Jak se mění naše město – místní část Holešín, revitalizace příčné kanalizační vpusti.
Foto Zdeněk Vašíček

Fotodokumentace probíhajících výstaveb a rekonstrukcí:
Čistírna odpadních vod, Dům služeb, MŠ I. Rájec

Večerníčky
na zahrádce

SLOVO STAROSTKY
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
je tu srpen a polovina prázdnin za námi.
Mnozí z Vás již mají svou zaslouženou dovolenou za sebou, já bych se však ještě vrátila
na začátek prázdnin, kdy jsme v našem městě opět přivítali Kinematograf bratří Čadíků.

Ze své pojízdné maringotky nám po čtyři večery promítali různorodé filmy a bavili jimi
velké i malé diváky. I přes netypicky chladné
červencové večery se na letní kino pod hvězdami dostavilo mnoho filmových diváků. Nejenže shlédli filmy a poseděli s přáteli, ale také
přispěli na dobrou věc svým dobrovolným
vstupným, jehož výtěžek je každoročně použit na charitativní účely Konta BARIÉRY. Letos se v Rájci-Jestřebí vybrala částka 9.901 Kč.
Děkujeme všem, kteří s námi sdíleli společné
okamžiky při sledování filmů a přispěli na
dobročinné účely. Dík patří také všem našim
pomocníkům. Kinematograf odjel na další
štaci, Filmové léto tím skončilo, ale léto a druhá polovina prázdnin jsou teprve před námi.

I když se naše město muselo uskromnit v předem plánovaných investičních i neinvestičních akcích, probíhá nyní, dokončuje se, či
zahajuje hned několik důležitých investic.
V měsíci srpnu bude zahájena výrazná rekonstrukce ulice Sportovní, dále výstavba nové
autobusové zastávky na ulici Komenského.
Probíhá oprava dolního pavilonu v I. MŠ Rájec.
Dokončena je rekonstrukce elektrotechniky
a sociálních zařízení Domu služeb na ulici
Komenského, zkolaudován byl chodník na
ulici Spešovská.
Na co se však Rájec-Jestřebí musí začít plně
připravovat je začátek rekonstrukce silnice
„II/374 Rájec průtah, IV. stavba“, která by měla
pomoci uvolnit dopravu ve středu města,
zejména od těžké dopravy. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Ještě předtím
máme v plánu na ulici Sportovní vybudovat
více než dvacet parkovacích stání. Dále zde
bude provedena oprava veřejného osvětlení, místního rozhlasu a také části chodníků.
Oprava povrchu vozovky má být provedena
v rámci představební přípravy Správou a údržbou silnic JMK.
Další dobrá zpráva přišla z Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj. Byla uzavřena smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace na společná zařízení v k. ú.
Jestřebí a Spešov. Bude to další významná
stavba, která výrazně přispěje nejen ke zlepšení vzhledu našeho města, ale také životního
prostředí. V současné době bude probíhat
zaměření a geologický průzkum. Pro Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočku Blansko bude toto novinka, projektují
se společná zařízení v rámci pozemkových
úprav pro dvě obce dohromady. A naše město
i obec Spešov jsme za to velmi rádi. Těšíme se
již teď na samotnou realizaci.
Užijte si krásné srpnové dny co nejlépe, a hlavně se ve zdraví z jakéhokoliv výletu či dovolené
vraťte v pořádku domů.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

MĚSTSKÁ KNIHOVNA / ZPRÁVY Z RADNICE
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Z NOVÝCH KNIH
Během letních měsíců jsme nakoupili opět řadu nových knih do našeho fondu.
Přinášíme vám malý výběr.
Z děl českých autorů vybíráme:
HAJD MOUSSA, I.: Šalina do stanice touha
HINDRÁKOVÁ, H.: Svítání nad savanou
PAWLOWSKÁ, H.: Čmelák

Cestopisy:
JAZAIROVÁ, P.: Z Etiopie a odjinud
ZÁRUBA, M.: Říkali mu Pirát
BOUČKOVÁ, T.: Bhútán, má láska

Ze světové literatury nabízíme:
GAYLE, M.: Ten, koho přece znám
CANTOROVÁ, J.: V jiné době
LUKÁŠKOVÁ, M.: Vlaštovka v bublině

Detektivky:
BERAN, L.: Zločin v abštajku
PTÁČKOVÁ, J.: Pod jabloní
BANNALEC, J-L.: Bretaňská pýcha

Další tituly najdete v našem online katalogu na webu knihovny.
UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ČTENÁŘE
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BUDE V SRPNU Z DŮVODU REVIZE UZAVŘENA.
Donášková služba pro starší občany se uskuteční v úterý 7. září mezi 13:00–15:00 h.

VEČERNÍČKY NA ZAHRÁDCE
Šli jste večer kolem knihovny a viděli jste houfy dětí? Copak dělají večer v knihovně? Vždyť
je už dávno zavřeno! Ne, ne, není. Zavřeno bylo
už dlouhý čas na jaře. Ale teď trávíme příjemné letní večery na zahrádce. A s Večerníčkem. Narodil se tam totiž skřítek
Rachochejl, neposedný kluk s roztřepanými vlásky, co bydlí ve starém klobouku. Každý večer vypráví dětem jednu
pohádku – některá je veselá, jiná stra-

šidelná, další kouzelná. A naše malé děti kouzlí s ním. Co si vyčarovaly? Z květináčků strašidla,
z brambor skřítky, z kelímků panáčky,
ze sklenic lucerničky a k tomu pavouky
i motýly. Každý večer jsme také chvilku
sportovali, aby se děti unavily a po
Večerníčku opravdu spokojeně spaly.
Malá fotoreportáž na obálce zpravodaje je vzpomínkou na pěkný týden
s nejmenšími.

