Jak se mění naše město – místní část Jestřebí, bytovka na ulici 9. května.
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
zdravím Vás na začátku měsíce března. Jaro
nám už pomaličku klepe na dveře, však také
český název měsíce pochází z rašení bříz a začátku březosti zvířat. Příroda se pozvolna probouzí z letošní zimy, nezimy.
Březen je pro naše město velmi důležitý
měsíc. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města, podle něj pak město hospodaří celý rok.
Opět je naplánována spousta investičních
a tentokráte také neinvestičních akcí, ale
o tom až po jeho schválení.
Dnes bych Vás ráda seznámila s novinkou,
kterou jsme pro Vás připravili. Je jí nová komunikační platforma, která Vám, občanům zajistí lepší přehled o všem, co se v našem městě
děje. Spuštěna byla v průběhu měsíce února
2020.
Platforma s názvem Mobilní rozhlas umožňuje rychle a efektivně informovat občany
o tom, co se ve městě děje. 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. Stačí
se jen registrovat na webu
https://rajecjestrebi.mobilnirozhlas.cz/, kde si každý
může zvolit, zda si přeje do-

stávat mimo krizových informací i informace
z městského úřadu. Registrovat se lze také
přes mobilní aplikaci, která je dostupná pro
systémy Android i iOS, nebo vyplněním formuláře na podatelně, či Informačním centru
Městského úřadu Rájec-Jestřebí. Registrační
leták také naleznete ve Zpravodaji.
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, ale v případě zájmu také
další informace…
Ten, kdo si pospíší a zaregistruje se do
konce měsíce března 2020, má navíc šanci
získat odměnu. Tři vylosovaní občané se mohou těšit na dárek v podobě dvou vstupenek
na Vánoční koncert Dalibora
Jandy, který se bude konat
dne 14. 12. 2020.
Přeji Vám štěstí při losování, koncert bude jistě příjemným kulturním zážitkem
a také Vám přeji spoustu
krásných jarních dnů prozářených sluníčkem i dobrou
náladou.
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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ZMĚNY VYHLÁŠKY O NOČNÍM KLIDU

Organizátoři kulturních akcí, které jsou
spojené s venkovní produkcí, by měli zbystřit.
Všichni zájemci o pořádání venkovních veřejných produkcí v roce 2020 by v případě zájmu
o zkrácení doby nočního klidu měli zaslat na
městský úřad žádost o projednání, a to nejpozději do 7. 5. 2020. Noční klid, který je nutné dodržovat v době od 22 hodin do 6 hodin
ráno, se může na základě žádosti zkrátit pro

naplánované kulturní akce a předem nahlášené akce určené pro veřejnost. Připomínáme,
že se musí jednat o akce celoobecního významu, nikoliv akce soukromého charakteru.
Žádost musí obsahovat identifikační a
kontaktní údaje, označení pořadatele, alespoň
předběžný název akce, požadovaný termín
a čas, místo konání a předpokládaný počet
účastníků.

ČTENÁŘSKÁ VÝZVA
NÁMĚT PRO VŠECHNY SOUTĚŽIVÉ
MILOVNÍKY KNIH
Chcete objevit zábavnou formou nové
a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte v průběhu celého roku dvacet knih podle předem daných témat (jednu knihu lze vždy
použít pouze pro splnění jednoho tématu)
a získejte zdarma 20 knih na příští výzvu nebo
hrnky Databáze knih!
LETOŠNÍ TÉMATA
1. Kniha, jejíž autor letos oslaví (oslavil) kulatiny
2. Kniha, která má v názvu den v týdnu
3. Kniha, jejíž hlavní postava má vaše vysněné povolání
4. Kniha, která má na obálce květinu
5. Kniha, jejíž hlavní hrdina trpí psychickou
poruchou
6. Kniha, která vás zaujala svým názvem
7. Kniha o holokaustu
8. Kniha s názvem vystihujícím vaši osobnost nebo náladu
9. Kniha, jejíž první věta začíná zájmenem
10. Kniha autora, od kterého jste ještě nic
nečetli

Jak na to? Na webu DatabazeKnih.cz si
můžete snadno a přehledně evidovat průběh své výzvy a prohlížet stav a pokroky
dalších čtenářů. Chcete-li inspiraci k výběru
vhodné knihy nebo se jen přesvědčit o správnosti svého výběru, v diskuzi najdete náměty
a zkušenosti dalších čtenářů, kteří se také nebojí čelit Čtenářské výzvě.
Radu vám poskytneme i v naší městské
knihovně. Stačí přijít a zeptat se.

11. Kniha autora, který získal cenu E. A. Poa
12. Kniha, která je na Databázi knih v době
čtení méně než 20x v Přečtených
13. Kniha od dánského autora
14. Kniha básní
15. Kniha, jejíž obálka se vám nelíbí
16. Kniha, která má v názvu slovo „aneb“
17. Kniha, ve které se odehrává svatba nebo
pohřeb
18. Kniha, jejíž název je na obálce červenou
barvou
19. Kniha poprvé vydaná v roce 2020 (nová
kniha)
20. Kniha, která nesplňuje ani jedno z předešlých témat letošní výzvy

Více na www.databazeknih.cz nebo v naší knihovně.
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SPISOVATELKA PETRA BRAUNOVÁ
Už v únoru jsme pozvali
své čtenářky na autorské čtení Petry Braunové. Počasí však
bylo proti nám. Fujavice Sabine, déšť a přerušená doprava
způsobily, že za námi Petra
nepřijela. Není divu. Měčín,
maličká vesnice v okrese Klatovy je krásná, ale autobus
tam jezdí jen dvakrát za den.
(To si tady neumíme představit!). A když padají stromy,
nejede vůbec. Odcestovat na
jižní Moravu je pak nemožné.
Ale nevadí! Petra Braunová
přijede, tentokrát v březnu,
v měsíci čtenářů, a bude nám
číst, vyprávět o svém životě a tvorbě. Ptali jste
se, co vlastně pro dospělé napsala? Nepíše
jenom pro děti? Ne, ne.
Petra Braunová píše hodně knih pro děti,
to je pravda, ale má několik moc zajímavých
příběhů i pro dospělé. Stručně si je představíme:
Kalvárie
Maturantka Jana pochází z malé pohraniční
vesnice v horách. Vyrůstala jen s matkou, která
se po smrti otce stará o malé hospodářství
a veškerou zbývající energii věnuje tomu,
aby se z jedináčka Jany stala „paní doktorka“
a nemusela dřít na statku jako ona. Jana je
uzavřená, hodná a velmi hezká. Děj se rozvíjí
ve chvíli, kdy Jana s třemi spolužáky – Erikem,
Honzou a Karolínou – přijíždí na matčin statek
strávit svatý týden před maturitou. Jana je lesbicky orientovaná a je zamilovaná do spolužačky Karolíny. Ta to ovšem neví. Příjezdem
na statek se odstartuje drama, které ovlivní
život všech zúčastněných, a budoucnost Jany
se zhroutí jako domeček z karet. Paralelně se
odvíjí příběh dvaačtyřicetileté Pavly, líčený
od jejího dětství po současnost a ústící v překvapivý závěr.

