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Vážení a milí spoluobčané,

ač se to zdá neuvěřitelné, rok se s rokem sešel a přede mnou
je opět milý úkol – přinést Vám prostřednictvím zpravodaje
vánoční přání.
Přeji Vám všem pohádkové Vánoce. Ať nejen o Vánocích
zažíváte chvíle, které přinesou radost do Vašich srdcí a vykouzlí
šťastný úsměv na Vašich tvářích.
Dětem přeji, aby pod stromečkem našly to, o co si Ježíškovi
psaly ve svých dopisech.
Těm větším, přestože si pravděpodobně nikam nepsali,
aby se vyplnila ta největší přání. Přání, která nejde zabalit
do papíru, zavázat stuhou. Abyste si
tato přání, co nejdéle uchovali a těšili
se z nich každičký den. Opravdový dar
si nekoupíme v obchodním centru, neobjednáme přes internet. Největším
štěstím je cítit se dobře, být zdraví a mít svoje blízké kolem sebe. Ať máte
každý někoho, s kým je možné sdílet všechny své radosti i starosti. Radostí
ať je co nejvíce a starostí co nejméně. Ať Vás nic nebolí a když, tak jen
malinko a chvíli. Těšte se z maličkostí, dělejte šťastné lidi kolem sebe,
protože to je to, co skutečně zahřeje naši duši.
Radostné Vánoce a úspěšné vykročení do nového roku s magickým
číslem 2020…
Mgr. Romana Synakieviczová
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
• Elektřina – poruchy – tel. 800 225 577 Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626
• Plyn – poruchy – tel. 1239

tel. 770 142 141 po – pá 6.30 – 15.00 h
e-mail udrzba@rajecjestrebi.cz

• Poškození obecního majetku
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ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSA V ROCE 2020
Vážení občané,
místní poplatky bude možné v příštím roce
2020 platit také z pohodlí vašeho domova.
V lednu 2020 budou distribuovány poštovní
poukázky na platbu místních poplatků do každé
domácnosti ve městě, vyčkejte tedy na doručení
poštovní poukázky. Další dosavadní formy úhrady zůstávají zachovány.
Místní poplatky bude možné hradit:
- poštovní poukázkou,
- bezhotovostním převodem z vašeho bankovního účtu dle údajů z poštovní poukázky
(číslo bankovního účtu a variabilní symbol),
- prostřednictvím SIPO, přihlášku k SIPO naleznete na stránkách města nebo si ji můžete
vyzvednout na pokladně Městského úřadu,
Blanenská 84, Rájec-Jestřebí. Vyplněnou
je třeba ji zpět doručit nejpozději do 31.01.
aktuálního roku, platba bude automaticky
zahrnuta do plateb SIPO v aktuálním roce
v březnu pro úhradu místního poplatku za psa
a ve dvou splátkách v březnu a červnu pro
úhradu místního poplatku za komunální odpad, tím se dále nemusíte už o nic starat.
- na pokladně městského úřadu (hotovostně
a bezhotovostně platební kartou).

V roce 2020 budeme poprvé zohledňovat v místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů slevu za počet
získaných EKO bodů u domácností zapojených
v systému MESOH (motivační a evidenční systém odpadového hospodářství). Domácnosti,
které se do systému MESOH zapojily do konce
roku 2018, budou mít poplatek na rok 2020 vyměřený dle získaných EKO bodů. Domácnosti,
které se do systému MESOH zapojily v období
01.01.2019 – 01.11.2019 budou mít poplatek
na rok 2020 ve výši 350 Kč na osobu. Výše poplatku na rok 2020 pro občany, kteří do systému
MESOH nepřihlásili, bude stanovena Obecně
závaznou vyhláškou o stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Sazby místních poplatků
stanovuje zastupitelstvo města, které bude potřebné vyhlášky projednávat na svém zasedání
dne 11.12.2019. Schválené vyhlášky naleznete
na webových stránkách http://www.rajecjestrebi.
cz/mesto/vyhlasky-a-narizeni-mesta-/ a také
na úřední desce. O základní výši sazby poplatků
vás budeme informovat v příštím zpravodaji.
Prosíme vás o shovívavost, s platbou
místních poplatků vyčkejte na doručení poštovní poukázky do vaší schránky. Děkujeme.

Provoz Městského úřadu Rájec-Jestřebí o vánočních svátcích 2019
20. 12. 2019 provoz MěÚ omezen – v provozu podatelna + pokladna
23. 12. – 31. 12. 2019: MěÚ uzavřen
Provoz Informačního centra a Městské knihovny
20. 12. 2019 – 1. 1. 2020 zavřeno
V plném provozu se na Vás těšíme v novém roce, a to od 2. 1. 2020.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Svoz komunálního odpadu v měsíci prosinci proběhne dle plánu ve dnech 12. 12. 2019
a ve 2. svátek vánoční 26. 12. 2019.
Informační centrum města
Rájec-Jestřebí
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PLÁN SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU,
PAPÍRU A PLASTU Z DOMÁCNOSTÍ

2020

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

PAPÍR

PLASTY

z domácností

z domácností

LEDEN

9. 1.

23. 1.

13. 1.

27. 1.

ÚNOR

6. 2.

20. 2.

10. 2.

24. 2.

BŘEZEN

5. 3.

19. 3.

9. 3.

23. 3.

6. 4.

20. 4.

2. 4.

DUBEN

16. 4.

30. 4.

KVĚTEN

14. 5.

28. 5.

4. 5.

18. 5.

ČERVEN

11. 6.

25. 6.

1. 6.

15. 6.

ČERVENEC

9. 7.

23. 7.

13. 7.

27. 7.

SRPEN

6. 8.

20. 8.

10. 8.

24. 8.

ZÁŘÍ

3. 9.

17. 9.

7. 9.

21. 9.

5. 10.

19. 10.

1. 10.

ŘÍJEN

15. 10.

29. 10.

LISTOPAD

12. 11.

26. 11.

2. 11.

16. 11.

PROSINEC

10. 12.

bude upřesněno

19. 12.

14. 12.

28. 12.

V případě technické závady na vozidle, možná změna termínu.
OZNÁMENÍ
Společnost Voda-Teplo-Světlo, s. r. o. oznamuje cenu vodného a stočného na rok 2020, schválenou
Zastupitelstvem města Rájec-Jestřebí na svém zasedání dne 13. 11. 2019.
V roce 2020 se v období duben až květen bude měnit sazba DPH ze současných 15 % na 10 %.
Při 15% sazbě je cena

- pro vodné 30,81 Kč/m3 s DPH 35,43 Kč/m3

			

- pro stočné 28,04 Kč/m3 s DPH 32,25 Kč/m3

Při 10% sazbě je cena

- pro vodné 30,81 Kč/m3 s DPH 33,89 Kč/m3

			

- pro stočné 28,04 Kč/m3 s DPH 30,84 Kč/m3
Ing. Petr Klimek
jednatel V-T-S, s. r. o.