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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KULTURNÍ DĚNÍ

KULTURNÍ DĚNÍ
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CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Jak to často bývá, poslední školní dny žáci
9. ročníku s napětím vyhlížejí, těší se na prázdniny, na odpočinek po přijímacích zkouškách,
na nové zážitky a zkušenosti. Když se tento
den přiblíží, neopouští se jim spolužáci, pedagogové a naše školní prostředí tak snadno.
Rozloučení s žáky 9. ročníku proběhlo ve čtvrtek 25. června. V tělocvičně školy se shromáždily obě třídy – 9. A, B. Přítomen byl pan ředitel
Mgr. Jiří Koumar, obě paní zástupkyně a pedagogové, kteří žáky učili. Pozvání přijaly paní
starostka Mgr. Romana Synakieviczová a paní
tajemnice Mgr. Pavla Kotlánová.
Nejprve nás čekalo představení třídy 9. B, která
si připravila medailonek s fotografiemi z růz-

ných školních akcí. Pro pedagogy měli připraveno poděkování ve formě přáníčka s fotografií a květinou. Se třídou se velice pěkně rozloučil pan učitel třídní Mgr. Jan Nečas.
9. A nastoupila v tričku s originálním nápisem:
„Milujeme naši Vlast(u)!“ (myšleno paní učitelku třídní Vlastu Staňkovou) a pro každého
pedagoga si připravila specifické a originální
poděkování, psané ve verších. Navíc obdarovali vyučující medailí za zásluhy a diplomem.
Také iniciovali taneční vystoupení, kterým
zpestřili celý program. Na závěr zazpívali a Jakub Ebringer bravurně zarecitoval upravenou
ukázku z Divadla Járy Cimrmana. Medailonkem třídy nás provedla žákyně Valérie Bártová.
Žáci obdrželi vysvědčení a z každé
třídy jeden žák také cenu paní starostky. Z 9. A Hynek Klimek za vzornou reprezentaci školy, za výborný prospěch a práci pro třídu, z 9. B
Petra Zahálková za výborný prospěch, za reprezentaci školy v soutěžích a za práci pro třídu.
Přejeme všem deváťákům úspěšné
vykročení do nových dnů a mnoho
nezapomenutelných zážitků na další cestě životem. Věříme, že zúročí,
co se na základní škole naučili.
Mgr. Martina Kalíková

Kontakt: Kateřina Kalová, T: 604 691 328, E: KatkaPalanova@seznam.cz
CENTRUM MOTÝLEK, Z. S. | www.centrum-motylek.cz | E: motylekrajec@seznam.cz

CENTRUM MOTÝLEK, Z.S. | www.centrum-motylek.cz | E: motylekrajec@seznam.cz

CVIČENÍ | TVOŘENÍČKO PRO NEJMENŠÍ | KERAMIKA

DĚTI OD 2 LET | 9.00–10.00
DĚTI OD 3 MĚSÍCŮ DO 2 LET | 10.00–11.00

26. SRPNA | KLUBOVNY CENTRA MOTÝLEK

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZVE MAMINKY S DĚTMI NA

Kontakt: Kateřina Kalová, T: 604 691 328, E: KatkaPalanova@seznam.cz

Cena: 60 Kč / maminka + dítě, další dítě + 40 Kč

KÁVA PRO MAMINKU | DOBROTY PRO DĚTI | SLADKÉ I SLANÉ

5. SRPNA od 9.30 HODIN

NA DĚTSKÉM HŘIŠTI NA VYHLÍDCE

LETNÍ PIKNIK

ZVE MAMINKY S DĚTMI NA

CENTRUM MOTÝLEK
6

CENTRUM MOTÝLEK / STOMATOLOGICKÁ LSPP
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LETNÍ PIKNIK
Ani během letních prázdnin naše rodinné
Centrum Motýlek nezahálí! Kromě příměstských táborů, které se těší velké oblibě, jsme
si připravili i akce pro maminky s dětmi.

Jako první byl na řadě piknik, který se uskutečnil 15. července v dopoledních hodinách na
farní zahradě. Jako vždy jsme měli připraveno
plno dobrot, všichni si mohli pochutnat na
slaných i sladkých muffinách, domácích sušenkách, nechybělo ani ovoce
a něco na zapití.
Maminky probraly všechny důležité
věci, vyměnily si recepty a děti si
společně pohrály. I když na zahradě
nejsou žádné průlezky, donesli jsme
si hračky a použili pomůcky z našeho centra a každý si našel zábavu. Na
závěr bychom chtěli poděkovat panu
faráři, že nám umožnil piknik na farní
zahradě uspořádat. Bylo to velmi příjemně strávené dopoledne a těšíme
se na další!
Kateřina Kalová
Centrum Motýlek, z. s.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
SRPEN 2020
1. 8.
2. 8.
8. 8.
9. 8.
15. 8.
16. 8.
22. 8.
23. 8.
29. 8.
30. 8.

MDDr. Trubáčková
MDDr. Janáč
MUDr. Jaklová
MUDr. Chatrný
MUDr. Houdková
MUDr. Hošáková
MUDr. Bočková Jana
MUDr. Hanáková
MUDr. Grénarová Magda
MDDr. Potůček

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Pražská 1b
Adamov, U Kostela 4
Kunštát, nám. ČSČK 38
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b

516 488 452
537 021 289
516 454 046
516 454 338
731 144 155
516 446 428
516 462 203
516 418 788
774 710 550
516 419 538

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.

OHLASY
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ZAKONČENÍ KULTURNÍ SEZÓNY KRUHU PŘÁTEL HUDBY 2019/2020

V pátek 19. června proběhl dlouho očekávaný
a odložený koncert české Carmen Andrey Tögel
Kalivodové v doprovodu Moravského klavírního tria.
Sama Andrea po koncertě v Rájci-Jestřebí napsala: „Dnes konečně krásný koncert po ,delší
pauze’ a já si říkám – Zítřek patří skutečně všem,
kteří ho slyší přicházet?! Věřím, že ano. Protože
hudba je prostě nejsilnější formou magie...“
Ohlasy:
Děkujeme Moravskému klavírnímu triu, a především neuvěřitelné Ženě Andree Tögel Kalivodové za báječný večer v Rájci-Jestřebí. Večer, který nám přinesl spoustu emocí, mrazení,
spoustu úsměvných momentů a zejména příjemnou přátelskou atmosféru. Večer, který bral
dech, povznášel naše duše, hřál u srdce a zanechal v nás nezapomenutelné zážitky.
Děkujeme.
MH

OHLASY
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Ten, kdo se rozhodl strávit páteční večer s přáteli hudby v Rájci-Jestřebí, zažil úžasný večer s českou Carmen, Andreou Kalivodovou a Moravským klavírním Triem pod vdením Jiřího Jahody.
Ač úsměvy posluchačů byly ještě zahaleny v rouškách, sálem
se nesla přátelská atmosféra plná příjemných tónů a kouzelného hlasu. Operní diva zapěla árie z Carmen, přenesla se do
„kalhot“ a zazpívala i mužské party ze známých oper. Moravské
klavírní trio představilo známé i neznámé melodie z opery
Carmen v nové úpravě. Na závěr pro zájemce ještě proběhlo
krátké setkání s umělkyní, která ochotně podepisovala CD
a družně si popovídala.
AJ

„PÍŠI, TEDY JSEM“
V druhé polovině prázdnin Vám představujeme vítězné práce studentů, kteří se zapojili do
naší literární soutěže „Píši, tedy jsem“ a jejich

tvorba se porotcům líbila nejvíce. Zde jsou
nejlepší počiny v kategorii próza a poezie dětí
ve věku 16–20 let.

