelze vnímat tak, že pokud je
povolena stavba, automaticky mohu dělat
vše bez žádosti o povolení záboru.
Právní rovina problematiky byla v tomto článku popsána, je zde stručně nastíněn postup,
který je třeba dodržovat a také mít na paměti,
že i v těchto zdánlivě banálních případech je
v krajním případě možné způsobit ohrožení
lidských životů či majetku.
Roli zde hraje ale také ohleduplnost a vzájemná úcta člověka k člověku – nepovoleným jednáním okolní občany neoprávněně omezujeme.
Povolením lze nejen dodržet zákonné předpoklady, ale lze zamezit nepříjemnostem, zbytečným sporům a přitom vše zorganizovat k přiměřené spokojenosti žadatele i jeho okolí.
Mgr. Pavla Kotlánová, LL.M.
tajemnice
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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.

NOVÁ SBĚRNÁ HNÍZDA
Město Rájec-Jestřebí pro
občany zbudovalo dvě
nová sběrná hnízda v lokalitě Jana Stříže a Nad
Skalou.
Se svozovou firmou SUEZ
je prozatím domluven
svoz na výzvu, jakmile
zmapujeme naplněnost,
budou dohodnuty pravidelné svozy na rok 2021.
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ZVÝŠENÍ CENY STOČNÉHO OD 1. LEDNA 2021

Zastupitelstvo města rozhodlo na svém zasedání dne 9. prosince 2020, usnesením č. 7
o navýšení ceny stočného od 1. ledna 2021.
Výše stočného bude bez DPH 33,65 Kč/m3.
Cena vodného se od 1. ledna 2021 zvyšovat
nebude, tzn. vodné bez DPH 30,81 Kč/m3.
Celkem vodné a stočné bez DPH od 1. ledna
2021 za 1 m3 64,46 Kč. K vodnému a stočnému
bude připočtena aktuální platná sazba DPH.

Důvodem jsou vyšší náklady energií, a především možnost v dostatečném objemu zajistit
údržbu, obnovu a rozvoj provozované infrastruktury. I přes toto navýšení je cena vodného
a stočného v našem městě výrazně nižší ve
srovnání s okolními obcemi a regiony.
Podrobněji se o této problematice dočtete
v příštím čísle zpravodaje.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

MOBILNÍ ROZHLAS
V únoru loňského roku jsme v našem městě
spustili komunikační platformu MOBILNÍ
ROZHLAS.
Tento způsob komunikace občanům zajišťuje lepší přehled o všem, co se ve městě děje.
Umožňuje rychle a efektivně informovat občany o aktuální situaci ve městě.
Registrace i využívání Mobilního Rozhlasu je
pro všechny zdarma. Mobilní Rozhlas kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových
zpráv a e-mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi úřadem a občany. Důležitá zpráva
tedy příjemce zastihne, ať už je kdekoli. Každý

si může zvolit, zda si přeje dostávat mimo krizových informací i informace z městského úřadu.
Registrovat se lze přes mobilní aplikaci, která
je dostupná pro systémy Android i iOS, nebo
vyplněním formuláře na podatelně Městského
úřadu Rájec-Jestřebí, či v informačním centru.
Čím více kontaktních údajů vyplníte, tím
snadněji se k informacím dostanete. Ideální
je, když bude možné zaslat Vám e-mail i SMS
zprávu, při vyplnění adresy pak bude město
například moci zasílat upozornění na konkrétní odstávku energie ve Vaší ulici. Městský úřad
Vám pak bude zasílat upozornění na blížící
se nebezpečí, plánované odstávky, poruchy
a výpadky energií, případně další informace.
Pokud ještě nemáte Mobilní rozhlas, neváhejte a zaregistrujte se. Je to jednoduché, nic to
nestojí a budete mít ty nejčerstvější informace.

ADOPCE NA DÁLKU
Město Rájec-Jestřebí od roku 2002 spolupracuje s Arcidiecézní charitou Praha na programu „Adopce na dálku“. Tato adopce spočívá
v tom, že město finančně podporuje vzdělávání „adoptovaného“ dítěte. Není to jen finanční
podpora, s dítětem probíhá také komunikace prostřednictvím písemné korespondence.
Několikráte do roka obdržíme dopis, kdy nás