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE
pondělí

8 – 9 h, 15 – 17 hodin

středa 8 – 9 h, 15 – 17 hodin

Občané mohou kdykoliv kontaktovat strážníka na telefonním mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese: straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty ze strany občanů na výkon služby (zaměření) jsou vítány.
Str. Antonín Kotlán, MP Rájec-Jestřebí
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Z NOVÝCH KNIH

Přečtěte si za dlouhých zimních večerů zajímavý příběh, napínavou
detektivku a něco z literatury faktu:
Z české produkce vybíráme:
BERNATSKÝ, V.: Dvojtáta
VIEWEGH, M.: Mým vrstevníkům a jiné fejetony
BROUSKOVÁ, M.: Nežádoucí svědek
Ze světové literatury doporučujeme:
BELFOURE, Ch.: Pařížský architekt
COHEN, J.: Jak voní láska
KERMEL, E. de: Knihkupectví na Bylinkovém
náměstí

Bát se můžete třeba u těchto titulů:
ABBOTTOVÁ, R.: Dům na útesu
GREEN, L.: Napsáno krví
Dětem můžete půjčit:
SUNKOVÁ, L.: Medvídek Vilda se nenudí
ENDE, M.: Rodrigo Raubíř a neohrožený Špunt
REITMEYER, A.: Ustrašená veverka Barborka

Další novinky a zajímavé tituly najdete na http://katalog.rajecjestrebi.cz a půjčit si je můžete
vždy v pondělí a ve čtvrtek.
PODĚKOVÁNÍ
Vím, že děkujeme každý rok, ale díků není nikdy dost. Bez dobrých
duší, které jsou ochotné obětovat svůj čas, bychom mnoho akcí
nemohli udělat. Proto děkujeme všem čtoucím babičkám a dědečkům, kteří přišli dětem číst pohádky a pomáhali během tvořivé dílny;
velký dík patří také těm, kteří nám pomáhali při Večerníčcích na zahrádce, zámeckému zahradníkovi za tajemné prohlídky neznámých
prostor podzámčí, hercům, herečkám – dětem i dospělým, jež hráli
pohádky během našeho nočního putování knihovnou, děkujeme i babičkám, které soutěžící kluky
a holky provázely a luštily s nimi různé úkoly. Veliký dík patří všem, kteří nám pomáhali při výstavě
Řemeslníci a živnostníci, bez nich bychom nezískali tak rozmanitý materiál a řadu fotografií.
Každá pomoc, i sebemenší, je platná, a my jsme za ni vděční. Přejeme všem krásné Vánoce
a úspěšný nový rok, třeba i s knihovnou.
P. Šamonilová
PŮJČOVNÍ DOBA O VÁNOCÍCH

Upozorňujeme všechny čtenáře knihovny, že v době od 23. 12. do 1. 1. 2020
bude knihovna uzavřena.
První půjčovní den v lednu v Rájci: 2. 1. 2020; v Holešíně 7. 1. 2020.
Štěstí ať se na Vás snese
jako vločky sněhu,
Nový rok ať přinese Vám
zdraví, lásku, něhu.
Pokojné vánoční svátky
a mnoho štěstí v novém roce
přeje všem městská knihovna.
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PŘEHLED KULTURY
Neděle 1. 12. 2019 16 h
náměstí Míru
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Město Rájec-Jestřebí Vás srdečně zve na tradiční rozsvícení vánočního stromu na náměstí.
V programu vystoupí děti ze základní školy
a studenti rájeckého gymnázia. Na závěr děti
navštíví Mikuláš se svými anděly a čerti.
Občerstvení připraveno.
Pondělí 2. 12. 2019
14 hodin
výstavní síň knihovny
GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ
Literární kavárna věnovaná herečce a později
kněžně Grace Kellyové.
Pondělí 2. 12. 2019
19 hodin
KC – sokolovna
VÁNOČNÍ KONCERT MARTY JANDOVÉ
Město Rájec-Jestřebí pořádá předvánoční koncert Marty Jandové s kapelou a jako host vystoupí Petr Janda.
Úterý 3. 12. 2019
16 hodin
knihovna Holešín
HEREČKA A KNĚŽNA
Literární kavárna představí oblíbenou monackou
kněžnu.

Pondělí 9. 12. 2019 17.30 h
Sál K-áčko
HISTORIE OSOBNÍCH POČÍTAČŮ
Lektor doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D., MBA.
se v přednášce zaměří na historii a vývoj výpočetní techniky od počátků v dobách tzv. sálových
počítačů až po nejnovější trendy.
Vstupné dobrovolné.
Úterý 10. 12. 2019 klubovna Na Rybníčku
GRACE KELLYOVÁ
Literární kavárna věnovaná monacké kněžně.
Úterý 10. 12. 2019 16.30 h knihovna Holešín
VÁNOČNÍ ČTENÍ A TVOŘENÍ
Tvořivá dílna pro děti od tří do 9 let. Přineste si
s sebou: pastelky, nůžky, lepidlo.
Středa 11. 12. 2019
19 hodin
kostel Všech svatých
ADVENTNÍ KONCERT
CAMERATA BRUNENSES
Město Rájec-Jestřebí a Kruh přátel hudby Vás
zvou na adventní koncert do rájeckého kostela.
Předprodej vstupenek v IC.
Čtvrtek 12. 12. 2019
16 hodin
dětské odd. knihovny
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Vánoční čtení, hraní a tvoření pro děti od 3
do 7 let. Přineste si s sebou: pastelky, nůžky,
lepidlo.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
ADAPTAČNÍ POBYTY ŠESTÉHO ROČNÍKU
I v letošním roce jsme pořádali
adaptační pobyty v Jedovnicích nově vzniklým šestým třídám. Termíny byly říjnové. Žáci
ve všech třídách byli velmi aktivní a zapojovali se do různých
aktivit s elánem a chutí. Byl to velmi smysluplně
a radostně strávený čas.
Tady jsou reakce některých žáků:
„Když jsme přijeli, tak jsme se ubytovali
a hráli jsme hry. Nejvíc mě bavilo batikování
triček a focení. Byla tam legrace. Nic mi tam
nechybělo. Moc se mi tam líbilo. Také jsem se

skamarádila s holkama, se kterýma jsem se moc
nebavila. Klidně bych jela znovu.“
„Na adaptačním pobytu se mi moc líbilo.
Hráli jsme moc super hry, tak například mně se
nejvíc líbila hra na Vlky a ovce, nebo když jsme
přenášeli židle a nikdo nás nesměl slyšet. Moc
mě bavilo i focení a malování triček savem.“
„Líbilo se mi: autobus, ovce a vlci, savovat
trička, noční hledání říkadel, chutnaly mi obědy,
měli tam dobrý čaj, naštval jsem se na kamaráda, ale potom jsme se skamarádili. Bavilo mě
tam všechno a všechny hry.“
Mgr. Lenka Herčíková