1. MÍSTO – PRÓZA – JIŘÍ HUZLÍK (18 LET, GYMNÁZIUM RÁJEC-JESTŘEBÍ)
Prolog
Žena si prohlížela ve světle baterky tmavý kámen. Noční pouštní vítr jí pohazoval s vlasy,
které měla nedbale spletené do copu, aby jí
nepřekážely. Stehna a kolena měla samou
modřinu od kamení, přesto ale neúnavně pokračovala v práci. Byli v této prokleté poušti
už celé čtyři dny a jediné co našli, byly hroty
šípů. To však k její teorii bylo příliš málo. Potřebovala víc, jestli měla začít s vykopávkami.
Přesně před čtyřmi měsíci narazila profesorka
Katherina Brownová na jisté spojitosti ve starověkých mýtech o jisté civilizaci a ona byla
přesvědčená, že skutečně existovala. S pomocí několika odborníků přišla na nejpravděpodobnější místo, kde se kultura mohla nacházet. Mauritánská poušť jim ale štěstí nepřála.
Navíc místní nátlak na cizince byl čím dál větší,
přestože byli pouzí archeologové. Lidé o místních kopcích říkali, že zdvojnásobují smůlu těm,
kteří je navštíví bez darů. Jestli to byla pravda,
tak je čekalo něco opravdu špatného, protože

jejich štěstí bylo doteď‘ opravdu mizerné. „Jen
kámen... Je to jen podělanej kámen!“ zachraptěla a praštila kusem horniny o zem. „Už toho
nechte, profesorko Brownová,“ ozvalo se za
jejími zády. Mladý asistent stál s obavami několik metrů za ní a držel v ruce láhev s vodou.
Asi se bál, že po něm něco hodí. Jste přepracovaná a je už pozdě. Můžete se k tomu vrátit
ještě zítra.“ Brownová svěsila hlavu a promnula si oči. „Máš pravdu, Tome.“ Smutně se na
svého kolegy usmála a on jí to oplatil. Pak se
zvedla a děkovně si od něj vzala láhev, kterou
jí nabízel. Cítila, jak jí voda příjemně chladí
hrdlo a zrnka prachu se dostávají ze suchých
úst. Užívala si ten moment. Připadala si jako
růže z Jericha, která obživne po pár mililitrech
vody. „Našli jste něco?“ řekla hledíc na hvězdnou oblohu. Nikdy jí ten pohled neomrzel.
Tolik jich už asi nikdy neuvidí. Obzvlášť ne doma v Anglii. „Bohužel ne,“ pověděl zdráhavě.
„Jen nějaké kůstky vysoké zvěře, co tu kdysi