Klub radosti všedního dne
Psychothriller se zaobírá žhavým tématem sociálních sítí,
které dramaticky ovlivňují mezilidské vztahy. Jako červená
nit se příběhem táhne neuróza
a psychóza v rodině Moniky,
hlavní hrdinky knihy. Ta vyrůstala u prababičky a pradědy,
jejichž psychiku krutě poznamenala válka, a vyrostla z ní
narušená osobnost, která to,
čím trpěla v dětství, nepřímo
vrací svému okolí. Neuvěřitelně si vymýšlí, intrikuje, vytváří
kolem sebe atmosféru strachu.
Pozorovatelka
Román, inspirovaný autentickým příběhem
vážně tělesně postižené středoškolské studentky, poukazuje z pohledu šestnáctileté
ochrnuté dívky a její rodiny na situace, kterým
musí handicapovaní lidé a jejich okolí v každodenním životě čelit. Hrdinka, která se narodila
jako oběť dětské mozkové mrtvice, žije se
dvěma sourozenci jen s matkou, protože otec
se nedokázal vyrovnat s jejím postižením a od
rodiny odešel. Fyzicky je čtyřiadvacet hodin
denně odkázaná na cizí pomoc, s okolím komunikuje přes počítač, živě a s osobitým humorem sleduje veškeré dění, ale u cizích lidí
budí dojem, že je postižená i mentálně. Dívka
je ale nadprůměrně inteligentní a touží studovat, proto se rodina stěhuje do města, kde
existuje integrovaná škola a ona si musí zvykat
na nové prostředí a její spolužáci na ni.
Petra Braunová napsala také dvě knihy
rozhovorů s Kamilou Moučkovou a herečkou Ninou Divíškovou.
Mnohé její dětské knihy ale mají přesah
do dospělosti, zamýšlí se nad vážnými tématy
a třeba pro vás mohou být inspirací, jaké knihy
koupit svým dětem či vnoučatům.

PŘIJĎTE A PŘESVĚDČTE SE! VE ČTVRTEK 5. BŘEZNA V 18 HODIN.

KULTURNÍ DĚNÍ
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

Pondělí 2. 3. 2020 14 h			
výstavní síň knihovny
IVANČICE – PAŘÍŽ – PRAHA
Literární kavárna nás povede cestou necestou
za Alfonsem Muchou.

Úterý 10. 3. 2020 14 h			
klubovna Na Rybníčku
IVANČICE – PAŘÍŽ - PRAHA
Literární kavárna nás provede životními cestami secesního umělce Alfonse Muchy.

Úterý 3. 3. 2020 16 h			
knihovna Holešín
LE STYLE MUCHA
Literární kavárna představí život a dílo secesního umělce Alfonse Muchy.

Čtvrtek 12. 3. 2020 16 h			
oddělení pro děti
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
20 minut čtení od hodné babičky pro děti od
3 do 7 let. Přineste si pastelky, nůžky, lepidlo.

Čtvrtek 5. 3. 2020 18 h			
výstavní síň knihovny
AUTORSKÉ ČTENÍ PETRY BRAUNOVÉ
Večer čtení a povídání pro ženy všeho věku
s českou spisovatelkou pro děti i dospělé

Pátek 20. 3. 2020 19 h			
obřadní síň
KLAVÍRNÍ RECITÁL MAGDALENY HRUDOVÉ
Další z koncertů Kruhu přátel hudby tentokráte zavítá do Obřadní síně Městského úřadu.
Všichni jste srdečně zváni. Předprodej vstupenek je v IC.

Pátek 6. 3. 2020 18 h		
výstavní síň knihovny
FOTOGRAFIE PETRA MEDUNY
Výstava představí nové snímky rájeckého autora. Výstava potrvá do 26. 3.
Otevřeno: po, čt 9–18 h, út, st, pá 9–15 h.
po 9. 3. 2020 14.00 h
KC – sokolovna
SETKÁNÍ PŘI PŘÍLEŽITOSTI
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
Místní organizace Svazu tělesně postižených a základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy v Rájci-Jestřebí
pořádá setkání žen našeho města a blízkého okolí. Zábavný program, živá hudba, občerstvení, tombola.
Pondělí 9. 3. 2020 17.30 h			
sál K-áčko
TAJEMSTVÍ BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ
XIII
V přednášce Ing. Aleše Svoboda přiblíží
historii minoritského kláštera v Brně spolu s jeho podzemními prostorami a průběhem jejich výzkumů. Vstupné dobrovolné

XIV. ROCKOVÝ
PLES
7. 3.
RÁJEC
ROCKFÓR
APF
HD acoustic

VSTUPNÉ

99

TOMBOLA | 3 KAPELY | DRINKY | VSTUP ZA KILO
Předprodej vstupenek v informační kanceláři v Rájci, rezervace ne tel. 516 432 191.
FB: Rockový ples Rájec. Džíny a triko nežádoucí! Motýlka a bílé rukavičky nechej doma.

NENECH SI UJÍT NEJVĚTŠÍ PAŘBU
PLESOVÉ SEZÓNY!
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Úterý 24. 3. 2020 16.30 h			
knihovna Holešín
SETKÁNÍ S POHÁDKOU
Čtení, hraní, tvoření pro děti od 3 do 10 let.
Přineste si s sebou: pastelky, nůžky, lepidlo.

KULTURNÍ DĚNÍ
Středa 25. 3. 2020 9.30 h
KC – sokolovna
PRINCEZNA S DLOUHÝ NOSEM
Město Rájec-Jestřebí pořádá pro děti mateřských škol a 1. a 2. ročníku základních škol divadelní představení. Srdečně jsou zvány i maminky s dětmi. Vstupné 40 Kč.