dítě informuje o tom, jak žije,o své rodině,
sourozencích, rodičích, situaci v zemi a také
o školních úspěších.
Adopce na dálku dává možnost dětem ze zemí,
kde negramotnost není výjimkou, šanci postavit svůj život na pevných základech. A my
přispíváme na jeden z největších darů – vzdělání.
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Za dobu trvání této spolupráce naše město
podpořilo již čtyři děti z různých částí světa.
Od letošního září podporuje naše město novou
holčičku z Indie jménem Felicia Farask Rodrigues, které je 7 roků a má vysněné přání být
lékařkou. V současné době navštěvuje 2. třídu
základní školy v Mazzarello Higher Primary
School v Kasarkod. Jejím nejoblíbenějším
předmětem je angličtina, ale i recitování básniček. Ráda se kromě povinné výuky účastní
i dalších aktivit pořádaných ve škole. Ráda
také kreslí a vyrábí věci z papíru. Felicia žije
s rodiči a mladší sestrou Fediliou a babičkou.
Otec je námezdním dělníkem, jeho práce obnáší obdělávání půdy, nošení kamenů, někdy
také opravuje elektrická zařízení. Práci získává nepravidelně a jeho příjem je nízký. Bohužel
je často nemocný a měl by jít na operaci, ale
to si nemůže rodina finančně dovolit. Matka se
stará o domácnost. Felicia pomáhá v domácnosti s drobnými domácími pracemi.
Dopis, který jsme od Felicie obdrželi v prosinci
minulého roku zněl:
„Ahoj, já jsem Felicia, mám se dobře. Jak se máte?
Jsem ve 2. ročníku (třídě) na naší škole Auxilium
English Medium School.
Studuji Kannada, angličtinu, matematiku a environmentální předmět. Moje kamarádka se
jmenuje Christal. Ráda hraji na schovávanou.
Mám ráda matematiku.
Můj tatínek Farask je dělník a maminka Teena
je žena v domácnosti. Pomáhá mi s napsáním
tohoto dopisu. Moje mladší sestra je Fedili. Je
malá. Ráda si s ní hraji.
Moje maminka říká, že moc děkuje. „Miluji Vás.“
Momentálně máme online výuku. Nevím, kdy
moje škola opět začne. Chybí mi moji kamarádi.
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
Dostala jsem dárek. Děkuji.“
Milující Felicia
Věříme, že tato podpora má smysl, protože
dáváme dětem šanci na lepší život.
Odbor kultury a cestovního ruchu
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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

ZPRÁVY Z RADNICE
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VÝZVA
V rámci aktualizace webových stránek města
Rájec-Jestřebí byly z důvodu nekompletních
a neaktuálních údajů odstraněny veškeré kontakty na služby a firmy ve městě.
S renovací webových stránek nabízíme opět
možnost propagace a zviditelnění místních
firem, služeb a podnikatelů touto formou. Proto prosíme všechny podnikatele a firmy půso-

INFORMAČNÍ CENTRUM
MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ
VÁM ZE SRDCE PŘEJE
POHODOVÝ ROK 2021,
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ,
LÁSKY A DOBRÉ NÁLADY.

bící ve městě Rájec-Jestřebí, Karolín a Holešín,
kteří mají o tuto bezplatnou propagaci zájem,
o dodání aktuálních údajů, které budou obratem zveřejněny na webových stránkách města.
Kontaktovat nás můžete telefonicky na
tel. 516 432 191, 515 557 365 nebo na e-mailové adrese: informace@rajecjestrebi.cz
nebo cestruch@rajecjestrebi.cz.

Těšíme se na setkávání s Vámi,
snad brzy i v rámci kulturních akcí.
K prodeji u nás jsou nyní vstupenky na přeložené divadelní představení s Janou Paulovou a Pavlem
Zedníčkem „BEZ PŘEDSUDKŮ“,
které by se mělo uskutečnit 28. 2.
Nabízíme také nové jízdní řády,
platné od 13. prosince. Zakoupit
u nás můžete i suvenýry s motivem
města Rájec-Jestřebí, například
kalendář kreseb na rok 2021, knihu
a pexeso Blanensko z nebe, nově
v nabídce máme také výborná vína
z vinařství Maryša s etiketou našeho města.
Přijďte, rádi Vás uvidíme.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA / STOMATOLOGICKÁ LSPP
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Z NOVÝCH KNIH
Na začátku roku Vás, milí čtenáři,
chceme potěšit pěknou knihou.

NIEDL, František: Cesty rytířů
SEPETYSOVÁ, Ruta: Mlčící fontány

Z tvorby českých autorů vybíráme:
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Rodinné klubka
NACHTMANOVÁ, Petra: Poslední milenka
PONCAROVÁ, Jana: Alžběta a Nina

Český detektivní román:
BAUER, Jan: Smrt na Karlštejně
KOHOUT, Pavel: Vražedkyně
PTÁČKOVÁ, Jindřiška: Nahořklá vůně chmelu

Z pera světových autorů by se vám
mohly líbit tyto knihy:
GREENWOODOVÁ, T.: Zůstat s Lucy
OWENSOVÁ, Delia: Kde zpívají raci
QUINN, Kate: Lovkyně

Čtení plné napětí:
PENNYOVÁ, Louise: Vysoký účet
STABENOW, Dana: Pod hladinou
TREMAYNE, S. K.: Než jsem zemřela

Příběhy a romány historické:
DOSTÁL, Richard: Královi rytíři

Další tituly najdete v on-line katalogu knihovny.
Těšíme se na vás každé pondělí a čtvrtek.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
LEDEN 2021
1. 1.
2. 1.
3. 1.
9. 1.
10. 1.
16. 1.
17. 1.
23. 1.
24. 1.
30. 1.
31. 1.