OHLASY
žila.“ Někdo na ně zavolal. Oba se podívali dolů
k táboru. Kdosi tam běžel od strmých skal, jež
měli prohledávat následující den. Profesorce
se sevřel žaludek. Že by první nález? Že by
přece jenom stálo štěstí na jejich straně? Ted‘
zalitovala, že si nechala dole vysílačku. Brownová se rozběhla z kopce a nechala Thomase
za sebou. Letěla jak střela, aniž by na sebe
dávala nějak velký pozor. Po cestě dolů zakopla o kámen a poškrábala si nohu o trnitý keř.
Procedila sice mezi zuby pár nadávek, ale hnala se dál. „Pomališku, professeur. Eště si ublíšíte,“ povídal francouzský archeolog Jerome
Dunard už s dezinfekcí v ruce. Brownová padla udýchaná na nejbližší židli a hledala toho,
co na ni volal. Její noze se automaticky začal
věnovat Dunard. „Klídek, Anglánko,“ ozval se
Jeremy O‘Brian s tím svým samolibým americkým přízvukem. Béžový klobouk se mu houpal za zády. „Našel jsem něco, co by se vám
mohlo líbit.“ Brownovou projela vlna vzrušení.
„Co je to? Kostra? Střepy?“ O‘Brian se usmál.
„Něco mnohem lepšího – budovu ... Nebo aspoň to tak vypadá.“ Profesorka vyskočila na
nohy, z nichž jedna byla v obvazech. Teprve
teď doklusával Thomas s prázdnou flaškou
od vody. Beze slova ji vyhodil do koše a sednul
si na zem. Záda si opřel o jeden ze dvou jeepů.
„Tak na co čekáme?“ prohlásila. Ti tři se na ni
nejistě podívali. Thomas si unaveně fňukl. „Už
je pozdě. Do zítřka to počká.“ Brownová nevěřila vlastním uším. Tak dlouho po něčem
takovém pátrala. Do zítřka to rozhodně nepočká. Ne dokud se alespoň nepřesvědčí, že je
to opravdu to, co hledají. „Dobrá tedy, Jerome?
Thomasi? Vy dva zůstaňte tady. Já to s O‘Brianem obhlédnu a hned se vrátím.“ Američan
udělal prosebný výraz, Brownové bylo jasné,
že je unavený. „Prosím, jenom patnáct minut.“
Dala ruce k sobě a pokusila se o štěněcí výraz.
„Slibuji, že tě pak nechám na pokoji.“ O‘Brian
si povzdechl a pokorně přikývl. Brownová
ho nadšeně objala a naskočila do jeepu. „Něco
sis zapomněla,“ poznamenal O‘Brian, když si
nasedal za ní a podával jí vysílačku. „Jo, díky.“
Zakřenila se a vyjela. „Takže, co jsi přesně našel?“ O‘Brian si lokl vody z flašky, která byla
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položená mezi nimi. „Jak jsem říkal, Anglánko,
budovu. Podle mě to vypadá jako dům, ale
může to být cokoliv. Selhala mi baterka, než
jsem se stihl podívat dovnitř,“ povídal, zatímco
se rychle blížili k cíli. Auto zaparkovali v úzké
rokli, která se pak měnila v jeskyni. „To je
ono?“ Brownová si místo důkladně prohlížela.
O‘Brian jen přikývl. Profesorka rozsvítila lucernu s LED žárovkou, která byla v jeepu a oba pak
vešli dovnitř. Jeskyně byla jedna velká díra, na
jejímž konci bylo něco očividně člověkem vytvořeného. Byla to okna a dveře vytesané do
skály. Před budovou byl kruh z kamení. „Páni,
jak dlouho myslíš, že to tu je?“ zeptala se profesorka, zatímco stavbu obcházela ze strany
na stranu. O‘Brian si ji pořádně prohlédl a pak
i okolí. „No, přestože je tohle místo hodně
izolované, okolní kopce jsou velice zvětralé.
Kdysi to mohly být dokonce i hory.“ „Což znamená?“ „Což znamená, že tohle místo velice
dlouho nepodléhalo žádným činitelům z venku. Tento dům, nebo co to je, může být klidně
i několik tisíc let starý.“ Přešel ke kruhu kamení, hrábl do písku uprostřed něj, a nakonec
vytáhl něco černého. „Jak jsem si myslel, dřevěné uhlí.“ Odhodil kus uhlí na zem a stoupl si.
„Takže se tu bud‘ někomu chtělo věčně tahat
dřevo, nebo stavba vznikla ještě v době, když
tu nějaké dřevo rostlo.“ Brownová nadskočila
radostí. Konečně mohli začít s pořádnými vykopávkami a ne jen amatérsky obhlížet okolí.
Pak ale pohlédla k černotě, která se skrývala
za vchodem do budovy. „Jdeme dovnitř,“ prohlásila, aniž by čekala na Američanovo vyjádření. Do stavby vedl jeden schod, a když po
něm profesorka vstoupila dovnitř, temnota
zmizela a na stěnách se odráželo studené světlo. Byla tu jediná místnost. Na chvíli se zdálo,
že zdi měla nedbale vytesány, ale při bližším
prozkoumání byly plné rytin zobrazující lidi, jak
hospodaří, kopou kanály nebo bojují proti
obřímu hadovi. Brownová i O‘Brian fascinovaně hleděli na nález. Nebyli schopni slova.
„Počkej, něco není v pořádku,“ zamračila se
Brownová. Země se zachvěla dvěma silnými
otřesy. „Co se to děje?“ hlesla a polkla. Doufala,
že Mauritánie nezačala s někým válčit a oni
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nebyli ve středu bojiště, protože to by opravdu
nebylo hezký. „Pojďte rychle ven, něco se děje,“
ozval se Thomas z vysílačky. Dvojice archeologů vyběhla z nalezené místnosti a pak z jeskyně ven. Venku zuřil silný vítr, který s sebou táhl
oblaka písku. Jerome a Thomas se pokoušeli
sklidit stany, ale hned přestali. Ukazovali na to
stejné místo. „Professeur, na tochle se musíte
podífat.“ Dívali se na severozápad. Asi pět kilometrů daleko se za kopci k nebi tyčila velká
černá stěna. Brownová si musela zakrýt ústa
a otřásla jí zima. Písečná bouře se k nim rychle
blížila. „Utečte! Kašlete na věci a zmizte odtud,
sakra!“ křičela do vysílačky. Viděla, jak rychle
naskákali do jeepů. Prach ale zhoršoval viditelnost. „Anglánko, dělej, schovej se!“ zakřičel
Jeremy, který už běžel zpátky do jeskyně.
Brownová ale stála jako zmražená a napjatě
sledovala jeep ujíždějící, před rychlou stěnou
písku. Ta se blížila čím dál blíž. Tmavou skvrnou,
zakrývající západní nebe projel rudý blesk.
Nenadálé světlo ozářilo cosi velkého uvnitř
bouře. Nebo se to snad profesorce zdálo.
„Rychle! Přidejte!» volala, přestože bylo jasné,
že jí neslyší. To jí však bylo jedno. Někdo profesorku vzal pod pasem a přehodil si ji přes
rameno. „Neblbni, Anglánko, oni jsou skrytí
v autě, my ne!“ řval Jeremy přes silný vítr. Než
se však oba ztratili v jeskyni, Brownová viděla,
jak se písčitá stěna zvláštně tvaruje. Jako by
z ní vylétala dvě obrovská křídla. „Viděl jsi to?“
Brownové se zlomil hlas. O‘Brian neodpovídal. Nejspíš ji neslyšel. „Co budeme dělat?“
panikařila, když ji konečně pustil na zem v tajemné místnosti. Nervózně přecházela sem
a tam, přičemž hleděla ke vchodu do jeskyně. „Už tu dávno měli být. Co budeme dělat!“
zeptala se podruhé. O‘Brian seděl na zemi
s vytřeštěnýma očima. Bílé světlo z lucerny mu
osvětlovalo vyděšenou tvář. „Já nevím,“ promluvil. Has se mu třásl stejně jako ramena.
Zkřížil si ruce, aby to nebylo tolik vidět a také
sledoval vchod do jeskyně. „My ale nic nenaděláme. Tohle je písečná bouře.“ Svět venku
osvětlil další rudý blesk. Pak už ale byla jen
tma. Pár momentů bylo hrobové ticho, dokud
konečně ticho neprořízl děsuplný řev.

1. MÍSTO – POEZIE –
VENDULA HERZANOVÁ (19 LET,
GYMNÁZIUM MATYÁŠE LERCHA BRNO)
Svit noci
Teprve v noci se vrací světlo,
když zhasne denní temnota,
teprve v noci se dočká práva
emocí ryzích nahota.
Teprve v noci se přidá smutek
k slzám, co proudí bez konce,
k slzám, co otupí každý pokus
znovu se podívat na slunce.
Hudba se zaryje do kůže,
stejně tak jehla do žíly,
cévami začíná kolovat
naděje aspoň na chvíli.
Zoufalost proráží každý kout,
nenávist smete pochyby,
závoje slaných lesklých pout
zpomalí očí pohyby.
Jedině v noci hřeje chlad,
který se plíží domy snících,
změní se v oheň, žhavou mlhu,
zadusí plíce nevidících.
Zrcadla násobí sevření úzkosti,
obrazy vraždí zapomnění,
skřípění schodů se vysmívá hluchotě,
otvírá jizvy ve zranění.
Z vidomých slepí se stávají,
malíři kreslí uhlem,
srdce se v hrudníku uzavře,
v hnijící svrasklé truhle.
Zbabělost prosvítí víru v zázraky,
odvahu spolkne rez,
vzpomínky unese bdící nespavost,
a stopy zaroste vřes.
Svítání ráno pak zuří a prská,
stříbrná kočka zježená,
s paprsky, které si radostně běží,
vrací se temnoty ozvěna.