KULTURNÍ DĚNÍ
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SEZNÁMENÍ S NETOPÝRY
Děti z naší mateřské školy měly v měsíci
lednu zajímavý zážitek z Domu přírody v Moravském Krasu, kde se zúčastnily výukového
programu Den s netopýrem.
Děti si poslechly pohádku o netopýrech,
o jejich způsobu života, zimování. Měly možnost vidět druhy netopýrů, hrály interaktivní
hry, prohlédly si celou expozici, plnily úkoly.
Část programu také probíhala venku a v hracím
koutku. Pro děti opravdu skvělý zážitek a sdílené nadšení.
V měsíci červnu nás čeká další podobný
program, tentokrát na téma Putování s kapkou
vody a návštěva Kateřinské jeskyně.
Už se moc těšíme :-)
Za MŠ I. Lenka Přikrylová

BESEDA S PANEM KOCŮRKEM
V hodině angličtiny nás paní učitelky pozvaly do učebny přírodopisu, kde na nás už
čekal cestovatel pan Kocůrek. Poté, co jsme
se usadili, nám začal povídat, jak procestoval
celý svět. Tato beseda byla zaměřena hlavně
na Ameriku, ze které se pan Kocůrek nedávno vrátil. Vyprávěl nám o tom, že Američané
nás Čechy mají moc rádi. Američané si třeba
myslí, že Antonín Dvořák je jejich hudební
skladatel. Ke konci nám povídal, jak indiáni
tančí na svém festivalu.
Anna Svěráková, 6. C

Pan Kocůrek nám vyprávěl o některých
amerických městech, například o New Yorku.
Dále hovořil o národních parcích, například
o Yellowstonském národním parku. Povídal
nám také o indiánských tradicích. Besedu
doplňoval svými zážitky a poznatky, vše měl
zdokumentováno fotografiemi a videem,
které nám promítal. Mluvil plynule anglicky,
takže mu bylo dobře rozumět. Beseda byla
zajímavá a všem se moc líbila. Byla pro nás
přínosem v rámci anglického jazyka, zeměpisu
a výchovy k občanství.
Anna Matoušková, 9. A

ZVÍŘECÍ DEN
Dne 29. ledna 2020 se na naší škole konal
Zvířecí den. Spočívalo to v tom, že se žáci měli
obléct do oblečení s motivem zvířete. Uznávány byly i ponožky.
Poté zástupci z parlamentu vše zhodnotili
a spočítali. Vyhodnocováni byli také favorité
z každé třídy a počet párů ponožek.

Účast žáků byla velmi hojná a zapojili se
i učitelé. Následně byla zhotovena fotografie
všech favoritů.
Tímto děkujeme všem zúčastněným i pedagogům za originální nápady.
Lucie Hudcová, Karla Vyskočilová, 9. B

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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MEZINÁRODNÍ PROJEKT

Vyučující a studenti Gymnázia Rájec-Jestřebí spolu se
členy sportovního klubu Triangl realizují mezinárodní
projekt programu Erasmus+
s názvem Zimní sporty a aktivní životní styl. Tento projekt
navazuje na již ukončený projekt, který byl zaměřen na
netradiční sporty, a na jehož
realizaci se podílelo i město
Rájec-Jestřebí.
Na začátku ledna proběhla první mezinárodní projektová schůzka, které se účastnili studenti a pedagogové
z partnerských škol a klubů
v Litvě (Biržai), Slovensku (Tvrdošín) a Finsku
(Raahe). Pro první tři dny byla vybrána překrásná lokalita – Čenkovice v Orlických horách,
a to především s ohledem na hlavní náplň
projektu – zimní netradiční sporty. Do vytvořených mezinárodních skupin bylo začleněno
osm našich studentů. Účastníci měli možnost
vyzkoušet Blade, Snowboard, Klu-ski. Další
venkovní aktivitou byla práce s chytrými hodinkami doplněná o fotosoutěž. Vedoucími těch-

to aktivit byli vyučující rájeckého gymnázia
Kateřina Pernicová, Dušan Dvořáček a externí
instruktoři, členové sportovního klubu Triangl,
Aleš Dědeček a Veronika Kaldová. O večerní
program studentů se staral Martin Janák, pro
kterého to byla první větší zkušenost na novém
působišti. Při cestě z Čenkovic jsme navštívili
Ski areál Vysočina v Novém Městě na Moravě.
Tato aktivita byla atraktivní i pro řadu našich
studentů. Vedení areálu nám vyšlo vstříc a dostali jsme se i na místa, která nejsou běžně přístupná.
Prohlídka areálu vyvrcholila
mezinárodním závodem na
běžkách, do kterého jsme zapojili všechny studenty a jedno družstvo vytvořili i vyučující všech partnerských škol.
Z Nového Města jsme se vydali do Rájce-Jestřebí. Ve škole si zahraniční studenty převzaly rodiny našich studentů
a pečovaly o ně až do konce
našeho setkání.
Ve čtvrtek program pokračoval aktivitami ve škole. Proběhlo oficiální setkání všech
našich studentů zapojených

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

9
do projektu a zástupců partnerů s vedením
města Rájec-Jestřebí. Naši studenti představili
školu, město, region, Českou republiku a také
oblíbené zimní sporty a známé sportovce.
Neopomněli upozornit i na možnosti rekreačního sportování v okolí Rájce-Jestřebí. Zábavnou formou si zahraniční hosté prohlédli naši
školu a hned po prohlídce následovaly dvě
zajímavé přednášky. Jedna byla zaměřena
na výživu v zimním období a druhá byla na
téma fyzioterapie. Den byl zakončený výletem
do Punkevních jeskyní.
Cílem projektu je i seznámení se s regionem a zajímavostmi z pořadatelské země,

proto jsme na pátek připravili návštěvu Prahy.
Díky výborným průvodcům Barboře Honzátkové a Martinu Janákovi a skvělému počasí se
tato aktivita zařadila mezi nejlépe hodnocené.
Sobota byla dnem v rodinách, kdy se studentům ze zahraničí plně věnovaly rodiny našich
studentů. Dospělým jsme do programu zařadili například návštěvu Sonnentoru v Čejkovicích nebo otužování v lomu v Blansku.
Čekají nás projektové týdny v partnerských
zemích. První navštívenou zemí bude Litva
v prosinci tohoto roku. Následovat bude Slovensko a projekt zakončíme návštěvou partnera ve Finsku.
Laštůvka Stanislav
Gymnázium Rájec-Jestřebí

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE
PONDĚLÍ 8.00–9.00, 15.00–17.00 hodin
STŘEDA 8.00–9.00, 15.00–17.00 hodin
Občané mohou kdykoliv kontaktovat strážníka na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese: straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty na výkon služby (zaměření), jsou ze strany občanů vítány.
Str. Antonín Kotlán, MP Rájec-Jestřebí
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VÝŠLAP NA ROZHLEDNU OSTRÁ HORKA 31. LEDNA 2020
Počasí si objednat nelze, ale dobrou náladu naštěstí ano, a tak i když nám na pololetní
prázdniny, které letos vyšly na pátek 31. 1.,
připravil leden opravdu netypické počasí,

děti si výlet na rozhlednu Ostrá horka užily
a dobrodružnější cestu dle vlastních slov ještě
nezažily. Chvílemi svítilo sluníčko, chvílemi
poprchávalo, cesty byly hodně blátivé, mokré
a zledovatělé... Chvílemi jsme dokonce museli hledat cestu, kterou se máme dále dát...
To vše ale děti bavilo, a tak nebylo potřeba ani
žádných jiných her. Dobrodružný byl i výstup
na rozhlednu, děti napočítaly 90 schodů. Potěšením pro naše oči byla krásná krajina, výhledy a krásní koně. Zasloužená odměna ve
formě oběda, teplého čaje a pořádného odpočinku v restauraci Sokolovna v Bílovicích byla
výbornou tečkou za výjimečným dnem :-).
Lenka Prokopová

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
BŘEZEN 2020
1. 3.
7. 3.
8. 3.
14. 3.
15. 3.
21. 3.
22. 3.
28. 3.
29. 3.