MUDr. Kubínová Eva
MUDr. Kulhánková Emilie
MUDr. Kupková Jarmila
MUDr. Kutlíková Tatiana
MUDr. Loskot Pavel
MUDr. Lukeš Pavel
MUDr. Mikulášková Miroslava
MUDr. Nečasová Lucie
MUDr. Padalík Karel
MUDr. Paděrová Miroslava
MUDr. Paulíčková Jarmila

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodi
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 491 263
516 414 291
516 488 457
602 882 007
516 471 210
516 454 046
516 474 488
607 812 963
516 491 263
516 465 452
725 415 615

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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CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH / SPOLEČENSKÁ KRONIKA
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA GYMNÁZIU V RÁJCI-JESTŘEBÍ

Mediální výchova? Co to je? Předmět mediální
výchova odráží vzrůstající význam médií v životě člověka. Média, ať už ve své historické či
současné podobě, měla, mají a budou mít na
život člověka silný dopad, a proto je nutné téma
zohlednit při školní výuce. Předmět mediální
výchova si klade za cíl seznámit studenty s principy přenosu informací ve společnosti, jeho
historií a rolí médií v tomto procesu. Cílem je,
aby studenti dosáhli takzvané mediální gramotnosti, tedy byli schopni chápat vývoj a roli
médií i prakticky ověřovat a vyhodnocovat
obsah a informace, s nimiž se v dnešním světě
setkají.
Důraz je kladen na interaktivitu, hravost a praktičnost výuky. Studenti by neměli být pouze
pasivními příjemci, ale také aktivními tvůrci,
což se děje v rámci týmové spolupráce na
tvorbě textů a videí. Součástí jsou také edukační videa a filmy zrcadlící vývoj médií a současnou mediální realitu. Studenti se seznámí
s prací novináře, ale také s negativními aspekty, jež se s mediálním světem pojí. Významným
prvkem při výuce mediální výchovy je prostor
pro otevřenou diskuzi probíraných témat,
podnětů a připomínek samotných studentů.
Předmět tak stojí na třech pilířích – interaktivita (zapojení studentů, týmové práce, diskuze),

využití technologií (promítané filmy, využití
multimédií a softwaru při skupinových úkolech)
a praktičnost (využitelnost nabytých znalostí
a dovedností v praktickém životě).
A co na mediální výchovu říkají studenti? Mediální výchovu jako samostatný předmět jsme
do našeho vzdělávacího programu na Gymnáziu v Rájci-Jestřebí zařadili teprve v letošním
školním roce. Nyní se již zvolna blížíme ke konci
prvního pololetí, a protože nám na jejich názoru záleží, zeptali jsme se studentů, jak oni vnímají mediální výchovu. Studenti, kteří se ankety
zúčastnili, uznávají důležitost mediální gramotnosti a považují předmět mediální výchova za
přínosný. Prostor věnovaný mediální gramotnosti na naší škole pak považují za dostatečný.
Studenti předmět chválí, ale jsou schopni i kritiky, což je naprosto v pořádku. Konstruktivní
kritika je snad ještě důležitější než chvála, protože nám poskytuje prostor pro zlepšování.
Stále je tak předmět kam posouvat.
V příštím pololetí nás v mediální výchově čeká praktičtější část výuky, kde si studenti sami
vyzkouší fact-check a budou debatovat nad
vlivem technologií, zejména sociálních sítí, na
jejich životy. Doufáme také, že je zaujme atraktivní beseda s novinářem, je tedy mnoho věcí,
na které se mohou studenti těšit!
Mgr. Jan Kovář, učitel Gymnázia Rájec-Jestřebí

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
v měsíci listopadu
pan František Klimeš, 88 let
paní Miluše Břoušková, 67 let
pan Petr Hasmanda, 34 let

OHLASY
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OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI KONANÝMI V ROCE 2020

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“ – tuto dnes již vpravdě legendární větu
pronesl majitel říčních lázní na řece Orši
v Krokových Varech pan Antonín Důra, kteroužto literární postavu tak bravurně přenesl
na filmové plátno Rudolf Hrušínský...
A my si tato slova můžeme parafrázovat, ba
vztáhnout na celý uplynulý rok 2020, za kterým
se v době, kdy čteme toto číslo Zpravodaje,
už jen ohlížíme jako za rokem definitivně patřícím minulosti. Za rokem, který se díky celosvětové koronavirové pandemii se všemi průvodními jevy a důsledky naprosto vymyká všem
ostatním rokům, jež pamatujeme. A že se nevymyká zrovna v pozitivním slova smyslu není
jistě třeba zdůrazňovat. Jak se bude vyvíjet
právě začínající rok dvoutisící jedenadvacátý,
to je zatím ve hvězdách, doufejme však, že se
ponese v příznivějším duchu a nasměruje nás
zpátky k obvyklému způsobu života. Je ovšem
více než zřejmé, že se o to budeme muset
přičinit zejména my sami dodržováním nezbytných pravidel a podstoupením náležitého preventivního „zákroku“, bez čehož se k onomu
tolik touženému normálu hned tak nevrátíme...
Důsledky událostí r. 2020 se dotkly prakticky
každého z nás, někoho více, někoho méně.
Jednou z nejpostiženějších sfér však bezesporu byla kultura a společenské dění, což vše
bylo nejen značně omezeno, ale v mnoha případech zcela zrušeno, odsunuto na pozdější
dobu, nebo v lepším případě uskutečněno
v omezených či improvizovaných podmínkách.
To je také důvod, proč naše letošní bilancování
bude oproti minulým rokům poněkud stručné.
Veřejnosti určené akce v podobě přednášek
byly koronavirovou situací značně okleštěny,
takže ze všeho, co bylo plánováno, se nepodařilo uskutečnit ani polovinu. I tak se ale sluší
poděkovat za již zažitou a osvědčenou spolupráci zejména pí Lucii Augustinové z Odboru
kultury MěÚ Rájec-Jestřebí, pí Haně Hortové
z informačního centra a samozřejmě také pí
starostce Romaně Synakieviczové za podporu