SPORT

12
SPORTOVNÍ ÚSPĚCH

S mimořádnou úctou a hrdostí lze hovořit
o našem občanovi Ondřeji Mikuláškovi
z Jestřebí, který se i přes svůj zdravotní hendikep aktivně zúčastňuje různých sportovních
soutěží lidí se zdravotním postižením.
V měsíci červnu měl možnost účastnit se
Mezinárodního mistrovství České republiky
Spastic Handicap v silniční cyklistice „Masarykův okruh 2020“. Ondřej neváhal a do soutěže tříkolek se přihlásil jako jeden z dvaceti startujících. Všichni účastníci bez omezení
věku jeli na Masarykově okruhu v prostoru
Ostrovačic s cílem dosažení nejdelší vzdálenosti. Při svém prvním startu si Ondra vybojoval
bronzovou medaili, přičemž ujel vzdálenost
18 km. Obdivuhodný výkon!
Za tyto a další dosažené sportovní výsledky,
které jistě přijdou, Ti jménem SK Jestřebí, i jako
zastupitel města, gratuluji a přeji mnoho sil
nejen do dalších sportovních klání!
Antonín Hříbal, zastupitel města
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SLOUČENÍ RÁJCE NAD SVITAVOU A JESTŘEBÍ

Začátkem léta letošního roku uplynulo rovných šedesát let od sloučení kdysi samostatného Rájce nad Svitavou a Jestřebí v jeden
celek – tedy už více než půl století tyto dříve
sousedící obce takříkajíc „táhnou za jeden
provaz“. V tehdejší době i dnes se samozřejmě objevovaly a objevují různé patriotické
hlasy a tendence upřednostňující v rozmanitých ohledech jistou „selektivnost“ ve společném životě obou městských částí, přesto
ale se jevilo a jeví spojení obou obcí jako logická a funkční skutečnost, kterou si už dnes
stěží lze představit jinak.
Poněkud smůlou je, že k samotnému procesu
sloučení se zásadní „slučovací“ spisy patrně
ztratily, a to jak v materiálech někdejšího krajského národního výboru v Brně (v případě
„malého“ i „velkého“ kraje, jejichž dělítkem je
rovněž r. 1960), tak v materiálech Okresního
národního výboru v Blansku. Pro objasnění
celé záležitosti tak bylo nutné paběrkovat
a vycházet z dílčích zmínek a zápisů z rozmanitých dalších zdrojů (okrajově písemnosti
KNV v Brně, zejména pak dokumenty z fondů
Městského národního výboru Rájec-Jestřebí, Místního národního výboru Jestřebí, a také
ONV Blansko a Okresního výboru KSČ Blansko).
Navzdory tomu se snad podařilo celé tehdejší
dění podchytit tak, abychom do něj mohli
přece jen celkem podrobně a celistvě nahlédnout...
Obce v minulosti od sebe poměrně vzdálené
se začaly urbanisticky vzájemně přibližovat
hlavně po vybudování trati Brno-Česká Třebová. Dříve prázdný prostor se začal postupně zaplňovat výstavbou obytných budov
i průmyslových podniků. Přestože díky tomu
byly obce již v době meziválečné „opticky“
propojeny takřka v souvislý celek, neobjevily
se během téměř celé první poloviny 20. století žádné snahy o jejich sloučení. Ještě v době
meziválečné dokonce byly úřední styky mezi
obcemi považovány za služební cesty, které
byly dotyčným osobám propláceny. Navíc
právě v této době se často setkáváme s řadou

rozepří a vzájemné rivality, které obce od sebe
spíše vzdalovaly než naopak, byť ona rivalita
sama o sobě měla projevy pozitivní i negativní. Ty pozitivní lze spatřovat ve vzájemném
„štengrování“ projevujícím se výsledně v rozvoji a zvelebování obou obcí, objevovala se
však také negativa – spory a tahanice o hraniční pozemky, výdělkovou daň z lihovaru,
poštovní úřad či třeba vztah k železniční stanici a její pojmenování. Koneckonců jakási
„zdravá rivalita“ prospívající oběma obcím byla
prakticky oficiálně přiznávána a zdůrazňována přímo jestřebským zastupitelstvem, byť
se vlastně jednalo o jeden z argumentů proti
sloučení se sousedním Rájcem. Výraznější
snaha o sloučení obcí se tak poprvé projevila
až v době okupace, r. 1942, ovšem nebyla ani
tak iniciativou samotných obcí, jako spíše
impulsem ze strany Okresního úřadu v Boskovicích, přičemž se jednalo o tehdy obecnou
tendenci vytváření větších územněsprávních celků přehlednějších a příhodnějších
pro okupační moc po stránce řízení a kontroly
(více o tom viz článek O sloučení Rájce nad
Svitavou s Jestřebím ve Zpravodaji města Rájec-Jestřebí č. 4/2006). Záměr sloučení z r. 1942
nebyl uskutečněn a na dlouho zapadl, na
přetřes přišel v intenzivnější míře vlastně až
v souvislosti se správní reformou realizovanou r. 1960 na několika úrovních státní správy
a územněsprávního členění celého státu.
Správní reforma, jejímž smyslem mělo být
zejména zefektivnění činnosti národních výborů a fungování státní správy vůbec, vstoupila v platnost od 1. 7. 1960, kdy došlo k reorganizaci krajského zřízení (vytvoření tzv. velkých
krajů) a okresů (sloučením zrušena řada menších okresů a vytvořeny větší územněsprávní
celky – tehdy kupř. zanikl politický okres Boskovice, jenž vplynul do politického okresu
Blansko vzniklého teprve r. 1949 vyčleněním
právě z okresu boskovického), včetně některých dalších změn vyplývajících ze situace.
Lze bez nadsázky říci, že ani tehdy záměr
sloučit Rájec n. Svit. a Jestřebí nevzešel z inici-
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ativy místních občanů či oficiálních představitelů obcí zasedajících v národních výborech.
Opět se jednalo o impuls shora, který onoho
jara r. 1960 de facto reagoval nejen na připravovanou reformu celého správního aparátu,
ale také na usnesení ÚV KSČ stran nové územní organizace státu z ledna r. 1960. Sloučení
„našich“ obcí bylo ale zvažováno už na konci
r. 1959, kdy tento krok, respektive zahájení
přípravných prací na jeho realizaci, projednalo a schválilo na svém zasedání 29. 12. 1959
předsednictvo OV KSČ v Blansku.