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

MUDr. Padalík
MUDr. Nečasová
MUDr. Mikulášková
MUDr. Lukeš
MUDr. Loskot
MUDr. Láníková
MUDr. Kutlíková
MUDr. Kupková
MUDr. Kulhánková

Boskovice, Nemocnice Boskovice
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Letovice, Mánesova 468/2
Boskovice, Smetanova 24
Svitávka, Hybešova 197
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko

516 491 263
607 812 963
516 474 488
516 454 046
516 471 210
516 488 456
602 882 007
516 488 457
516 414 291

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.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD V MĚSÍCI LEDNU
pan Ing. Zdeněk Švec, 79 let,
paní Marie Vopršálová, 96 let
paní Bohumila Michalčíková, 83 let

pan Karel Man, 77 let
paní PaedDr. Jiřina Orlová, 74 let
pan Rudolf Hlavica, 82 let
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Z ČINNOSTI MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V RÁJCI-JESTŘEBÍ
Na členské schůzi v únoru hodnotili členové místní organizace Svazu tělesně postižených
v Rájci-Jestřebí činnost organizace za rok 2019.
Organizaci řídí 11členný výbor, kontrolu
hospodaření provádí tříčlenná revizní komise.
Činnost se řídí plánem práce a rozpočtem na
toto období. Výbor se schází pravidelně každý měsíc v klubovně na Jurkově ulici v RájciJestřebí, kdy projednává informace z vyšších
svazových orgánů STP, vede evidenci členské
základny a přijímání nových členů, zajišťuje
rehabilitační pobyty, zájezdy, besedy, rehabilitační cvičení atd. Svým členům pomáhá při
vyřizování průkazů ZTP, ZTP/P, mobility,
rehabilitačních pomůcek apod.
V roce 2019 měla organizace 330 členů
nejen z Rájce-Jestřebí (172), ale také z Doubravice (30), Ráječka (38), Blanska (41) a z blízkého okolí našeho města (49).
Výbor organizace zajistil 7 ozdravných pobytů: Mariánské lázně (dva týdenní pobyty),
Šumava – Srní, Krkonoše – Jánské Lázně, město Jeseník, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnice,
Západní Tatry – Roháče. Ženy navštěvovaly
rehabilitační cvičení v tělocvičně Základní školy v Rájci-Jestřebí (35), v tělocvičně v Doubravici (15) a v tělocvičně klubovny STP na Jurkově ulici v Rájci-Jestřebí (15). Tři skupiny hrají
pravidelně bowling, vyvrcholením byl vánoční
bleskový turnaj v této hře.
Výbor připravil setkání žen při příležitosti
Mezinárodního dne žen, organizoval besedu
na téma Zdravé potraviny.
Členové se setkali na dvou členských schůzích s přátelským posezením. Poslední den
v roce připravil výbor odpolední Silvestr v prostorách kluboven na Jurkově ulici.
Na všechny aktivity, které výbor zajišťuje,
je zapotřebí nemalých finančních prostředků.
Nejsme dotováni státem, potřebné finanční
prostředky zajišťujeme výběrem členských
příspěvků a získáním darů. Počátkem každého kalendářního roku se proto obracíme se
žádostmi o příspěvek na činnost organizace.
Příspěvek jsme obdrželi od města Rájec-Jestře-

bí, městyse Doubravice, obce Kuničky a obce
Ráječko, Průmyslové keramiky s. r. o. Rájec-Jestřebí a některých našich členů (nechtějí
být jmenováni). Na podzimní členskou schůzi
nám do tomboly přispěli – zlatnictví GOLDEN
Rájec-Jestřebí, sklenářství Žabka Rájec-Jestřebí,
Pivovar Černá Hora, VIA-REK Rájec-Jestřebí,
ZERA Rájec-Jestřebí, lékárna Rájec-Jestřebí,
Klub důchodců Bořitov, Kopeček Rájec-Jestřebí.
Členové organizace také schválili plán
aktivit a rozpočet na rok 2020 a přihlásili se na
ozdravné pobyty – celkem 8. Jsou to tři týdenní
pobyty Šumava – Srní, Lázně Slatinice, Krkonoše – Jánské Lázně, město Jeseník, Západní
Tatry – Roháče, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnice.
Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí svou aktivní celoroční prací dokázal, že je to tým schopných lidí,
kteří neustále zvyšují aktivitu členské základny a nabízí svým členům mnoho akcí po celý
kalendářní rok. Poděkování patří všem členům
výboru a také důvěrníkům za dobře odvedenou práci pro kulturní a společenské vyžití
členů organizace. Poděkování také patří sponzorům, kteří přispívají finančními prostředky
nebo věcnými dary. Bez jejich podpory bychom nemohli všechny aktivity realizovat.
Závěr členské schůze provedla předsedkyně organizace těmito slovy: „Stojíme na prahu
nového roku 2020, nevím, co nás čeká, záleží
na každém z nás, jaký tento rok bude. Dáváme
si různá předsevzetí a cíle, kterých chceme
dosáhnout, a proto přeji ke splnění vašich přání
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, rodinnou
pohodu, a hlavně pevné nervy. Ty budeme
potřebovat určitě ze všeho nejvíce.“
K dobré náladě přispěla živá hudba, která
rozezpívala a roztančila celý sál. Přítomní si
v klidu a pohodě vyprávěli zážitky z pobytů
a zájezdů, vzpomínali na mladá léta. Do svých
domovů se vraceli s dobrou náladou.
Mgr. Miroslava Vašíčková
předsedkyně organizace
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RÁJECKÁ DESÍTKA 2020 – 5. ROČNÍK – 25. 1. 2020