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
V pátek 1. listopadu se u nás ve škole
konal turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo
se mnoho okolních škol. Soutěžili chlapci
i děvčata.
Na začátku turnaje nás přivítal pan učitel,
seznámil nás s pravidly a šlo se hrát.
Turnaj byl v plném proudu a my jsme šli
na první zápas proti Kunštátu. S přehledem
jsme je porazili a šlo se na další zápas. Další
zápas proti TGM Blansko jsme také vyhráli.
Posledním naším soupeřem ve skupině byly
Jedovnice, se kterými jsme měli menší problémy, ale zvládli jsme to. Následovalo čtvrtfinále
proti Letovicím, které jsme prohráli. Šli jsme hrát
o třetí místo znovu proti Jedovnicím, ale tentokrát
jsme to nezvládli. Pogratulovali jsme soupeři
a šli jsme na vyhlášení výsledků.
Celý turnaj byl skvělý, i když jsme nevyhráli,
moc jsme si ho užili.
Dominik Buš, Miroslav Mikulášek, 9. B
SKRYTÁ KRÁSA KAMENŮ
Dne 31. října 2019 jsme se vydali do Domu
přírody Moravského krasu na program Skrytá
krása kamenů.
V úvodu jsme dostali základní informace o druzích vápence. Vybrali jsme ty nejhezčí kameny,
které jsme nechali rozříznout, a pak je brousili
a leštili. Když jsme měli práci hotovou, prohlédli
jsme si expozici o Moravském krasu. Paní učitelka nás vyzkoušela ze znalostí o kamenech.
Na závěr nás čekala čtyřkilometrová vycházka Suchým žlebem na autobus a jeli jsme domů.
Diana Urbánková, 9. B

AKTIVITY ŠKOLNÍHO
KLUBU
Hned v září jsme
zahájili činnost Školního
klubu. Využili jsme
teplého počasí a celé
odpoledne jsme strávili
u koníků na Farmě CH
v Cetkovicích. Sešlo
se 15 milovníků těchto
zvířat, k děvčatům se

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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přidali i 2 chlapci. Bylo to takové seznámení
s tímto prostředím, v této aktivitě chceme
pokračovat a strávit více času v přírodě.

Přivítala nás trenérka Alena Chovancová,
která nás provedla farmou, a kromě koní jsme se
mohli pomazlit i s koťátky. Následovala příprava
koní na vyjížďku, do které se děti nadšeně zapojily. Hřebelcování, krmení, uzdění, sedlání a další
činnosti prováděly samy a nemohly se dočkat
samotné jízdy. Na parkuru si pod vedením
trenérky vyzkoušely výcvik, kde si otestovaly,
co zvládnou. Mohu říct, že se jim dařilo úkoly
trenérky zdárně plnit. Po výcviku opět musely
koně odvézt do stájí a odsedlat. Děti byly velice
spokojeny, že vše zvládly.
Pro mě bylo nejdůležitější nadšení, které
jim vyzařovalo z očí, a pro tento pocit s nimi
na farmu zase pojedu.
Zdena Hájková, Školní klub

STUDENTI RÁJECKÉHO GYMNÁZIA NA NÁVŠTĚVĚ NA SLOVENSKU
V první půlce října vyrazila skupina studentů
z Gymnázia Rájec-Jestřebí do slovenského Tvrdošína. Tam jsme strávili
krásný týden, na který nám zůstanou jen ty
nejhezčí vzpomínky.
Po příjezdu nás čekalo vřelé uvítání a po počátečním ostychu se všichni bavili a povídali si
o svých zálibách a zvycích. Mě dost udivilo, že
slovenští studenti z Gymnázia Tvrdošín mají
chemii a fyziku až v ročníku odpovídajícím 9. třídě ZŠ, zatímco zeměpis si odbydou v nižších
ročnících a pak mají na rok pauzu od světadílů,
moří, států a pohoří. Také vůbec neznají šestiletá
gymnázia. Na Slovensku fungují pouze osmiletá,
čtyřletá a pětiletá, která zase u nás v Česku
nenajdeme.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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Pokud jde o program, v každém jistě
zanechal hluboký dojem výstup na Roháčská
plesa, ať už to bylo díky dech beroucímu výhledu, nebo kvůli sněhu, kterého bylo nahoře
požehnaně, anebo kvůli prostému zjištění, jak
příjemné je sednout si po namáhavém výkonu
a chvíli nic nedělat. Túra to byla fakt drsná, ale
ta jezera za to opravdu stála, nikdy jsem nic
podobného neviděla. I když musím přiznat,
že jsem se už cestou těšila na odpočinkovější
sobotu v rodinách.

Pobyt v hostitelských rodinách byl velmi
příjemný. Všichni slovenští hostitelé byli ohleduplní a starostliví. V hotelu by nás komfortnější
ubytování nečekalo. Sobotu si tedy každý užil
podle svého gusta a sil a pak v neděli, bohužel
už, domů. S sebou jsme si odváželi nejen tašky naplněné upomínkovými dárečky a jídlem
od starostlivých náhradních rodičů, obávajících
se, abychom snad po cestě neumřeli hlady, ale
také zážitky, na které určitě nezapomeneme.

PO STOPÁCH LIDSKÉHO RODU
Blíže se seznámit s vývojem lidského rodu, zapátrat
ve vzdálené historii a seznámit se s novými poznatky
a objevy se vydali v úterý
12. listopadu 2019 studenti
tercie z Gymnázia v Rájci-Jestřebí. Společně s vyučujícími dějepisu navštívili
expozici muzea Anthropos
v Brně.

Eliška Minaříková, sekunda

 11

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH / CENTRUM MOTÝLEK

I přes nepříznivé deštivé počasí dorazili
všichni v dobré náladě do pavilonu Anthropos
v Pisárkách, který v loňském roce oslavil 90 let
od svého založení. Po rozsáhlé vnitřní rekonstrukci se znovu otevřel v roce 2006, aby svým
návštěvníkům představil novou modernizovanou
expozici, která zahrnuje nové objevy a poznatky
v oblasti vývoje člověka.
Ve 13 hodin nás přivítala paní průvodkyně,
antropoložka Mirka Skoršepová, aby s námi
prošla nejzajímavější části muzejní expozice.
Zastavili jsme se u nejstarších předchůdců
člověka, poznali jsme první zástupce rodu homo, dozvěděli jsme se zajímavosti ze života
neandrtálců nebo si zblízka prohlédli mamutí
stoličky. Nechyběly ani informace o mamutech
a před jedním takovým mamutím obrem jsme si
udělali památeční foto.
Prohlídka pak pokračovala ve druhém patře,
které se zaměřuje už na moderní typ člověka
homo sapiens. Historii záhadného trojhrobu

nalezeného v Dolních Věstonicích nám paní
průvodkyně vylíčila velmi zajímavou až napínavou formou, stejně tak nám odhalila tajemství
nástěnných maleb.
Studenti tercie si mohli upevnit a rozšířit své
znalosti, které získali v letošním roce v hodinách
dějepisu. Během prohlídky byli pozorní, rychle
a správně reagovali na většinu otázek, které paní průvodkyně položila. Bylo jistě zajímavé vidět
předměty a rekonstrukce, o kterých se teoreticky
nebo jen pomocí obrázků učili ve škole.
Myslím, že historická exkurze se opravdu
vydařila. Paní průvodkyně pochválila studenty
za jejich znalosti a pozornost a oni odměnili její
poutavý výklad dlouhým potleskem. Věřím, že
letošní návštěva Anthroposu nebyla poslední
a že si ji v budoucích letech se studenty rájeckého gymnázia zopakujeme.
Mgr. Zlatuše Prudká
Gymnázium Rájec-Jestřebí