na svém zasedání MNV v Jestřebí, zejména
v souvislosti s přípravami III. pětiletky, které
měly být s ohledem na plánované sloučení
konány v součinnosti s MNV v Rájci. 9. 2. 1960
proběhl aktiv členů MNV se zástupci jednotlivých „masových složek“ v Jestřebí, pozván
byl též zástupce ONV v Blansku. V Rájci n. Svit.
se podobná schůzce zástupců MNV, strany
a složek NF uskutečnila 14. 2. 1960, přítomní
projednávali zejména zásady, jimiž bude
zapotřebí se řídit a některé dílčí otázky, které
se jevily jako sporné či problematické a které

Celkový pohled na Rájec n. Svit. cca r. 1950 (Archiv autora)
Celé řízení a jednání se pak naplno rozeběhlo
v první polovině r. 1960, přičemž jako mezník
byly stanoveny volby do národních výborů,
které se měly v tomto roce uskutečnit. Do té
doby měla být celá záležitost projednána
a připravena tak, aby volby probíhaly již s ohledem na nové uspořádání do společného národního výboru. O záměru byly obce informovány a vše mělo být projednáno nejen na
úrovni místních národních výborů, stranických
organizací a složek Národní fronty, ale také na
veřejných schůzích s občany, kde měla být
informace o sloučení obcí oznámena a veřejně
prodiskutována. Již v lednu 1960 jednalo o věci

bude nutné vyřešit. Veřejná schůze s občany,
jichž bylo přítomno 112, se následně konala
v sále hostince U Cihlářů od osmé hodiny
večerní 19. 2. 1960, kdy kromě členů MNV
a veřejnosti byl jako zástupce ONV Blansko
přítomen mj. náměstek předsedy a tajemník ONV Blansko Jaromír Hlaváček (1926–?).
Po úvodu, kdy byly předneseny informace
k chystaným územním reorganizacím včetně
důvodů k jejich provedení (zejména hospodářsko-správních) následovalo projednávání konkrétních záležitostí a jejich prodiskutovávání. Podněty přinášeli nejen členové MNV,
ale do diskuse se zapojili i mnozí občané.
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Podobně tak byla věc projednávána v sousedním Rájci, přičemž nezůstalo většinou při
jediné schůzi, ale různé otázky související se
sloučením obcí se porůznu projednávaly prakticky po celé jaro 1960 (v Rájci kupř. ještě veřejná schůze 28. 3. 1960), a to jak veřejně, tak
na zasedáních MNV a dalších organizací. Nejčastěji se jednalo o organizaci a zajišťování
služeb a obchodu, úpravách územního plánu, domovní dani, mateřské a základní škole,
veřejném telefonu, způsobu a místě úřadování národního výboru, uspořádání společenských organizací – kupř. v oblasti tělovýchovy
nebo požární ochrany, apod. Řešilo se též
číslování domů, pojmenování ulic, naopak
otázky zemědělské jen v míře poněkud menší,
neboť ke spojení JZD v Rájci a Jestřebí došlo
již r. 1958, takže zde se politicko-správní
sloučení obcí neprojevilo jako novum. Koneckonců hospodaření společného JZD patřilo
také k čelným argumentům pro sloučení obcí,
neboť tím vznikla „hospodářská jednota“

a sloučení obou JZD se projevilo jako přínosné. Tehdy se dostaly na přetřes také různé
úmysly a projekty, jejichž realizace byla po
sloučení obcí s různou intenzitou zvažována
– zejména výstavba kulturního domu zamýšlená v prostoru mezi náhonem elektrárny
a řekou Svitavou, čili místě dnes dotčeném
připravovanou silnicí Blansko-Boskovice, přičemž v návaznosti na tuto stavbu bylo plánováno vybudování koupaliště poblíž kulturního domu. Padl též návrh na zřízení jeslí, což
ale bylo odloženo jako záměr, jehož realizace
není aktuálně brána v potaz. Různé dílčí otázky vznášené občany byly řešeny průběžně na
schůzích v rámci jednotlivých volebních okrsků. Objevily se rovněž velikášské záměry na
přebudování celé lokality kolem křižovatky ulic Sportovní a Jurkova na nové náměstí
a společné centrum obou obcí s rozsáhlou
výstavbou nových budov pro úřady, služby
a obchody po demolici stávající zástavby až
k zahradnictví.
Dokončení článku v příštím vydání zpravodaje.
Petr Sychra

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

Správné řešení křížovky
z červencového vydání zpravodaje:
Červenec žne žita, višně k tomu vítá.

Další křížovky i jiné hry k příjemnému
trávení volného času najdete na
www.onlinekrizovky.cz.
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TŘIĎTE S MĚSTEM RÁJEC-JESTŘEBÍ
BIOODPAD, CO S NÍM?
Bioodpad se dělí na dvě podskupiny. Zkratkou BRKO se označují biologicky rozložitelné
komunální odpady. Do této skupiny patří
bioodpad produkovaný domácnostmi, firmami nebo z veřejného stravování. BRO je zkratkou pro biologicky rozložitelné odpady, které
jsou kompostovatelné a pocházejí ze zemědělské prvovýroby nebo zahradničení, případně
z dřevovýroby
Zužitkujte bioodpad doma! Samozřejmě,
bioodpad lze proměnit i ve skvělý kompost.
Pokud zahradničíte, nevzdávejte se ho. Kompost nemusí být jen nevzhledná hromada.
Dnes se prodávají různé druhy domácích kompostérů, které schováte v koutě zahrady.

Do hnědého kontejneru na bioodpad patří:
tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zemina
z květináčů, plevel, drny se zeminou, košťály,
štěpka z větví keřů, větvičky, papírové pokládky
na vejce, piliny, hobliny, kůra, seno, sláma.
Do hnědého kontejneru na bioodpad nepatří: plastové sáčky, sklo, kamení, obalové materiály, kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty,
mléčné výrobky, zbytky z kuchyní, podestýlky
od domácích zvířat, zvířecí exkrementy, peří,
chlupy, vlasy, uhynulá zvířata, kontaminované
piliny, hobliny, kůra, nebezpečné odpady.
Bioodpad můžete po celý rok ukládat do hnědých kontejnerů 1100 l, případně bioodpad
zdarma uložit na SSO Rájec-Jestřebí.