V Rájci-Jestřebí máme za sebou 5. ročník
běhů pro všechny věkové kategorie. Počasí
nám tentokrát přálo. Bylo mírně pod nulou a
nemuseli jsme bojovat s blátem, sněhem, ani
se zledovatělou tratí. Při značení tratě odpadlo
pracné vrtání děr na zatlučení kolků a také jsme
nemrzli, jak se nám v některých ročnících stávalo. V pátek si pět pořadatelů vzalo dovolenou, aby v klidu připravili trať a také zázemí
v budově gymnázia.
Je sobota šest ráno, odemykáme budovu
gymnázia pro zázemí závodníků a dochystáváme poslední věci. Největší „šrumec“ začíná
v kuchyni, kde se kromě ranní kávy ohřívá voda
na čaj a také doděláváme výdejní okénko pro
občerstvení diváků, kteří na naši akci přijedou.
Tohle je první změna pro tento ročník. Další
změna se týká sportovců. Je určena veteránům
nad 70 roků, kteří od letoška nebudou již běhat
dlouhou trasu 9,6 km, ale trasu kratší na 5 km.
Je to novinka pro celý seriál závodů Brněnské-

ho běžeckého poháru a v Rájci nám možná
stoupne počet těchto veteránů, díky zkrácené
trase. Dříve nám počet spíše ubýval, protože
trať v Rájci-Jestřebí je profilově hodně náročná.
Jinak probíhalo vše podle každoročního scénáře. Mezi prvními přijeli „počítačníci“ z Brna
a připravili prezentaci pro závodníky. Za chvíli
stál i nafouknutý cílový oblouk, Erik Řezník
doladil aparaturu pro moderování všech závodů a v devět jsme mohli začít. Trať letos vybízela k tomu, aby padaly rekordy, a tak se také
stalo. Na trase 5 km padl traťový rekord v obou
kategoriích, ženské i mužské. Na trase 9,6 km
zůstal Jiří Čípa 8 vteřin za svým předloňským
rekordem. Rájeckou desítku vyhrál tento běžec
již 3krát! Výsledky jsme vyhlásili po doběhu
posledního závodníka a pustili jsme se do
úklidu budovy gymnázia a okolí, na trase běhu
se značení uklízí až v neděli.
Děkujeme všem za účast a za rok snad na
shledanou. Foto a video: www.scrajecko.cz.
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Nejrychlejší časy jednotlivých ročníků:
2016: 5 km KONEČNÝ Aleš (Masaryk run) – 19:25
5 km NOVÁKOVÁ Lada (AK Olymp Brno) – 20:44
9,6 km ČÍPA Jiří (Bystré) – 33:52
2017: 5 km
5 km
9,6 km
		

FOLLER David (VSK Univerzita Brno) – 19:38
PROKEŠOVÁ Alice (AK Olymp Brno) – 22:28
ORÁLEK Daniel (AC Mor. Slavia Brno / Adidas
Boost team) – 35:43

2018: 5 km
5 km
9,6 km
		

KOTYZA Daniel (VSK Univerzita Brno) – 18:42
PUKLOVÁ Patrícia (AK Steeple Poprad) – 21:45
ČÍPA Jiří (Salomon-Suunto/BehejBrno.com)
– 33:15

2019: 5 km
5 km
9,6 km
		

ZAJÍC Martin (VSK Univerzita Brno) – 19:03
KOLÁČKOVÁ Adéla (AK Olymp Brno) – 20:26
RUDOLECKÝ Roman (VSK Univerzita Brno)
– 35:27

2020: 5 km
5 km
9,6 km
		

ŠVEJNOHA Jan (VSK Univerzita Brno) – 18:40
KOLÁČKOVÁ Adéla (AK Olymp Brno) – 20:09
ČÍPA Jiří (Salomon-Suunto/BehejBrno.com)
– 33:23

Počty startujících v historii Rájecké desítky:
Rok 2016 – 612 startujících
Rok 2017 – 438 startujících
Rok 2018 – 438 startujících
Rok 2019 – 391 startujících
Rok 2020 – 401 startujících
Celkem 2.289 startujících
Zdeněk Přibyl, ředitel závodu

SPORT
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SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍHO SPORTOVCE ZA ROK 2019

Anketa Sportovec roku byla pravidelně
vyhlašována v našem městě do roku 2016 a my
bychom rádi na tuto tradici navázali. Cílem
ankety je zviditelnění mimořádných sportovních výsledků a výkonů dosažených v roce
2019. Proto jsme koncem roku 2019 oslovili
pomocí letáků jak ve zpravodaji města, tak na
stránkách města, v rozhlase a ve vývěskách

města širokou veřejnost a sportovní oddíly
o nominaci do jednotlivých kategorií. Z veřejně
navržených sportovců pak Sportovní komise
města Rájec-Jestřebí určila hlasováním pořadí jednotlivých kategorií.
Slavnostní vyhlášení nejlepšího sportovce
za rok 2019 se uskutečnilo 29. ledna 2020 v Kulturním centru – sokolovně.

Výsledková listina
Kategorie
do 10 let
do 15 let

do 20 let
do 30 let

Pořadí Jméno

do 40 let

1.

Michal Hanskut

1.

Miroslav Šváb

1.

florbal mladší žáci

4.

lední hokej muži
SK Jestřebí
malá kopaná
florbal žáci

4.

florbal starší žáci

1.

Jáchym Kuchař

nad 40 let

2.

Jakub Škvarenina

kolektiv

1.

Josef Kuchař

2.

2.

Filip Kuchař

3.

3.

Michal Rytíř

1.

Patrik Fojt

2.

Vratislava Zdrubecká

1.

Dominik Janík

2.

Hana Hrbková

3.

Marek Opatřil

celkově muž

Miroslav Šváb

celkově žena

Hana Hrbková

Mgr. Tomáš Kuchař, předseda
Sportovní komise města Rájec-Jestřebí
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LADISLAV RYŠAVÝ – PŘEKLADATEL
K významným osobnostem, které se rozmanitými způsoby zapsaly do historie našeho
dnešního města, patří bezesporu učitel Ladislav Ryšavý (1880–1936). Patřil k typickým lidem
své doby – povoláním byl učitel, ale jako mnoho jiných svých profesních kolegů se zdaleka
nesoustředil jen na výuku mládeže a školské
prostředí, naopak tu více tu méně zasahoval do řady dalších oblastí, ať už se jednalo
o kulturní a společenskou činnost, nebo třeba
aktivní podíl na práci místní samosprávy.
Mnohé z plodů jeho práce dávno odvál čas
a přetvořil je v historické události, vymizeli již
také pamětníci jeho kantorského působení.
S některými z nich měl před léty možnost autor
těchto řádků o Ladislavu Ryšavém mluvit
a všichni jej líčili jako oblíbeného, spravedlivého a dobrého učitele, jenž dokázal zaujmout
a nadchnout rozvíjejícího se ducha mladého
člověka, a jenž vynikal vřelým vztahem k dětem i pochopením pro jejich nahlížení na svět
kolem, což vše je – nebo mělo by být – pro učitelskou práci nezbytným předpokladem.
Laskavou vzpomínku na svého učitele si tito
jeho někdejší žáčci uchovali po celý život.
Tato svědectví pak plně korespondují i s dobovými záznamy hodnotícími Ladislava Ryšavého po profesní stránce. Kromě jiného zanechal v našem městě na sebe rovněž hmatatelnou a dodnes prakticky využitelnou památku
v podobě obecní kroniky, kterou od r. 1923 vedl
jako první rájecký kronikář.
Tento vratíkovský rodák, od jehož narození
uplyne letos 20. 6. rovných 140 let, vystřídal
během svého života několik působišť: v letech 1900–1908 Knínice, v letech 1908–1918
Rovečné (v letech 1914–1917 během I. světové
války konal vojenskou službu) a v letech 1918–
1919 krátce Ráječko, kde všude vyučoval na
tamních obecných školách. V letech 1919–1925
působil jako odborný učitel na měšťanské
škole v Rájci nad Svitavou, přičemž na jaře 1920
absolvoval na Učitelském ústavě v Brně potřebnou zkoušku způsobilosti pro vyučování
na měšťanských školách. V letech 1925–1927