při pořádání těchto akcí, díky čemuž se – mj. –
i v roce 2020 podařilo udržet tradici dobrovolného vstupného. Všechny přednášky se
konaly v sále K-áčko vždy od 17:30 hod. ve
vybrané pondělí daného měsíce a všechny
byly doprovázeny obrazovými presentacemi
nebo zvukovými nahrávkami.
Před první vlnou karanténních uzávěr byly zrealizovány tyto přednášky:
• Dne 27. 1. 2020 přednáška s názvem „Písně
písní – zajímavé osudy některých státních
hymen II“. Lektorem byl Mgr. Dušan Kráčmar
z Blanska, jenž se vedle své pedagogické činnosti věnuje přes čtvrt století státním hymnám,
mapuje jejich osudy, historii a okolnosti vzniku,
vzájemné souvislosti, či případné proměny,
které pozměňovaly jejich podobu hudební
i textovou, přičemž nezapomíná ani na shromažďování nejrůznějších zajímavostí, málo
známých detailů k těmto skladbám, nebo
sledování životních osudů jejich tvůrců. To
vše jsme si mohli vyslechnout při zmíněné
přednášce tematicky navazující na první díl
z r. 2019, tentokrát se zaměřením na hymnu
slovenskou, rakouskou, polskou a švýcarskou. Všechny hymny rovněž během přednášky
zazněly v podobě nahrávek doplňujících
bohatou obrazovou presentaci. Účast: 11 posluchačů.
• Dne 24. 2. 2020 přednáška s názvem „Antonín
Luňáček, řídící učitel v Rájci n. Svit., aneb Obraz
venkovského učitele přelomu 19. a 20. stol.“
Lektor Bc. Petr Sychra představil u příležitosti
160. výročí narození osobnost Antonína Luňáčka, a to nejen jeho život osobní, ale také činnost
učitelskou a školskou, a řadu dalších společenských aktivit, jimž se v obci během svého života věnoval a díky nimž se zařadil mezi ty, kteří
se výrazně zapsali do historie našeho města.
V první části přednášky byla též připomenuta
historie rodiny, z níž tento boskovický rodák
pocházel, neboť mnozí její příslušníci se vý-
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znamně podíleli na kulturním a společenském
životě v Boskovicích, či byli aktivní v tamní
samosprávě. Promluveno rovněž bylo ze všeobecného hlediska o postavení venkovského
kantora v dobách minulých, a o podobě i vývoji
tehdejšího školství. Účast: 20 posluchačů.
• Dne 9. 3. 2020 přednáška s názvem „Tajemství
brněnského podzemí XIII“. Již po třinácté mezi
nás zavítal přední znalec brněnského podzemí,
zapálený badatel a historik Ing. Aleš Svoboda.
Tentokrát jsme se soustředili na podzemní
prostory minoritského kláštera v Brně – jeho
historii, vývoj, současnou podobu, průběh
výzkumů i využití nynější, případně do budoucna zvažované. Kromě toho bylo možné poslechnout si řadu podrobností z historie a současnosti samotného kláštera, minoritského
řádu, i o tom, jak se do podoby klášterního
areálu včetně průběhu výzkumů promítá
spolupráce s nynějšími minoritskými mnichy,
kteří se do klášterních prostor navrátili. Účast:
26 posluchačů.
Přednáška Ing. Svobody proběhla skutečně
v hodině dvanácté, neboť hned následujícího
dne přišla první vlna karanténních omezení
a uzávěr. Proto se další přednáška uskutečnila
až na podzim, nicméně již v okamžiku jejího
konání bylo zřejmé, že původně předpokládaná realizace alespoň podzimního cyklu, bohužel, nebude možná.
• Dne 14. 9. 2020 tedy proběhla jako poslední
přednáška „Zrod moravské archeologie“ barvitě podaná Mgr. Petrem Kostrhunem, Ph.D.,