STRAŠIDEL SE NEBOJÍME
V pátek 1. listopadu jsme
uspořádali pro rodiny s dětmi
v zámeckém parku pochod,
který se nesl v duchu Strašidel se nebojíme. Strašidýlka z různých pohádek
a příběhů byla celkem na 7 stanovištích a potkat
jsme mohli i Bílou paní! Děti u vstupu obdržely
mapu, na kterou sbíraly razítka. Na závěr je čekala malá odměna ve formě placky a sladkostí.
Účastníků bylo víc než 500 osob.
Děkujeme tímto paní kastelánce a panu zahradníkovi za možnost uspořádat pochod přímo v zámeckém parku, Divadelnímu spolku a Skautskému středisku za pomoc na stanovištích a úžasné
kostýmy, Romanu Máchovi za fotografie a všem
dalším dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili.
Centrum Motýlek, z. s.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Odešli z našich řad
v měsíci říjnu
pan Jaromír Šmarda 79 let, pan Drahomír Munduch 65 let,
pan Josef Černý 79 let, paní Květoslava Maršálková 92 let

ROZPIS LSPP
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Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin
1. 12. MUDr. Štrajtová
7. 12. MUDr. Šumberová
8. 12. MUDr. Švendová
14. 12. MUDr. Tomášková
15. 12. MUDr. Tomaštíková
21. 12. MDDr. Trubáčková
22. 12. MDDr. Veselý
24. 12. MDDr. Vrbová
25. 12. MUDr. Vrtělová
26. 12. MUDr. Žilka
28. 12. MUDr. Hošáková
29. 12. MUDr. Houdková
1. 1. 2020 MUDr. Chatrný

Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, Masarykovo nám. 162/38
Knínice u Boskovic, 330
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Benešov, 19
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 8

608 220 806
516 472 227
516 439 404
734 177 800
516 446 398
516 488 452
792 325 591
774 844 735
516 488 455
516 467 313
516 446 428
731 144 155
516 456 109

Mimo uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice,
Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice zajišťuje službu ve všední dny
od 18.00 do 24.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin.
SPORT
MALÁ KOPANÁ SK JESTŘEBÍ
Skvělá sezóna 2019. Již od prvních kol nové
sezóny jsme se usídlili v horních patrech tabulky 4. ligy. Po úvodní remíze, v těžkém zápase
na půdě Štěchova, jsme drželi šňůru 8 vítězství.
Tuhle sérii ukončil až tým SK Moravan Svitávka,
který se zároveň stal vítězem první poloviny
sezóny.
Druhá polovina sezóny začala opět vítězně, ale
rozhodně to nebyly tak suverénní výkony jako
na jaře. Slabé výkony střídaly ty výborné a celý
podzim byl jak na houpačce. Naštěstí jsme nebyli jediným týmem, který zaváhal. Klopýtnutí si
neodpustila ani Svitávka a dvě kola před koncem
soutěže jsme věděli, že nám stačí už pouhé tři
body k zisku prvenství.
Jak to tak ovšem bývá, první pokus nevyšel.
Poslední zápas jsme hráli pod tlakem nutnosti
výhry. Druhý pokus jsme bez váhání využili
a doma porazili, vždy nepříjemný, tým SK Kněževes 4:0.
S konečnou bilancí 19 výher, 1 remízy, 4 proher
a se skórem 92:47 jsme se umístili na první
příčce 4. ligy a zajistili si postup.

Nejlepší střelci:
Dominik Janík – 25 gólů
Jiří Hepp – 12 gólů
Jiří Orel – 11 gólů
Naši brankáři, Jan Svoboda a Richard Kejha,
nasbírali dohromady 4 čistá konta.
Za Sportovní klub
Dominik Janík a Jan Svoboda

SPORT
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NEJLEPŠÍ SPORTOVEC A TÝM RÁJCE-JESTŘEBÍ ZA ROK 2019
Město Rájec-Jestřebí vyhlašuje anketu
„NEJLEPŠÍ SPORTOVEC A TÝM
RÁJCE-JESTŘEBÍ ZA ROK 2019“
Svoje kandidáty do soutěže můžete navrhnout
prostřednictvím e-mailu.
E-mail s nominací svého kandidáta zašlete
nejpozději do konce prosince roku 2019
na adresu: tom.kuchar8@seznam.cz
Pozdější nominace již nebudou moci být zařazeny do
letošního ročníku.
Vaše nominace by měla obsahovat tyto údaje: Jméno a příjmení sportovce, věk sportovce
(budou vyhodnoceny také jednotlivé kategorie podle věku a pohlaví), název sportovního
týmu, důvod nominace (výsledek, pořadí…), jméno a příjmení osoby, která sportovce nebo
tým nominovala.
Z došlých nominací budou vítěze vyhodnocovat členové sportovní komise, vyhlášení proběhne
na přelomu měsíce ledna a února 2020. Přesný termín a místo slavnostního vyhlášení vítězů
ankety bude upřesněno.
O výsledcích budete informováni také prostřednictvím městského zpravodaje a na webových
stránkách města Rájec-Jestřebí.
Děkujeme za Vaše návrhy.

SPORT
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BISKUP FRANTIŠEK XAVER SALM-REIFFERSCHEIDT
(Dokončení článku z minulého čísla zpravodaje)
S tvorbou tohoto umělce řazeného k okruhu
tzv. Nazarénů se můžeme setkat i v obrazárně
rájeckého zámku.
Jako milovník a sběratel umění zaplňoval
sály svého klagenfurtského sídla rozsáhlými
vědeckými a uměleckými sbírkami obrazů, sochařských aj. uměleckých děl, ale také třebas
starožitností nebo přírodnin.
Bylo již řečeno, že mezi záliby našeho „jubilanta“ patřila příroda jako taková. Snad s touto
jeho náklonností souvisely i časté vycházky
a výlety do přírody, díky nimž se stal vlastně
jakýmsi průkopníkem turistiky. Ve volných chvílích podnikal výpravy do alpské přírody a r. 1799
zorganizoval společně s několika přáteli a odborníky historicky první výstup na Großglockner,
3798 m n. m. vysoký mohutný masiv připomínající svým tvarem zvon – odsud pak vznikl
i název Großglockner = Velký zvoník. Jedná se
o nejvyšší vrchol Rakouska ležící ve Vysokých
Taurách, tedy části Východních Alp. Expedice
vyrazila 19. 8. 1799 z malé horské vesničky
Heiligenblut a jejím výsledkem bylo 25. 8. 1799
první zdolání vrcholu zvaného Kleinglockner
v těsné blízkosti Großglockneru. Na památku
výstupu byl zde vztyčen
kříž. Kleinglockner dosahuje výše 3770 m n.m.
a není považován za samostatný vrchol, nýbrž
za vedlejší vrchol Großglockneru.
Nedaleko odsud
nechal biskup František
Xaver v místě, kde odpočíval a kde si expedice
zřídila jakousi horskou
základnu, vybudovat
menší chatu. Lokalita
byla po něm nazvána jako „Salmshöhe“, což lze
přeložit jako „Salmova
výšina“. Uvádí se, že tato
chata byla vůbec první
horskou chatou v celých
Groβglockner od jihu (www.goat.cz)

Biskup František Xaver ale nebyl jen knězem a správcem své diecése – kromě jiného byl
rovněž velkým milovníkem umění a přírodních
věd včetně přírody samotné. Postupně navázal
styky s řadou vědců i umělců a podporoval
v souladu s dobovými tendencemi historiografické výzkumy, což se projevilo zejména tím,
že nechal uvést do pořádku biskupské archivy,
najal vlastního archiváře a zpřístupnil biskupské
archiválie k vědeckým výzkumům. Inicioval
ale též kupř. sepsání historie gurkské diecése.
Mnohé z osobností vědeckého a uměleckého
světa se staly postupem let jeho blízkými přáteli,
ať již to byl kupř. botanik František Xaver von
Wulfen (1728 –1805), přírodovědec, linecký
biskup a kdysi generální vikář v Klagenfurtu
Sigismund Ernst Hohenwart (1745 –1825), či
matematik a profesor vídeňské univerzity Ignaz
Appeltauer (1769 –1829). Z uměleckého světa
pěstoval blízké kontakty kupř. se sochařem
Johannem Nepomukem Probstem (1756 –1824)
či nadaným, předčasně zesnulým malířem Johannem Evangelistou Schefferem von Leonhardshoff (1795 –1822), jemuž byl mecenášem
a jmenoval jej posléze svým dvorním malířem.