působil v Blansku jako odborný učitel a posléze zatímní ředitel Obecné a měšťanské školy
dívčí, přičemž z Rájce do Blanska dojížděl,
nepřestěhoval se. V letech 1927–1936 byl učitelem a ředitelem Obecné a měšťanské školy
smíšené v Lysicích, kam již by bylo obtížné
denně jezdit a tudíž se r. 1927 z Rájce odstěhoval, ačkoliv s obcí a některými místními občany
udržoval kontakty až do konce života.
Vyučoval českému jazyku, dějepisu, zeměpisu, ale také krasopisu (úhledné a jemně
zdobné písmo mu opravdu můžeme závidět)
a zpěvu.
Už bylo výše nastíněno, že se nevěnoval jen
učitelské práci, ačkoliv ta byla hlavní gros jeho
činnosti. Budeme-li si všímat jen rájecké epizody jeho života, můžeme říci, že kromě výuky
se staral o řadu mimoškolních aktivit žáků,
pořádal pro ně rozmanité krátké i několikadenní výlety do přírody a po pamětihodnostech,
nebo třeba zájezdy do divadla. V rámci školní
i mimoškolní činnosti se věnoval ochotnickému
divadlu především po stránce režisérské, pořádání besed a přednášek, byl aktivním činovníkem Sokola a v letech 1923–1926 členem
rájeckého obecního zastupitelstva a rady, přičemž vedl také protokoly ze zasedání těchto
samosprávních orgánů. Jako člen Letopisecké
komise se podílel na přípravných pracích k založení obecní kroniky a, jak už bylo zmíněno,
v letech 1923–1927 byl též prvním obecním
kronikářem.
Vedle toho všeho měl ještě jednu velkou
zálibu, a tou byla literatura. Měl bohatou knihovnu, rád četl a k lásce ke knize a četbě vedl
i své žáky. S literaturou souvisela bezprostředně další jeho celoživotní záliba, jíž byla
překladatelská práce. Briskně ovládal německý
a ruský jazyk, avšak po stránce překladatelské se zaměřoval výhradně na ruštinu. Tento
jeho velký koníček byl později zmiňován
i v personáliích vedených u Zemské školní rady
v Brně, zdůrazňováno bylo zejména to, že se
věnuje překladům dětské literatury. Překladatelství, byť se mu nevěnoval profesionálně,
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Samostatná fotografie Ladislava Ryšavého se zřejmě nedochovala, jeho podobu ovšem známe mj.
z třídních snímků. Tento zachycuje I. třídu měšťanské školy v Rájci a pořízen byl 11. 5. 1925. Ladislav
Ryšavý sedí v popředí vlevo, vpravo pak ředitel školy Edvard Klimeš (1864–1961).
(Archiv autora)

ale spíše jako volnočasové aktivitě, mu nakonec přineslo uznání a známost v překladatelských kruzích, neboť si nepřekládal jen pro
sebe, pro vlastní potřebu nebo zájem takříkajíc
„do šuplíku“, ale pořizoval oficiální překlady
literárních děl za účelem jejich publikování.
Zaměřoval se především na soudobou ruskou,
resp. později sovětskou beletrii – povídky
i romány –, přičemž jeho překlady byly kvalitní
a hodnocené jako velmi dobré, o čemž svědčí
samotný fakt, že díla ruských literátů v Ryšavého překladech vydávala přední naše vydavatelství té doby. Někdy jakožto překladatel
používal pseudonymu „Boh. Landa“. V některých případech později překladatelsky spolupracoval s prof. PhDr. Bohuslavem Ilkem, CSc.
(1902–1988), rodákem z někdejšího Ryšavého
působiště Rovečného, překladatelem z ruštiny a posléze významným literárním vědcem
a vysokoškolským pedagogem, příbuzným
Ryšavého manželky.

Z překladů pořízených Ladislavem Ryšavým zmiňme kupř.: Sergej Nikolajevič Sergejev-Censkij (1875–1958) – Smutek polí; Alexej
Michajlovič Remizov (1877–1957) – Křížové sestry, Rybník, Apokryfy a jiné zkazky; Leonid Maximovič Leonov (1899–1994) – Cesta na oceán
(společně s Bohuslavem Ilkem; patrně poslední Ryšavého překlad vydaný r. 1936, tedy v roce
úmrtí); Lidija Alexejevna Čarská (1875–1937) –
Dům čtveráků, Dvorec v lesích, Džavachovské
hnízdo, Lída Vlasovská, Večery kněžny Niny (vesměs povídky a romány pro děti); pořídil rovněž překlad jednoho z nejslavnějších děl světové literatury – novely Kreutzerova sonáta,
jejímž autorem je Lev Nikolajevič Tolstoj
(1828–1910). Překlad vyšel r. 1930 v edici Melantrichova knižnice v knize Kreutzerova sonáta
a jiné povídky (opět ve spolupráci s Bohuslavem Ilkem). A podobně bychom mohli pokračovat ještě dál.