jenž do našeho města zavítal po několikaleté
pauze (přednášel nám již v l. 2012 a 2014), aby
představil vznik a vývoj archeologie v moravském prostředí od počátků v polovině 19. století až do poloviny 20. století, kterou lze chápat
díky proměňující se podobě archeologie jako
další výrazný mezník. Připomněli jsme si řadu
osobností, nalezišť i nálezů, ale též vývoj
archeologie jako vědní disciplíny, její postupné proměňování a profesionalizaci vrcholící
právě po druhé světové válce. Častokrát jsme
se pohybovali mj. v Moravském Krasu aj. blízkých lokalitách. Pro možnost zasazení do širšího kontextu bylo v úvodní části promluveno
nejen o vývoji archeologie od prvopočátků
této disciplíny pro představu, nač naši první
badatelé navazovali a z čeho vycházeli, ale
v kostce byla postižena i archeologie ve světě
včetně některých osobností, nálezů, poznatků
a trendů, které nezůstaly bez vlivu na naše
domácí prostředí. Účast: 13 posluchačů.
Děkujeme všem našim pravidelným i příležitostným účastníkům za přízeň v uplynulém
roce a těšíme se na shledávání při přednáškách
v roce novém, v němž na nás čeká řada erudovaných lektorů a zajímavých témat. Namnoze
se jedná o přednášky plánované původně na
r. 2020, jež bylo z výše nastíněných příčin nutno přesunout na dobu příští. Kdy budeme moci
znovu zahájit přednáškové cykly si v okamžiku psaní těchto řádků netroufáme odhadnout,
v každém případě se však o konání přednášek
zájemci včas dozvědí ze Zpravodaje, plakátů,
webových stránek města či rozhlasových relací.
Petr Sychra
Božena Valíčková

Správné řešení křížovky
z prosincového vydání zpravodaje:
Jaký prosinec, takové jaro.

Další křížovky i jiné hry k příjemnému
trávení volného času najdete na
www.onlinekrizovky.cz.
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PROČ NENÍ VHODNÉ UŽÍVAT… ANEB MALÉ JAZYKOVÉ OKÉNKO
Slovník praví, že rád znamená „s chutí, se zálibou, s radostí, s potěšením, ochotně“ – ráda
si pospím, rádi se najíme, přijdu rád, je rád na
světě, to ráda vidím.
Anglicky se totéž někdy vyjadřuje pomocí like
(mít rád), jindy pomocí be glad (být rád, cítit
potěšení nebo štěstí). Např. she was glad to
be at home přeložíme jako byla ráda, že je
doma.
V češtině se „být rád“ běžně používá právě
takhle – s vedlejší větou: Jsme rádi, že máme
šikovnou dceru. Budeme rádi, pokud náš tým
vyhraje. – Jenže dnešní uspěchaná doba vede
k úspornému vyjadřování (nebo jsme čím dál
línější?). Ale ne všechno jde použít – nemůžeme být rádi kvůli dobrému obědu, ohledně
získané jedničky nebo z nové žehličky.
Vyřešil to dnes často užívaný obrat být rád za
něco, který kopíruje spojení „být za něco vděč-

ný“. Je tu ale významový rozdíl: vděční jsme
nejen za něco, ale i někomu, jinak by byla vděčnost jaksi neúplná (=děkovat nejde, aniž by
díky měly svého příjemce). Zatímco jsem-li „za
něco ráda“, vyjadřuji jen svůj libý pocit – poděkovat netřeba. Kdo ví – třeba se v jazyce
odráží i všeobecný úbytek vděčnosti.
Rád má oproti vděčný jednu výhodu: je kratší a důraznější. Kdyby měla slova barvy (a někteří lidé je tak vnímají), rád by bylo nejspíš
červené, zatímco vděčný třeba pomněnkově
modré. Nevýrazné.
Jsem vděčná za život a výchovu svým rodičům,
životu za upřímné přátele a krásná setkání
s nimi. A jakkoli nejsem ráda za covid-19, snažím se zodpovědným chováním přispět k jeho
zkrocení.
Mgr. Jana Svobodová
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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA ZAZNÍ, I KDYŽ MOŽNÁ ON-LINE
Už více než dvacet let chodí koledníci žehnat do Vaší obce Vašim domovům.
Tříkrálovou sbírku chystáme od 1. ledna do 24. ledna 2021 i v příštím roce.
V této chvíli však nedokážeme říct v jaké podobě. I tři králové totiž musí
počítat s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků
s dárci tváří v tvář. Proto se připravujeme na koledu s rouškami i na koledu
virtuální prostřednictvím našich webových stránek www.blansko.charita.cz
a facebooku charitablansko.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci
přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. „Jen velmi
neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním
z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká koordinátorka
Tříkrálové sbírky Charity Blansko Marie Sedláková.
Už teď ale víme, že Tříkrálová sbírka se v žádné svojí variantě neobejde bez pomoci dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto totiž zůstávají stejné –
hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.

Proto sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální informace a buďte s námi.
Děkujeme, velmi si Vaší podpory vážíme.
Ing. Pavel Kolmačka
ředitel Charity Blansko

USNESENÍ
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USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 23. 11. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání. Bod 14. se přesunuje formou podání informace do bodu Různé.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění úkolů uložených radou města v roce 2020
(příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření
č. 8/2020 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4a
Rada města projednala žádost společnosti
100KA s. r. o., doručené dne 13. 10. 2020, vedené pod č. j. MERJ 2465/20 o snížení nájemného
a rozhodla žádosti vyhovět.
USNESENÍ č. 4b
Rada města rozhodla snížit nájemné v nebytových prostorách v majetku města Rájec-Jestřebí u provozoven uzavřených vládním
nařízením v souvislosti s pandemií koronaviru (usnesení vlády č. 995 ze dne 08. 10. 2020 ,
usn. č. 1079 ze dne 21. 10. 2020, usn. č. 1108 ze
dne 28. 10. 2020, usn. č. 1116 ze dne 30. 10. 2020
o přijetí krizového opatření) za 4. čtvrtletí
2020 o 80 % dle přílohy č. 3.
USNESENÍ č. 5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2020 na akci „Rájec‑Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování parkovacích stání a chodníků, oprava veřejného
osvětlení a místního rozhlasu“ se společností
SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice,