NĚCO Z HISTORIE
Východních Alpách. Tehdejší stavba dávno zanikla, avšak byla už v 19. stol. nahrazena jinou,
kamennou budovou. Současná horská chata
ležící poblíž místa, kde se kdysi nacházela ta
vůbec první, byla postavena v l. 1926 –1927
a nazvána „Salmhütte“, čili „Salmova chata“,
nebo chceme-li horsky příznačněji „Salmova
bouda“. V provozu je dodnes.
Druhý výstup na Großglockner byl zorganizován o rok později, expedice vyrazila
do hor v červenci 1800 opět za účasti několika
odborníků, zejména přírodovědců, a tentokrát se podařilo 28. 7. 1800 historicky poprvé
zdolat samotný vrchol Großglockneru. Biskup
František Xaver tedy, dalo by se říci, patří nejen k průkopníkům horské turistiky, ale svým
způsobem i horolezectví, byť on sám na vrcholu
Großglockneru tehdy nestanul. Jako organizátor a účastník celé expedice, kterou financoval,
má však na prvním výstupu na tento masiv nepřehlédnutelný podíl. Dlužno dodat, že nebyly
sledovány primárně turistické, ale vědecké
cíle – během expedice prováděli její členové
různá přírodovědná pozorování, termometrická
a barometrická měření, etc.
Dalších podobných výstupů se zúčastnil
ještě r. 1802 a 1806, kdy jej dokonce provázela
mladší sestra hraběnka Marie Terezie provd.
von Kageneck (1757 –1830), kterou jsme si
připomínali v srpnovém čísle Zpravodaje jakožto
tetu kancléře Metternicha. Posledního vysokohorského výstupu se biskup František Xaver
zúčastnil r. 1818 jako bezmála sedmdesátiletý.
V oné době se ale již naplno rozhořely napoleonské války a během nich stárnoucí biskup
dokázal, že v sobě skrývá vlasteneckého i hrdinského ducha. Zažil trojí obsazení Klagenfurtu
napoleonskou armádou (v l. 1797, 1805 a 1809),
přičemž během druhého tažení napoleonské
armády vydal pro klér své diecéze pastorační
list, v němž po bitvě u Ulmu, kde vítězství napoleonského vojska zmařilo poslední naděje
Korutanců, prohlásil, že za každou cenu zůstane
věren svému lidu, který v nouzi a nebezpečí
neopustí a k témuž nabádal ostatní. Když pak
na konci r. 1805 došlo k obsazení Klagenfurtu,
předstoupil biskup František Xaver před důstojníka nepřátelské armády a ve svém prohlášení
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zdůraznil, že ačkoliv se jeho provincie vynasnaží
co nejvíce vyhovět požadavkům dobyvatele, zůstává on i obyvatelstvo věrné své vlasti
a původnímu vládci. Jeho sebevědomé, mužné
a důstojné vystupování na francouzského velitele velmi zapůsobilo a odpověděl biskupovi, že
jeho prohlášení ctí.
Při dalším tažení francouzské armády se
osobně ve svých šedesáti letech vypravil r. 1809
společně s korutanskými zeměbranci do jižních Tyrol bojovat proti napoleonské armádě.
Pomáhal především při ošetřování raněných
v polních nemocnicích a vykonával službu polního kaplana. Kromě toho neváhal obětovat
umělecká díla ze svých sbírek, koně apod. jako
dary napoleonským velitelům, které se tím snažil
pohnout ke shovívavosti a šetrnému chování
na dobytém území.
Svým vlastenectvím a ochotou přinášet
nemalé osobní i hmotné oběti ve prospěch
obrany vlasti si zajistil velkou oblibu mezi lidem,
která přežila jeho samotného a dodnes zůstává
památka biskupa Františka Xavera především
v Korutanech a Tyrolsku velmi živá a ctěná.
V pokročilejším věku však na něj čekala
ještě jedna pocta – 23. 9. 1816 „byl vyznamenán kardinálským čepcem“, jak stojí psáno
v pramenech. Uvedeného dne jej totiž papež
Pius VII. (1742 –1823, pontifikát 1800 –1823)
jmenoval kardinálem a František Xaver se tak
stal posledním gurkským biskupem, kterému se
tohoto postu dostalo.
Bohužel ale biskupa Františka Xavera v závěru života neprovázely jen radostné události.
Nejen značná vydání v době válek a charitativní činnost, ale zejména již dříve naznačené
potíže v železářském podnikání vedly nakonec
k naprostému finančnímu krachu. Došlo dokonce k soudnímu řízení s věřiteli, které prohrál
a následně bylo proti němu postupováno bez
sebemenších ohledů. Kvůli uhrazení všech pohledávek byl nucen rozprodat často za směšné
částky veškeré své sbírky a prakticky všechen
osobní majetek. Přestože se mu dostalo pomocné ruky od příbuzných, nepodařilo se již
situaci výrazně zlepšit a sklonek života prožíval
skromně ve dvou místnostech v budově klagenfurtského kněžského semináře, které využíval

NĚCO Z HISTORIE / Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
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jako byt. Dobová svědectví připomínají, že
tíhu všech těchto obtíží a protivenství nesl bez
reptání, smířen se svým údělem.
Přestože od jinošského věku pobýval na řadě míst, vždy se rád vracel na salmovské moravské panství. Při jedné z návštěv v Rájci 13. 5.
1792 vysvětil novou empírovou zámeckou kapli
Nanebevzetí Panny Marie, nahradivší původní
kapacitně nedostačující kapli v severním křídle
zámku. Naposledy navštívil Blanensko r. 1821,
kdy také odsloužil 30. 9. mši ve Sloupě, kde
byly uloženy ostatky jeho rodičů a dalších členů
rodiny.
V té době se již potýkal se zhoršujícím se
zdravím, na čemž jistě nesla díl viny i nelehká
životní situace a množství problémů, jimž musel
v pokročilém věku čelit. V únoru 1820 za pobytu ve Vídni jej stihla první mrtvice, z jejíchž
následků se ještě zotavil, zdraví mu však od té

doby už nesloužilo tak, jako dřív. Když začátkem
podzimu 1821 navštívil svou rodinu v Rájci, tušil,
že jde o návštěvu poslední.
Při projížďce jarní přírodou byl 17. 4. 1822
raněn další mrtvicí. Dopravili jej ve vážném stavu
do jeho bytu v Klagenfurtu, kde 19. 4. 1822 v tichosti a smíření ve svých 73 letech zemřel. Pochován je v kostele sv. Mikuláše ve Štrasburku.
Uzavřela se životní pouť muže, s jehož jménem se v historii zdejšího regionu příliš často nesetkáme, neboť nejvýraznější a do značné míry
trvalý otisk svého žití a konání zanechal jinde,
v dalekých Korutanech, zemi horských masivů,
ledovců a nádherné přírody. Snad tato skromná
připomínka napomůže k tomu, abychom si povědomí o zajímavé osobnosti biskupa Františka
Xavera Salm-Reifferscheidta vytvořili také u nás.
Domnívám se, že si to zaslouží.
Petr Sychra