RŮZNÉ

17
Ryšavého překlady vycházely – jak už bylo
nastíněno – v řadě slavných nakladatelství
a vydavatelství té doby, jejichž názvy, či jména jejich majitelů, dodnes v knižní kultuře zní,
a hlavně čtenářům klasické literární tvorby
nebudou zdaleka neznámé. Jednalo se kupř.
o nakladatelství Josefa Richarda Vilímka
(1860–1938), nakladatelství Ladislava Kuncíře
(1890–1974), nakladatelství a vydavatelství
Melantrich nebo o edici Knihy dobrých autorů
stejnojmenného vydavatelství vedeného
Kamillou Neumannovou (1874–1956), manželkou básníka S. K. Neumanna (1875–1947).
Můžeme také doplnit, že mnohé tyto svazky
vycházely ve vkusné grafické úpravě a byly

často doprovázeny ilustracemi takových velikánů – ilustrátorů i malířů – jako byl kupř.
Věnceslav Černý (1865–1936) nebo František
Tichý (1896–1961).
Část z Ryšavého překladů je dodnes aktuální, neboť od jeho časů to či ono konkrétní
dílo nebylo znovu přeloženo, jiné překlady
už byly nahrazeny novějšími, což však zajisté
neznamená, že se k těm původním čtenář
nemůže vracet. Díla ruských klasiků v Ryšavého překladech v každém případě dodnes
nalezneme v řadě veřejných knihoven a jistě
také by se stále našly i v některých soukromých
domácích knihovnách milovníků literární klasiky a pěkné knihy.
Petr Sychra

ZMĚNY V CESTOVÁNÍ VLAKEM
Od začátku roku platí v kraji nová pravidla
pro cestování vlakem. Vlakové spoje si totiž
letos od Českých drah pronajímá Jihomoravský
kraj. Změna provozovatele přinesla několik
novinek.
Na první změnu narazíte na vlakovém nádraží hned u pokladny. Pokud cestujete osobním nebo spěšným vlakem v rámci Jihomoravského kraje, pokladní vám nově prodá výhradně jízdenku integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje (IDS JMK).
Toto opatření má sjednotit systém dopravy
v celém kraji a zjednodušit, zpřehlednit situaci
u pokladen – cestující již nemusejí váhat, která jízdenka je pro ně výhodnější.
Cestování s jízdenkou IDS JMK, jejíž hodnotu určuje počet projetých zón a délka platnosti,
je mnohdy levnější, zejména pak pro ty, kteří
následně pokračují v cestě prostředky MHD.

Oficiální název další novinky je „usměrněný
nástup cestujících bez platné jízdenky“. Jedná
se o zavedení speciálně označených vagonů se
zeleným pruhem, do nichž mají povinnost
nastupovat cestující bez platného jízdního
dokladu. V těchto vozech si pasažéři musejí
zakoupit jízdenku od průvodčího. Pokud
u sebe cestující nemají jízdenku z důvodu uzavřené či zrušené pokladny na nádraží, ve vlaku
jim bude prodána bez přirážky. Pokud je na
vině jejich zapomnětlivost nebo si lístek nestihli zakoupit či označit, připlatí si 50 Kč. Zavedením zvláštního vozu chce Jihomoravský kraj
obecně zpřehlednit celý systém kontroly,
usnadnit práci průvodčím a efektivněji, pod
hrozbou vysoké pokuty, potírat jízdu načerno.
Vagon se speciálním značením se nachází
zhruba uprostřed vlakové soupravy. Zde se
nejčastěji bude pohybovat průvodčí. V nutných
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případech může cestující bez platného cestovního dokladu nastoupit i do jiných částí vlaku,
ale jeho povinností je neprodleně se přesunout
do vagonu se zeleným pruhem a tam si jízdenku zakoupit.
Některé vagony jsou označeny dočasnými
zelenými cedulemi na dveřích a oknech.
Změny pravidel při cestování vlakem
v Jihomoravském kraji
Od 1. 1. 2020 platí při cestování spěšným či
osobním vlakem v rámci Jihomoravského kraje pouze doklad IDS JMK. Při jízdě rychlíkem můžete volit mezi jízdenkou IDS a ČD. Cestujete-li
za hranice kraje, automaticky vám na pokladně
prodají jízdenku ČD.
Tarify IDS JMK zůstávají stejné jako loni (nezlevněná jízdenka na 90 minut a 4 zóny stojí
stále 34 Kč). Kromě jednorázových jízdenek si
můžete zakoupit též cenově výhodnější jízdenky předplatní.
I v novém systému platí 75% sleva pro studenty do 26 let a důchodce na 65 let, podmíněná prokázáním se občanským či studijním
průkazem.
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Od prvního ledna přestaly platit některé
typy slevových karet (CD – konkrétně karty IN 25
a IN 50. I nadále je můžete využít pro cestování
mimo hranice kraje, nebo u ČD požádat o vyplacení poměrné částky. Karty IN Senior, IN Business
a IN100 zůstávají v platnosti.
Černí pasažéři sáhnou hlouběji do peněženky – jestliže je průvodčí ČD či revizor objednaný
krajem přistihne mimo vyznačenou „zelenou
zónu“, obdrží pokutu ve výši 1 500 Kč. V případě
platby na místě nebo do 5 dní se sankce sníží na
800 Kč. Bez platné jízdenky je proto nezbytné
vyhledat zeleně značený vagon. Výjimku mají
pouze osoby s omezenou hybností, rodiče s dětmi
do 3 let a cestující s koly.
Jízdenky IDS JMK si lze zakoupit také přes
mobilní aplikaci od společnosti Kordis s názvem
Poseidon nebo (méně výhodně) v aplikaci
Českých drah Můj vlak.
Zdroj: Kordis JMK
Zjednodušený jízdní řád VLAK Česká Třebová
– Brno, hl. nádraží a zpět pro Vás máme k dispozici v Informačním centru města Rájec-Jestřebí.

19

RŮZNÉ

KŘÍŽOVKA

20

USNESENÍ

21
U S N E S E N Í
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 27. 1. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.

č. 4) a ukládá postupovat dle těchto Pravidel
při oceňování významných životních událostí
občanů města Rájec-Jestřebí.

USNESENÍ č. 2a
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2019 (příloha č. 1).

USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh Dodatku č. 10
ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací a o nájmu zařízení k výrobě a rozvodu
pitné vody a k odvádění a čištění odpadních
vod ze dne 11. 9. 1999 ve znění pozdějších
dodatků (příloha č. 5) se společností Voda-Teplo-Světlo, s. r. o., Rájec-Jestřebí. Rada města rozhodla Dodatek č. 10 ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací a o nájmu
zařízení k výrobě a rozvodu pitné vody a k odvádění a čištění odpadních vod ze dne 11. 9.
1999 ve znění pozdějších dodatků se společností Voda-Teplo-Světlo, s. r. o., Rájec‑Jestřebí
uzavřít.