Četnost svozů bioodpadu, kontejnery 1100 l v roce 2020
Měsíc
Četnost Počet nádob/den svozu
Leden, únor
1 x 14 dní 6 ks (každé stanoviště 1, ČKD 2) / pátek
Březen
1 x 7 dní 14 ks / pátek
Duben-listopad 2 x 7 dní 14 ks / úterý, pátek
Prosinec
1 x 14 dní 14 ks / pátek

NA VŠECH SBĚRNÝCH
HNÍZDECH PLATÍ
PŘÍSNÝ ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ JAKÉHOKOLIV
ODPADU MIMO NÁDOBY K TOMU URČENÉ!
Zdeněk Vašíček,
místostarosta

MYSLEME EKOLOGICKY, BUĎME ZODPOVĚDNÍ
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost,
nebo ochrana životního prostředí za něco moderního a líbivého,
s čím přicházejí eko-nadšenci
v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou
přírody se lidé začali zabývat už
v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská
odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí
hodně změnila a v důsledku lidské činnosti

na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na
svých panstvích zřizovat přírodní
rezervace, kde bylo zakázáno
hospodařit a obdělávat půdu.
Nejstarším chráněným územím
v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již
roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme
jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu pře-
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mýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu
ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení,
řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu
důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce.
Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů
a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují
spoluobčany k důslednému třídění odpadů.
Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí
obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit, zpětný
odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení
a jejich následná recyklace se vyplácejí hned
dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny
získané z recyklace jsou levnější než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých
látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice
vytváří hustou síť sběrných míst, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy
i samotnou recyklaci. Díky tomu Rájec-Jestřebí
ušetří finanční prostředky, které bychom jinak
museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.

USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ 24. 6. 2020
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města bere na vědomí Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2019 a její přílohy (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2019 města Rájec-Jestřebí, okres Blansko.
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
Závěrečný účet města Rájec-Jestřebí za rok 2019
(příloha č. 2). Zastupitelstvo města souhlasí
s celoročním hospodařením města RájecJestřebí za rok 2019, a to bez výhrad.

USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města schvaluje Účetní závěrku města Rájec-Jestřebí k 31. 12. 2019. Protokol
o schvalování účetní závěrky je nedílnou součástí zápisu ze zastupitelstva města (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený materiál – Schválený rozpočet na rok 2020
a jeho plnění k 31. 5. 2020.
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o hospodaření společnosti Voda‑Teplo‑Světlo, s. r. o. k 31. 3. 2020.
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Rájec-Jestřebí č. 1/2020,
o nočním klidu (příloha č. 4).
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USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením
správního území města Rájec-Jestřebí do územní působnosti MAS Moravský kras, z. s. v období 2021–2027 a s přípravou komunitně vedené
integrované strategie území MAS Moravský
kras, z. s. pro období 2021–2027 na území města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města projednalo podání ve
věci vyklizení bytu a zničení věcí evidované
pod č. j. MERJ 864/20 a toto podání včetně vyjádření exekutorského úřadu Blansko k tomuto podání bere na vědomí. Zároveň se zastupitelstvo města po zhodnocení podkladů ztotožňuje s postupem zástupců a orgánů města
Rájec-Jestřebí a exekutorského úřadu v Blansku
při řešení bytové záležitosti.
USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města projednalo žádost Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu, z. s. o změnu účelu poskytnuté dotace
dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rájec-Jestřebí č. 11/2020.
Zastupitelstvo města souhlasí s navrženou
změnou účelu dotace dle podané žádosti a
schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rájec-Jestřebí č. 11/2020 (příloha č. 5).
USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 1004 trvalý travní porost o výměře

218 m² v k. ú. Holešín v souladu s doporučením
Osadního výboru Holešín.
USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 98 ostatní plocha o výměře 194 m²
v k. ú. Rájec nad Svitavou.
USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat část
pozemku parc. č. 98 ostatní plocha o výměře
cca 70 m² z celkové výměry 194 m² v k. ú. Rájec
nad Svitavou.
USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat část
pozemku parc. č. 1929/1 zahrada o výměře
cca 480 m² z celkové výměry 828 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou.
USNESENÍ č. 16
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit obecní
pozemek parc. č. 817 zahrada o výměře 62 m²
v k. ú. Jestřebí za pozemek parc. č. 1104/7 vodní
plocha o výměře 58 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou.
Cena obvyklá obecního pozemku parc. č. 817
zahrada v k. ú. Jestřebí je 20.300 Kč, cena pozemku parc. č. 1104/7 vodní plocha v k. ú. Rájec
nad Svitavou je 3.000 Kč, rozdíl 17.300 Kč uhradí
žadatelé. Pozemek parc. č. 817 je osvobozen od
DPH dle § 56, odst. 1, zák. č. 235/2004 Sb., zákon
o DPH. Náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí uhradí obě strany rovným dílem.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 29. 6. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2020 (příloha č. 1).

USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření
č. 3/2020 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4a
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt v majetku města Rájec-Jestřebí v daném
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pořadí a postupovat dle „Pravidel pro uzavírání
nájemních smluv v bytech ve vlastnictví města
Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 4b
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt v majetku města Rájec-Jestřebí v daném
pořadí a postupovat dle „Pravidel pro uzavírání
nájemních smluv v bytech ve vlastnictví města
Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 4c
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt v majetku města Rájec-Jestřebí v daném
pořadí a postupovat dle „Pravidel pro uzavírání
nájemních smluv v bytech ve vlastnictví města
Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala žádost o provedení
úprav v bytě a souhlasí s jejich provedením
dle přílohy č. 3.
USNESENÍ č. 6
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička jako veřejným zadavatelem dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se zajištění nákupu elektrické energie a zemního plynu
přes Českomoravskou komoditní burzu Kladno
na rok 2021 (příloha č. 4).