jehož předmětem je změna ceny díla (příloha
č. 4). Rada města rozhodla dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 8.2020 na akci „Rájec-Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování parkovacích
stání a chodníků, oprava veřejného osvětlení
a místního rozhlasu“ se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice uzavřít.
USNESENÍ č. 7a
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. 5).
USNESENÍ č. 7b
Rada města projednala nabídku firmy EFG
Vyškov BPS, Michle (příloha č. 6) na likvidaci
jedlých tuků a olejů a žádá tuto společnost
o předložení návrhu smlouvy.
USNESENÍ č. 8
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
v příštím roce pokračovat v nákupu sběrných
nádob na tříděný odpad dle zájmu občanů na
komoditu plast a papír v celkovém maximálním
počtu 200 ks sběrných nádob z rozpočtu města Rájec-Jestřebí s následným prodejem občanům za zvýhodněnou cenu 200 Kč/ks vč. DPH.
USNESENÍ č. 9
Rada města schvaluje termíny svatebních obřadů v roce 2021. Rada města schvaluje obřadní
síň Městského úřadu Rájec-Jestřebí jako úředně určenou místnost pro konání svatebních
obřadů (příloha č. 7).
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu
„VPIC_Rájec_II/374 Rájec průtah, IV. stavba“ na
pozemcích parc. č. 879/2 ostatní plocha, 1110

USNESENÍ
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ostatní plocha, 1112 ostatní plocha a 1117 ostatní plocha, všechny v k. ú. Rájec nad Svitavou
(příloha č. 8). Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti pro stavbu „VPIC_Rájec_II/374
Rájec průtah, IV. stavba“ na pozemcích parc. č.
879/2 ostatní plocha, 1110 ostatní plocha, 1112
ostatní plocha a 1117 ostatní plocha, všechny
v k. ú. Rájec nad Svitavou se společností CETIN,
a. s., Praha za jednorázovou náhradu 1.750 Kč
+ platná sazba DPH a za podmínek uvedených
v příloze č. 9.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost o souhlas se
stavbou přístřešku na pozemku parc. č. 211/5
ovocný sad o výměře cca 13 m² z celkové výměry 3.711 m² v k. ú. Karolín. Rada města nesouhlasí s využitím části pozemku parc. č. 211/5
ovocný sad o výměře cca 13 m² z celkové výměry 3.711 m² v k. ú. Karolín dle návrhu (příloha č. 10).
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala a upozorňuje na
nesoulad v návrhu Úplné aktualizace 2020
územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko se současným
aktuálním stavem v území. Rada města žádá
o prezentaci a vysvětlení návrhu.

USNESENÍ č. 13
Rada města rozhodla z důvodu pandemie
Covid-19 nevyhlašovat anketu „NEJLEPŠÍ SPORTOVEC A TÝM RÁJCE-JESTŘEBÍ ZA ROK 2020“.
USNESENÍ č. 14
Rada města rozhodla pro rok 2021 prodejní
cenu Zpravodaje města Rájec-Jestřebí nezvyšovat a zachovat na úrovni ceny roku 2020.
USNESENÍ č. 15
Rada města souhlasí s použitím znaku města
Rájec-Jestřebí na propagaci sportovního seriálu Brněnský běžecký pohár ročník 2020/2021,
jehož součástí je závod Rájecká desítka 2021.
USNESENÍ č. 16
Rada města projednala žádost Osadního výboru v Karolíně o finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku v roce 2020. Rada města rozhodla uhradit náklady ve výši 910 Kč za balíčky pro 13 dětí z Karolína z rozpočtu města. Rada
města upozorňuje pořadatele, že je nutné
dodržet nařízení vlády příp. další předpisy
v souvislosti s pandemií koronaviru platné
v době konání akce.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 30. 11. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. 2
Rada města projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí,
které se bude konat dne 9. 12. 2020.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta
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ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 7. 12. 2020
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 2020
(příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č.
9/2020 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Pravidla rozpočtového provizoria na
rok 2021 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala návrh Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb mezi městem Rájec-Jestřebí a městem
Blansko na rok 2021 (příloha č. 4). Rada města
doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
s uzavřením Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem
Blansko pro rok 2021 s celkovou výší příspěvku 290.000 Kč, s rozdělením u služeb sociální
prevence a sociálního poradenství ve správním obvodu ORP Blansko pro rok 2021 ve výši
83.000 Kč a u služeb sociální péče ve správním obvodu ORP Blansko pro rok 2021 ve výši
207.000 Kč.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala žádost pracovníků
Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí
města o organizaci veřejné sbírky pro jejich
učitele, který se nyní léčí z následků po prodělané vážné nemoci. Rada města vyslovila
souhlas s konáním veřejné sbírky na dobu
určitou jeden rok dle přílohy č. 5.