USNESENÍ č. 2b
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených zastupitelstvem města v roce
2019 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala návrh Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb mezi městem Rájec-Jestřebí a městem
Blansko na rok 2020 (příloha č. 3). Rada města
doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
s uzavřením Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem
Blansko pro rok 2020 s celkovou výší příspěvku 280.000 Kč, s rozdělením u služeb sociální
prevence a sociálního poradenství ve správním obvodu ORP Blansko pro rok 2020 ve výši
80.000 Kč a u služeb sociální péče ve správním
obvodu ORP Blansko pro rok 2020 ve výši
200.000 Kč.
USNESENÍ č. 5
Rada města schvaluje Pravidla města Rájec-Jestřebí pro oceňování významných životních
událostí občanů účinná od 1. 2. 2020 (příloha

USNESENÍ č. 7
Rada města projednala Plán financování obnovy – vodovod a kanalizace Rájec-Jestřebí
na období 2019–2028 – aktualizace č. 1/2019
a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení.
USNESENÍ č. 8a
Rada města souhlasí se zadáním zakázky zajištění bezpečnosti v kybernetickém prostoru
formou poskytování služby nezbytné bezpečnosti ICT v prostředí MěÚ Rájec-Jestřebí s cílem
předcházení výskytu kybernetických incidentů a provozních selhání informačních systémů.
USNESENÍ č. 8b
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytování služeb monitoringu kybernetické

Správné řešení křížovky z únorového vydání zpravodaje:
Únor dláždí cesty k jaru.
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bezpečnosti se společností VISITECH a. s., Brno
(příloha č. 6). Rada města rozhodla smlouvu
o poskytování služeb monitoringu kybernetické bezpečnosti se společností VISITECH a. s.,
Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 9a
Rada města rozhodla uzavřít s panem Jiřím
Jelínkem, Němčice u Boskovic Smlouvu o dílo
na provedení prací lesního hospodáře v lesích
v majetku města Rájec-Jestřebí (příloha č. 7).
USNESENÍ č. 9b
Rada města rozhodla uzavřít s panem Jiřím
Jelínkem, Němčice u Boskovic Kupní smlouvu
na prodej dřeva vytěženého z lesů ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí (příloha č. 8).
USNESENÍ č. 10
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje
pozemku parc. č. 817 zahrada o výměře 62 m²
v k. ú. Jestřebí.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost Základní školy
a mateřské školy, okres Blansko o udělení souhlasu k přidělení účelově určeného finančního daru. Rada města dává Základní škole
a mateřské škole okres Blansko souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru od
společnosti Women for women, o. p. s. v rámci
jejího charitativního projektu „Obědy pro děti“
pro děti uvedené v žádosti (příloha č. 9).
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala zápis ze zasedání
Kontrolního výboru města Rájec-Jestřebí
č. 2/2019 ze dne 9. 12. 2019 (příloha č. 10)
a doporučuje zastupitelstvu města vzít tento
zápis na vědomí.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala a bere na vědomí
zápis ze schůze Komise životního prostředí
Rady města Rájec-Jestřebí ze dne 27. 11. 2019
(příloha č. 11).
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USNESENÍ č. 14
Rada města bere na vědomí zápis ze schůze
Sportovní komise Rady města Rájec-Jestřebí
č. 1/2020 ze dne 14. 1. 2020 (příloha č. 12).
USNESENÍ č. 15
Rada města projednala žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Rajhrad o příspěvek
na péči poskytnutou našim občanům v roce
2019 v rámci hospice sv. Josefa v Rajhradě.
Rada města rozhodla poskytnout Diecézní
charitě Brno, Oblastní charitě Rajhrad finanční
dar ve výši 8.000 Kč.
USNESENÍ č. 16
Rada města projednala žádost Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky, zapsaný spolek, Oblastní odbočka
Blansko o poskytnutí finančního daru na rok
2020. Rada města rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 2.000 Kč.
USNESENÍ č. 17
Rada města projednala žádost o dar na maturitní večírek.
Rada města rozhodla neposkytnout dar dle
žádosti, jelikož příspěvky poskytujeme primárně místním organizacím.
USNESENÍ č. 18
Rada města projednala žádost pobočného
spolku Moravského rybářského svazu, z. s. Rájec‑Jestřebí o příspěvek na zajištění 26. rybářského plesu, který se bude konat 15. února
2020, a rozhodla poskytnout finanční dar ve
výši 600 Kč.
USNESENÍ č. 19
Rada města projednala žádost pobočného
spolku SDH Rájec o poskytnutí finanční nebo
věcné podpory k uspořádání Hasičského plesu,
který se bude konat 1. února 2020, a rozhodla
poskytnout finanční dar ve výši 600 Kč.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

USNESENÍ
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U S N E S E N Í
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 10. 2. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.

rok 2020 v souladu s Programem na poskytování dotací z rozpočtu města Rájec-Jestřebí
investiční dotaci žadatelům dle přílohy č. 5.

USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2019, 2020
(příloha č. 1).

USNESENÍ č. 8
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
poskytnout z rozpočtu města Rájec-Jestřebí
na rok 2020 v souladu s Programem na poskytování dotací z rozpočtu města Rájec-Jestřebí
neinvestiční dotace žadatelům dle přílohy č. 6.

USNESENÍ č. 3
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt v majetku města Rájec-Jestřebí
a postupovat dle Pravidel pro uzavírání nájemních smluv v bytech ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 4
Rada města bere na vědomí Schválený rozpočet na rok 2019 a jeho skutečné plnění k 31. 12.
2019 (příloha č. 2). Dokument bude předložen
na příštím zasedání zastupitelstva města.
USNESENÍ č. 5
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočet města Rájec-Jestřebí na rok
2020 ve výši: příjmy 119.020.000 Kč, financování – zapojením rezerv 36.000.000 Kč a dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (investiční
úvěr) 8.000.000 Kč, výdaje 163.020.000 Kč (příloha č. 3). Závaznými ukazateli rozpočtu jsou
částky uvedené za jednotlivé paragrafy.
USNESENÍ č. 6
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit investiční akce zahrnuté v mimořádných výdajích rozpočtu města Rájec-Jestřebí
na rok 2020 (příloha č. 4).
USNESENÍ č. 7
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
poskytnout z rozpočtu města Rájec-Jestřebí na

USNESENÍ č. 9
Rada města projednala žádost o prodej nevyužívaného zařízení – radlice. Radlice je vedena
v majetku města pod inv. č. 4013 s názvem
Radlice kompletní M 25. Rada města souhlasí
s prodejem Radlice kompletní M 25 za nabídnutou cenu 1.500 Kč.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí,
které se bude konat dne 4. 3. 2020.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost Českého svazu chovatelů, ZO Rájec-Jestřebí o povolení
prodejní výstavy králíků ve dnech 6.–7. března
2020 v areálu chovatelů na ulici Lesnická 485
v Rájci‑Jestřebí. Rada města souhlasí s konáním této akce dle žádosti (příloha č. 7).
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala žádost Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, z. s. o příspěvek
na zajištění Školní plesu, který se bude konat
28. února 2020, a rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 600 Kč.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

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

960 Kč
480 Kč
300 Kč

ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Učitel koupí dům v blízkosti školy. Nabídněte.
Tel. 703 128 787

36 Kč

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

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 3/2020 – vydáno
v březnu 2020, 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.

NÁVŠTĚVA DĚTÍ MŠ V DOMĚ PŘÍRODY

Jak se mění naše město – místní část Jestřebí, bytovka na ulici 9. května.