POZVÁNÍ K BETLÉMSKÉMU SVĚTLU
Pro ty z vás, kteří ještě
nevíte, co to je, chci napsat
pár slov o tomto novodobém vánočním zvyku. Tato
akce vznikla v sousedním
Rakousku v roce 1986, kdy
malý plamínek, přenesený
z věčného světla, jež hoří
v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě,
v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus, byl
dovezen jako poděkování těm lidem, kteří jakkoliv pomohli dobročinné nadaci Světlo ve tmě.
Tato nadace pomáhá především zrakově, ale
i jinak postiženým lidem a její pracovníci proto chtěli všem svým dobrodincům poděkovat
originálním, ale zároveň milým a přátelským
způsobem. Světlo dovezli do Lince, kde nadace
sídlí a kde jej původně slavnostně rozdávali.
Za rok na to byli ke spolupráci při roznášení
a rozdávání přizváni rakouští skauti, a protože
se akce mocně rozrostla, přenesli její centrum
do Vídně. A odtud se postupně začalo šířit
do Evropy. Zde se také v polovině prosince
sejdou skautské delegace z různých evropských
států a při slavnostní ekumenické bohoslužbě je
jim Světlo předáno. Do naší republiky jej dováží

skauti z brněnského střediska „Řehoře Mendla“.
Ve třetí adventní sobotě je pak Betlémské světlo
rozváženo za spolupráce Českých drah do celé
republiky, aby pak na Štědrý den bylo rozneseno
do kostelů, domovů důchodců, nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům, přátelům, rodinám,
osamělým lidem… prostě všem, komu chceme
udělat radost
V neděli 22. prosince bude v rájeckém
kostele k dispozici po mši svaté, odkud si ho
můžete odnést do svých domovů. Dále pak
v úterý 24. prosince od 15.00 do 16.00 hodin.
V Jestřebí v kapličce bude k dispozici v úterý
24. prosince od 9.30 do 10.00 hodin. V Doubravici bude v kostele po mši svaté v neděli 22.
a pak 23. prosince od 17.00 hodin na náměstí
u vánočního stromu.
Na poštách v Praze, Brně a Olomouci bude
možno v týdnu před Vánocemi získat příležitostně razítko Betlémského světla.
V případě potřeby Vám bude plamínek
Betlémského světla po celé Vánoce k dispozici
na adrese skautského střediska na ul. Nová
č. 304.
Zdeněk Svoboda – vedoucí střediska
Rájec-Jestřebí

Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
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ŽIVÝ BETLÉM

Staňte se na malou chvíli poutníky a připomeňte si s námi zrození Ježíška uprostřed kouzelné
atmosféry vánočních svátků….
Přijďte 25. prosince 2019 v 15.00 hod. na farní zahradu v Rájci-Jestřebí a zažijete s námi
jedinečné divadelní ztvárnění Živého betléma.

Venkovní představení pro Vás již tradičně
připravili členové skautského střediska ve
spolupráci s Římskokatolickou farností Všech
svatých Rájec nad Svitavou – Jestřebí.

Přehled bohoslužeb:
24. 12. Rájec 20.30 hod., Doubravice 22.30 hod.
25. 12. Rájec

8.00 hod., Doubravice 9.45 hod.

26. 12. Rájec

8.00 hod., Doubravice 9.45 hod.

1. 1. Rájec

8.00 hod., Doubravice 9.45 hod.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v České republice.
Tentokrát se koledníci vydají
na pouť za „světlem dobrých skutků“ už po devatenácté a věříme, že jich bude
zase mnoho...
V Rájci-Jestřebí budou
koledovat v sobotu 4. ledna
2020. Skupiny tří králů doprovázené vedoucím budou sbírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávat dárce drobnou pozorností. Vedoucí
skupinky bude vybaven průkazem koledníka.
Koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Božího syna v betlémských
jeslích. A prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Každá koruna v kasičce koledníků má
svoji váhu. Přijměte, prosíme, tyto vyslance potřebných, kteří zazvoní u Vašich dveří
v sobotu 4. ledna: Otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce a věřte, že přicházejí s upřímným
poselstvím a pomáhají tak dobré věci. Za vaše finanční příspěvky charitě i sladké maličkosti
koledujícím dětem předem upřímně děkujeme a přejeme vám do nového roku hodně zdraví,
štěstí a vzájemné lásky!
dobrovolníci Oblastní charity Blansko a koledníci
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KŘÍŽOVKA

RŮZNÉ
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USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 21.10.2019
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání rozšířený o bod č. 20 Návrh příkazní smlouvy na zadavatelskou činnost ve veřejné zakázce
„Vypracování územního plánu Rájec-Jestřebí“.
USNESENÍ č. 2a
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2019 (příloha č. 1).
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 schvaluje Rozpočtové opatření
č. 7/2019 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 4
Rada města schvaluje Plán inventur města
Rájec-Jestřebí na rok 2019 (příloha č. 4).

USNESENÍ č. 5
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nemovitý infrastrukturní majetek dle
přílohy č. 5.
USNESENÍ č. 6
Rada města bere na vědomí výpověď z bytu
na ul. Jurkova 643 v Rájci-Jestřebí.
USNESENÍ č. 7
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu na byt v bytovém domě v Rájci-Jestřebí
v majetku města Rájec-Jestřebí v pořadí a dále
rozhodla postupovat dle „Pravidel pro uzavírání
nájemních smluv v bytech ve vlastnictví města
Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala žádost Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko,
příspěvková organizace o schválení vyřazení
majetku. Rada města schvaluje vyřazení majetku dle návrhu (příloha č. 6).
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USNESENÍ č. 9
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo k akci „Rájec-Jestřebí oprava
MK 2019“ uzavřené dne 24.07.2019 se společností SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pelhřimov
(příloha č. 7), jehož předmětem je změna ceny
díla vlivem víceprací a méněprací. Rada města
rozhodla dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k akci
„Rájec-Jestřebí oprava MK 2019“ uzavřené
dne 24.07.2019 se společností SWIETELSKY
stavební, s. r. o., Pelhřimov uzavřít.
USNESENÍ č. 10
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci za účelem možnosti získat zavedení bezplatného wi-fi připojení pro občany a návštěvníky
ve veřejných prostorách k Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii Iniciativa
Wifi4EU.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemcích parc. č. 525/1
ostatní plocha a parc. č. 616/1 ostatní plocha, oba
v k. ú. Holešín (příloha č. 8) a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.
ON Distribuce, a. s., České Budějovice ke stavbě
„Holešín – DP Měřínská“ na obecních pozemcích
parc. č. 525/1 ostatní plocha a parc. č. 616/1
ostatní plocha, oba v k. ú. Holešín za jednorázovou náhradu 1.100 Kč + DPH.
USNESENÍ č. 12
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje
části pozemku parc. č. 1104/1 vodní plocha
o výměře cca 23 m² z celkové výměry 5.450 m²
v k. ú. Rájec nad Svitavou.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala žádost o výkup části
pozemku parc. č. 1499 zahrada o výměře cca
24 m² z celkové výměry 492 m² v k. ú. Rájec
nad Svitavou (přesná výměra po vyhotovení
geometrického plánu) a doporučuje zastupitelstvu města předmětnou část pozemku vykoupit
za cenu 200 Kč/m². Náklady spojené s výkupem
uhradí kupující.
USNESENÍ č. 14
Rada města projednala žádost a souhlasí se
zpevněním plochy zámkovou dlažbou před rodinným domem za podmínek uvedených ve vyjádření vedoucího správy a údržby majetku města.