USNESENÍ č. 7
Rada města projednala a bere na vědomí
oznámení Základní školy a mateřské školy Rájec‑Jestřebí, že o vánočních prázdninách od
23. 12. 2020 do 31. 12. 2020 budou obě mateřské školy v Rájci-Jestřebí pro nezájem uzavřeny.
Mateřské školy budou opět v běžném provozu od 4. 1. 2021.
USNESENÍ č. 8a
Rada města rozhodla prodloužit nájemní
smlouvu na obecní byt na dobu určitou do
31. 3. 2021.
USNESENÍ č. 8b
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní
smlouvu na obecní byt. Předání vyklizeného
bytu proběhne ke dni 31. 1. 2021.
USNESENÍ č. 9a
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
prodat část pozemku parc. č. 616/1 ostatní
plocha (dle GP nově parc. č. 616/10) o výměře
109 m² z celkové výměry 7.930 m² v k. ú. Holešín do SJM za cenu 65.400 Kč. Část pozemku
parc. č. 616/1, v k. ú. Holešín je osvobozena od
DPH dle § 56, odst. 1b, zák. č. 235/2004 Sb.,
zákon o DPH. Náklady spojené s prodejem
uhradí kupující.
USNESENÍ č. 9b
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
prodat část pozemku parc. č. 525/1 ostatní
plocha (dle GP díl c) o výměře 136 m² z celkové
výměry 3.060 m², část pozemku parc. č. 625/1
ostatní plocha (dle GP díl e) o výměře 101 m²
z celkové výměry 1.314 m² a část pozemku
parc. č. 625/2 ostatní plocha (dle GP díl f)
o výměře 33 m² z celkové výměry 444 m², vše
v k. ú. Holešín za cenu 162.000 Kč a od paní
Měřínské vykoupit část pozemku parc. č. 7/1
zahrada (dle GP díl b) o výměře 11 m² z celkové
výměry 889 m² v k. ú. Holešín za cenu 1.065 Kč.

USNESENÍ
Části pozemků parc. č. 525/1, 625/1 a 625/2
v k. ú. Holešín jsou osvobozeny od DPH dle
§ 56, odst. 1b, zák. č. 235/2004 Sb., zákon o DPH.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
255/1 ostatní plocha v k. ú. Karolín (příloha
č. 6) a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene pro E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice ke stavbě „Karolín – úprava DS, Žédek“ na obecním pozemku parc.
č. 255/1 ostatní plocha v k. ú. Karolín za jednorázovou náhradu 1.000 Kč + platná sazba DPH.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala návrh Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Rájec – úprava DS, Dvorská“
na pozemcích parc. č. 1540/1 ostatní plocha,
1540/2 ostatní plocha, 1558 ostatní plocha
a 1573/1 ostatní plocha, všechny v k. ú. Rájec
nad Svitavou (příloha č. 7). Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Rájec – úprava DS, Dvorská“ na pozemcích parc.
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1540/1 ostatní plocha, 1540/2 ostatní plocha,
1558 ostatní plocha a 1573/1 ostatní plocha,
všechny v k. ú. Rájec nad Svitavou se společností E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice
za jednorázovou náhradu 4.100 Kč + platná
sazba DPH a za podmínek uvedených v příloze
č. 8.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala žádost a souhlasí
s vybudováním příjezdové cesty včetně inženýrských sítí přes obecní pozemek parc. č. 1004
trvalý travní porost v k. ú. Holešín dle situačního výkresu, v případě kladného vyjádření
dotčených orgánů, dle podmínek uvedených
v příloze č. 9.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zápis ze schůze
Osadního výboru Karolín ze dne 8. 6. 2020
(příloha č. 10).

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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ 9. 12. 2020
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 (příloha č. 4).

USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o schváleném Rozpočtovém opatření
č. 7/2020 a č. 8/2020 (příloha č. 1 a č. 2).

USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis
z dílčího přezkoumání hospodaření města
Rájec‑Jestřebí, okres Blansko za rok 2020 (příloha č. 5).

USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění
příjmů a čerpání výdajů k 30. 10. 2020 (příloha č. 3).

USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o hospodaření společnosti Voda‑Teplo‑Světlo, s. r. o. k 30. 9. 2020.
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USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města rozhodlo o navýšení
ceny stočného od 1. ledna 2021 o 20 %, tzn.
stočné bez DPH: 33,65 Kč/m³. Cena vodného
se od 1. ledna 2021 zvyšovat nebude, tzn.
vodné bez DPH 30,81 Kč/m³. Celkem vodné
a stočné bez DPH od 1. ledna 2021 za 1 m³:
64,46 Kč. K vodnému a stočnému bude připočtena aktuální platná sazba DPH.
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část
pozemku parc. č. 1846/1 lesní pozemek o výměře cca 320 m² (přesná výměra po vyhotovení geometrického plánu) z celkové výměry
21.211 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou za cenu
80 Kč/m² + platná sazba DPH. Předmětná část
pozemku parc. č. 1846/1 je osvobozena od DPH
dle § 56, odst. 1, zák. č. 235/2004 Sb., zákon
o DPH. Náklady spojené s prodejem uhradí
kupující.
USNESENÍ č. 9a
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část
pozemku parc. č. 616/1 ostatní plocha (dle GP
nově parc. č. 616/10) o výměře 109 m² z celkové výměry 7.930 m² v k. ú. Holešín do SJM za
cenu 65.400 Kč. Část pozemku parc. č. 616/1,
v k. ú. Holešín je osvobozena od DPH dle § 56,
odst. 1b, zák. č. 235/2004 Sb., zákon o DPH.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 9b
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část
pozemku parc. č. 525/1 ostatní plocha (dle GP
díl c) o výměře 136 m² z celkové výměry 3.060
m², část pozemku parc. č. 625/1 ostatní plocha
(dle GP díl e) o výměře 101 m² z celkové výměry 1.314 m² a část pozemku parc. č. 625/2 ostatní plocha (dle GP díl f) o výměře 33 m² z celkové výměry 444 m², vše v k. ú. Holešín za cenu
162.000 Kč a vykoupit část pozemku parc.
č. 7/1 zahrada (dle GP díl b) o výměře 11 m²
z celkové výměry 889 m² v k. ú. Holešín za cenu
1.065 Kč. Části pozemků parc. č. 525/1, 625/1
a 625/2 v k. ú. Holešín jsou osvobozeny od
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DPH dle § 56, odst. 1b, zák. č. 235/2004 Sb.,
zákon o DPH. Náklady spojené s prodejem
uhradí kupující.
USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o postupu jednání s restituenty ve věci
výstavby nové hasičské zbrojnice.
USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města rozhodlo v roce 2021
pokračovat v nákupu sběrných nádob na tříděný odpad dle zájmu občanů na komoditu
plast a papír v celkovém maximálním počtu
200 ks sběrných nádob z rozpočtu města Rájec-Jestřebí s následným prodejem občanům
za zvýhodněnou cenu 200 Kč/ks vč. DPH.
USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města rozhodlo koupit nemovitý majetek – herní prvky a mobiliář (7 laviček a 2 odpadkové koše), které jsou umístěny
na parcele č. 1149 v k. ú. Rájec nad Svitavou od
spolku Občanské sdružení „Za rozvoj města“,
IČO 28553063, Rájec-Jestřebí za nabízenou
kupní cenu 20.000 Kč, vč. DPH.
USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo města projednalo návrh
Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb mezi městem Rájec-Jestřebí
a městem Blansko na rok 2021 (příloha č. 6).
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením
Smlouvy o příspěvku na spolufinancování
sítě sociálních služeb s městem Blansko pro rok
2021 s celkovou výší příspěvku 290.000 Kč,
s rozdělením u služeb sociální prevence a sociálního poradenství ve správním obvodu
ORP Blansko pro rok 2021 ve výši 10.000 Kč
a u služeb sociální péče ve správním obvodu
ORP Blansko pro rok 2021 ve výši 280.000 Kč.
USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo města projednalo podání ve
věci vyklizení bytu a zničení věcí evidované
pod č. j. MERJ 2230/20 a vzhledem k tomu, že

USNESENÍ / INZERCE
nedošlo k žádné změně nastalých skutečností,
trvá na svém usnesení č. 10 ze dne 24. 6. 2020:
„Zastupitelstvo města projednalo podání paní
Jaroslavy Košťálové ve věci vyklizení bytu
a zničení věcí evidované pod č. j. MERJ 864/20
a toto podání včetně vyjádření exekutorského úřadu Blansko k tomuto podání bere na
vědomí. Zároveň se zastupitelstvo města po
zhodnocení podkladů ztotožňuje s postupem
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zástupců a orgánů města Rájec-Jestřebí a exekutorského úřadu v Blansku při řešení bytové
záležitosti.“ Rozhodnutí zastupitelstva města
je v této věci konečné.
USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí zápis ze schůze Osadního výboru
Karolín ze dne 8. 6. 2020 (příloha č. 7).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

INZERCE
!!TVRDÉ DŘEVO!! Prodám palivové dřevo,
štípané měkké/tvrdé, rovnané 50 cm/100 cm,
sypané 25–50 cm, smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov tel. 606 893 919, zouharhonza@email.cz.
Hledám doučování z M a ČJ pro ZŠ, 1–2 hodiny týdně v odpoledních hodinách, příp. dle domluvy. Může jít o učitelku(-ele) učící(ho), příp.
v důchodu, studenta(-ku) pedagogické školy.
Nejlépe z Rájce, Jestřebí, blízkého okolí, příp.
i z Blanska. Doučování může probíhat buď
u doučující(ho) nebo v místě bydliště v Rájci.
Cena 200 Kč/hod. Tel. 733 453 311.

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.

Prodej pozemku – orná půda v Rájci. 3000 m2.
Tel. 604 861 192
Pronájem rodinného domu Šafranice 119.
Cena dohodou. Tel. 604 861 192

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

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 1/2021 – vydáno v lednu 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.

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.

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.

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.

V případě technické závady na vozidle, možná změna termínu.

Jak se mění naše město – místní část Jestřebí, nový povrch propojovací uličky
ul. 9. května a ul. V Humnech. Foto Zdeněk Vašíček