USNESENÍ
USNESENÍ č. 15
Rada města projednala žádost Základní školy
speciální Blansko, příspěvkové organizace o bezúplatný pronájem Kulturního centra – sokolovny
za účelem pořádání hudebního festivalu „Zpívejte
s námi 2019“, který se bude konat 21. listopadu
2019. Rada města souhlasí s bezúplatným využitím Kulturního centra – sokolovny žadatelem
v souladu s jeho žádostí (příloha č. 9).
USNESENÍ č. 16
Rada města projednala žádost Centra Motýlek,
z. s. ze dne 2.10.2019 a souhlasí s účastí SDH
Rájec na akci Pochod světýlek (lampionový
průvod) dne 8.11.2019 od 17:00 hod. Podmínky
si pořadatel předem dohodne s velitelem SDH
Rájec.
USNESENÍ č. 17
Rada města projednala žádost Osadního výboru v Holešíně o finanční příspěvek na uspořádání Mikulášské nadílky 2019. Rada města
rozhodla uhradit náklady ve výši 2.500 Kč
za balíčky pro 34 dětí z Holešína z rozpočtu
města.
USNESENÍ č. 18
Rada města projednala a bere na vědomí Zápis z Kulturní komise Rady města Rájec-Jestřebí
ze dne 11.9.2019 (příloha č. 10).
USNESENÍ č. 19
Rada města projednala Zápis ze zasedání
Kontrolního výboru zastupitelstva města Rájec-Jestřebí č. 1/2019 ze dne 15.10.2019 (příloha
č. 11) a doporučuje zastupitelstvu města vzít
zápis na vědomí a přijmout usnesení k návrhu
členů kontrolního výboru na kontrolu a evidenci
ukládání odpadu ve sběrném dvoře ve městě
Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 20
Rada města projednala návrh příkazní smlouvy
na zadavatelskou činnost ve veřejné zakázce
„Vypracování územního plánu Rájec-Jestřebí“ se
společností WebSport & Consulting service s. r. o.,
Boskovice (příloha č. 12). Rada města rozhodla příkazní smlouvu na zadavatelskou činnost
ve veřejné zakázce „Vypracování územního plánu
Rájec-Jestřebí“ se společností WebSport & Consulting service s. r. o., Boskovice uzavřít.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r. Zdeněk Vašíček v. r.
starostka
místostarosta

USNESENÍ
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USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne 30.09.2019

USNESENÍ
ze schůze rady města Rájec-Jestřebí dne
04.11.2019
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2019 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření
č. 8/2019 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala zprávu o výsledku
dílčího přezkoumání hospodaření města Rájec-Jestřebí, okres Blansko za rok 2019 a doporučuje zastupitelstvu města tuto zprávu vzít
na vědomí.
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1
ke Smlouvě příkazní na projektovou a inženýrskou činnost na stavbu „Stavba hasičské
zbrojnice v Rájci-Jestřebí“ ze dne 19.12.2016 se
společností ZR ENGINEERING, s. r. o., Dlouhá
Lhota (příloha č. 3), jehož předmětem je úprava
rozsahu a obsahu předmětu smlouvy a změna
tvorby cen. Rada města rozhodla Dodatek č.
1 ke Smlouvě příkazní na projektovou a inženýrskou činnost na stavbu „Stavba hasičské
zbrojnice v Rájci-Jestřebí“ ze dne 19.12.2016 se
společností ZR ENGINEERING, s. r. o., Dlouhá
Lhota uzavřít.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo se společností Zahrady Daněk
s. r. o., Rájec-Jestřebí (příloha č. 4), jehož předmětem je změna ceny díla v důsledku klimatických podmínek a s tím spojeným neočekávaným
nárůstem víceprací a rozhodla Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo se společností Zahrady Daněk
s. r. o., Rájec-Jestřebí uzavřít.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo k akci „Rájec-Jestřebí, ul.

Spešovská – výstavba chodníku“ uzavřené
dne 28.08.2019 se společností SWIETELSKY
stavební, s. r. o., Pelhřimov (příloha č. 5), jehož předmětem je změna ceny díla vlivem
méněprací. Rada města rozhodla dodatek č.
1 ke Smlouvě o dílo k akci „Rájec-Jestřebí,
ul. Spešovská – výstavba chodníku“ uzavřené
dne 28.08.2019 se společností SWIETELSKY
stavební, s. r. o., Pelhřimov uzavřít.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 08.08.2019 se
zhotovitelem Martin Bábor, Senetářov na zhotovení stavby „Rekonstrukce střešní konstrukce
tělocvičny ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí“, jehož předmětem je změna ceny díla v důsledku víceprací
a méněprací (příloha č. 6). Rada města rozhodla Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené
dne 08.08.2019 se zhotovitelem Martin Bábor,
Senetářov uzavřít.
USNESENÍ č. 9
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
nakoupit sběrné nádoby na tříděný odpad na komoditu plast v počtu 400 ks a na komoditu papír
v počtu 300 ks z rozpočtu města Rájec‑Jestřebí
s následným prodejem občanům za zvýhodněnou cenu 200 Kč/ks vč. DPH.
USNESENÍ č. 10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost společnosti
ROSA market, s. r. o. a rozhodla na základě
podané žádosti zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v majetku města Rájec-Jestřebí
na ul. Komenského 621 v Rájci-Jestřebí sloužící
jako prodejna potravin a drobného zboží.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 410 ostatní plocha
o výměře cca 20 m² z celkové výměry 1.407 m²
v k. ú. Jestřebí pro parkování osobního automobilu a rozhodla uzavřít na předmětnou část
pozemku smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou
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s tříměsíční výpovědní dobou. Rada města doporučuje vyžádat si vyjádření provozovatelů inženýrských sítí uložených v předmětném pozemku.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 465 ostatní plocha
o výměře cca 30 m² z celkové výměry 1.235 m²
v k. ú. Jestřebí pro parkování dvou osobních
automobilů a souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na předmětnou část pozemku
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou
za podmínky souhlasného stanoviska správce
vodního toku Býkovka.
USNESENÍ č. 14
Rada města projednala záměr výpůjčky částí obecních pozemků parc. č. 525/19 ostatní
plocha o výměře cca 10 m² z celkové výměry
216 m² a parc. č. 617/1 ostatní plocha o výměře
cca 2 m² z celkové výměry 1.208 m², oba v k. ú.
Holešín pro výstavbu dřevěného domku na nářadí a potřeby pro sportovní činnost, a rozhodla
uzavřít s HSK Holešín, z. s., Holešín 82, Rájec-Jestřebí, zastoupený předsedou Stanislavem
Sehnalem na předmětné části pozemků smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní dobou.
USNESENÍ č. 15
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje
pozemku parc. č. 446 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m² v k. ú. Jestřebí.
USNESENÍ č. 16
Rada města projednala návrh kupní smlouvy
a svěřenské smlouvy o advokátní úschově
za účelem nákupu těchto nemovitostí:
• pozemku parc. č. 1842/38, trvalý travní porost,
• pozemku parc. č. 1842/39, trvalý travní porost,
• pozemku parc. č. 1843/1, ostatní plocha,
• pozemku parc. č. 1843/2, ostatní plocha,
• pozemku parc. č. 1846/1, lesní pozemek,
• pozemku parc. č. 1847/1, ostatní plocha,
• pozemku parc. č. 1848, zastavěná plocha a nádvoří, na němž je postavena a jehož součástí je:
• stavba – budova č. p. 359, rodinný dům, stojící
na pozemku 1848, zastavěná plocha a nádvoří,
• pozemku parc. č. 1849, zastavěná plocha
a nádvoří, na němž stojí stavba:
• bez č. p. / č. ev., zemědělská stavba, která je
stavbou nezapsanou v katastru nemovitostí,
• pozemku parc. č. 1850, zastavěná plocha
a nádvoří, na němž stojí stavba:
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• bez č. p. / č. ev., zemědělská stavba, která je
stavbou nezapsanou v katastru nemovitostí,
• pozemku parc. č. 1851, zahrada,
všechny výše uvedené nemovitosti zapsané
na listu vlastnictví č. 931 vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Blansko, katastrální území Rájec nad
Svitavou, obec Rájec-Jestřebí, okres Blansko.
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o uzavření kupní smlouvy a svěřenské smlouvy o advokátní úschově za účelem
nákupu těchto nemovitostí.
USNESENÍ č. 17
Rada města projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí, které
se bude konat dne 13.11.2019.
USNESENÍ č. 18
Rada města projednala žádost Svazu tělesně
postižených v České republice z. s. místní organizace Rájec-Jestřebí o finanční dar na členskou schůzi, která se bude konat 15.11.2019
v Kulturním centru – sokolovna. Rada města
rozhodla poskytnout Svazu tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace
Rájec-Jestřebí finanční dar na pořádání členské schůze ve výši 500 Kč.
USNESENÍ č. 19
Rada města projednala žádost Mysliveckého
spolku Obora o poskytnutí daru na Myslivecký
ples, který se bude konat 16.11.2019 v Kulturním domě na Oboře. Rada města rozhodla
poskytnout Mysliveckému spolku Obora na Myslivecký ples finanční dar ve výši 500 Kč.
USNESENÍ č. 20
Rada města projednala žádost Mysliveckého
sdružení Rájec-Ráječko o poskytnutí příspěvku na Myslivecký večírek, který se bude konat
23.11.2019 v Kulturním centru – sokolovně.
Rada města rozhodla poskytnout Mysliveckému
sdružení Rájec-Ráječko na Myslivecký večírek
finanční dar ve výši 500 Kč.
USNESENÍ č. 21
Rada města projednala žádost Osadního výboru Karolín o finanční příspěvek na Mikulášskou
besídku. Rada města rozhodla uhradit náklady
ve výši 910 Kč za balíčky pro 13 dětí z Karolína
z rozpočtu města.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r. Zdeněk Vašíček v. r.
starostka
místostarosta
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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí 13.11.2019

USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci
o schváleném rozpočtovém opatření č. 6/2019,
7/2019 a 8/2019 (příloha č. 1–3).
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města rozhodlo o navýšení ceny
vodného a stočného od 1. ledna 2020 o 12 %, tzn.
vodné bez DPH: 30,81 Kč/m³, stočné bez DPH:
28,04 Kč/m³. Celkem vodné a stočné bez DPH
za 1m³ 58,85 Kč. K vodnému a stočnému bude
připočtena aktuální platná sazba DPH.
USNESENÍ č. 4a
Zastupitelstvo města projednalo návrh kupní
smlouvy a svěřenské smlouvy o advokátní úschově za účelem nákupu těchto nemovitostí:
• pozemku parc. č. 1842/38, trvalý travní porost,
• pozemku parc. č. 1842/39, trvalý travní porost,
• pozemku parc. č. 1843/1, ostatní plocha,
• pozemku parc. č. 1843/2, ostatní plocha,
• pozemku parc. č. 1846/1, lesní pozemek,
• pozemku parc. č. 1847/1, ostatní plocha,
• pozemku parc. č. 1848, zastavěná plocha a nádvoří, na němž je postavena a jehož součástí je:
• stavba – budova č. p. 359, rodinný dům, stojící

na pozemku 1848, zastavěná plocha a nádvoří,
• pozemku parc. č. 1849, zastavěná plocha
a nádvoří, na němž stojí stavba:
• bez č.p. / č. ev., zemědělská stavba, která je
stavbou nezapsanou v katastru nemovitostí,
• pozemku parc. č. 1850, zastavěná plocha
a nádvoří, na němž stojí stavba:
• bez č.p. / č. ev., zemědělská stavba, která je
stavbou nezapsanou v katastru nemovitostí,
• pozemku parc. č. 1851, zahrada,
všechny výše uvedené nemovitosti zapsané
na listu vlastnictví č. 931 vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Blansko, katastrální území Rájec nad
Svitavou, obec Rájec-Jestřebí, okres Blansko.
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření kupní
smlouvy a svěřenské smlouvy o advokátní úschově (příloha č. 4 a č. 5).
USNESENÍ č. 4b
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 (příloha č. 6).
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města rozhodlo nakoupit sběrné
nádoby na tříděný odpad na komoditu plast
v počtu 400 ks a na komoditu papír v počtu
300 ks z rozpočtu města Rájec-Jestřebí s následným prodejem občanům za zvýhodněnou cenu
200 Kč/ks vč. DPH.

CENY INZERCE VE ZPRAVODAJI
Plošná inzerce:
celá strana		
½ strany		
¼ strany

960,- Kč
480,- Kč
300,- Kč

Řádková inzerce:
jeden řádek		

36,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH,
k ceně bude připočtena platná sazba DPH.

• Hledám ke koupi rodinný dům v Rájci
nebo v okolí do 20 km. Tel.: 739 118 479.
• Stala se Vám újma na zdraví při
pracovním úraze či dopravní nehodě?
Až 100% odškodnění. Posouzení zdarma
a až 4 roky zpětně. Kontakt 776 222 823,
jana.dvorakova@vaseodskodneni.cz

Uzávěrka: vždy do 15. dne v měsíci. Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce.
Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně č. j. P/4 – 3601/93 ze dne 21.10.1993
Zpravodaj města Rájce-Jestřebí č. 12/ 2019 – vydáno v prosinci 2019, vydal Městský úřad v Rájci-Jestřebí.
Reg. 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.
Sazba a tisk: GRAN spol. s r. o. Blansko

Jak se mění naše město, místní část Rájec – autobusová zastávka
ul. Sportovní, u fotbalového hřiště.