USNESENÍ č. 7
Rada města bere na vědomí návrh koncepce
nakládání s bioodpady ve městě Rájec-Jestřebí
(příloha č. 5).
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
1573/1 ostatní plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene pro E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice ke stavbě „Rájec – DP Ševčík“
na obecním pozemku parc. č. 1573/1 ostatní
plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou za jednorázovou náhradu 1.700 Kč + platná sazba DPH.
USNESENÍ č. 9
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 446 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m² v k. ú. Jestřebí.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala žádost o možnost parkování osobních automobilů v lokalitě Žleb při
akci „10. Zámecké setkání“ dne 29. 8. 2020
a souhlasí s možností parkování na pozemcích
města Rájec‑Jestřebí v lokalitě Žleb dle žádosti
a za podmínek stanovených MP (příloha č. 6).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 13. 7. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání s následujícími úpravami:
a) body
· Navrhovaná plocha pro nová sběrná
hnízda na tříděný odpad ul. Jana Stříže
a ul. Nad Skalou
· Navrhovaná plocha pro přesun sběrného
hnízda na tříděný odpad ul. Blanenská
· Kruhový objezd u Šamotky

· Odvodňovací žlaby pro podélné a příčné
odvodnění silnic
jsou zařazeny pod bod Různé.
b) Program je rozšířen o body:
· Návrh smlouvy o dílo k akci „Město Rájec-Jestřebí – Autobusová zastávka + přeložka vodovodu, ul. Komenského“
· Návrh smlouvy o dílo k akci „Město Rájec-Jestřebí – Oprava chodníku a vjezdu
ul. Komenského“
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USNESENÍ č. 2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje plán odpisů Základní
školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres
Blansko, příspěvková organizace na rok 2020 dle
žádosti (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 4
Rada města bere na vědomí zápis o volbě zástupce pedagogických pracovníků školy ve školské radě ze dne 25. 6. 2020 zaslaný Základní
a mateřskou školou Rájec-Jestřebí, okres Blansko.
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo k akci „Dům služeb, Rájec-Jestřebí, Komenského 624“ ze dne 29. 4. 2020 uzavřené s firmou JEZAT, s. r. o., Rájec-Jestřebí, jehož
předmětem jsou vícepráce (příloha č. 2). Rada
města rozhodla dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
k akci „Dům služeb, Rájec-Jestřebí, Komenského 624“ uzavřené s firmou JEZAT, s. r. o., Rájec‑Jestřebí uzavřít.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2019, kterou se
zhotovitel MgA. Lukáš Vrána, Koryčany zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci na
akci „Letní kino Rájec-Jestřebí – přírodní kulturní amfiteátr – revitalizace“ (příloha č. 3). Předmětem dodatku je změna termínu předání díla.
Rada města rozhodla dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 26.06.2019 uzavřenou se zhotovitelem MgA. Lukášem Vránou, Koryčany uzavřít.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo k akci „Karolín – pasport a studie“
uzavřené s firmou VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Praha
ze dne 10. 1. 2020, předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění díla (příloha č. 4).
Rada města rozhodla dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo k akci „Karolín – pasport a studie“ uzavřené s firmou VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Praha uzavřít.

USNESENÍ
USNESENÍ č. 8
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje
části pozemku parc. č. 448/1 zahrada o výměře
cca 113 m² z celkové výměry 455 m² v k. ú. Rájec
nad Svitavou.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala žádost Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje o umožnění výcviku služebních psů v nevyužívaném
objektu města Rájec-Jestřebí - budova čp. 7
v Karolíně ze dne 25. 6. 2020, vedenou pod č. j.
MERJ 1473/20. Rada města souhlasí s využitím
objektu budovy čp. 7 v Karolíně dle žádosti.
Termín, dobu využití a další podmínky si žadatel
dohodne s vedoucím správy a údržby majetku
města.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí č. 3/2020 ze dne 5. 6. 2020 a doporučuje zastupitelstvu města vzít tento zápis na
vědomí.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
k akci „Město Rájec-Jestřebí – Autobusová zastávka + přeložka vodovodu, ul. Komenského“ s firmou COLAS CZ, a. s., Praha (příloha č. 5).
Rada města rozhodla smlouvu o dílo k akci
„Město Rájec-Jestřebí – Autobusová zastávka +
přeložka vodovodu, ul. Komenského“ s firmou
COLAS CZ, a. s., Praha uzavřít.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
k akci „Město Rájec-Jestřebí – Oprava chodníku
a vjezdu ul. Komenského“ s firmou COLAS CZ,
a. s., Praha (příloha č. 6). Rada města rozhodla
smlouvu o dílo k akci „Město Rájec-Jestřebí –
Oprava chodníku a vjezdu ul. Komenského“
s firmou COLAS CZ, a. s., Praha uzavřít.

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

USNESENÍ
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ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 15. 7. 2020

USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání rozšířený o bod Návrh příkazní smlouvy
na zadavatelskou činnost ve veřejné zakázce
„Rájec-Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování parkovacích stání a chodníků, oprava veřejného
osvětlení a místního rozhlasu“.
USNESENÍ č. 2
Rada města projednala návrh příkazní smlouvy
na zadavatelskou činnost ve veřejné zakázce
„Rájec‑Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování parkovacích stání a chodníků, oprava veřejného
osvětlení a místního rozhlasu“ se společností
WebSport & Consulting service s. r. o., Boskovice
(příloha č. 1). Rada města rozhodla příkazní
smlouvu na zadavatelskou činnost ve veřejné
zakázce „Rájec-Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování parkovacích stání a chodníků, oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu“ se společností WebSport & Consulting service s. r. o.,
Boskovice uzavřít.
USNESENÍ č. 3
Rada města projednala zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce „Rájec-Jestřebí, ul. Sportovní

– vybudování parkovacích stání a chodníků,
oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu“.
Rada města schvaluje:
– výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku, vč.
zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Rájec-Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování
parkovacích stání a chodníků, oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu“, vč. příloh
(příloha č. 2),
– návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Rájec-Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování parkovacích stání a chodníků, oprava veřejného
osvětlení a místního rozhlasu“ (příloha č. 3),
– dodavatele k oslovení k veřejné zakázce „Rájec-Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování parkovacích stání a chodníků, oprava veřejného
osvětlení a místního rozhlasu“ (příloha č. 4),
– složení hodnotící komise k veřejné zakázce
„Rájec-Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování
parkovacích stání a chodníků, oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu“ (příloha
č. 5).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
MVDr. Hana Kuběnová v. r., radní

CENY INZERCE
Plošná inzerce:
		
		

celá strana
½ strany
¼ strany

960 Kč
480 Kč
300 Kč

Řádková inzerce: jeden řádek

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. 5/2020 – vydáno
v srpnu 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.

Fotodokumentace probíhajících výstaveb a rekonstrukcí:
Čistírna odpadních vod, Dům služeb, MŠ I. Rájec

Večerníčky
na zahrádce

Jak se mění naše město – místní část Holešín, revitalizace příčné kanalizační vpusti.
Foto Zdeněk Vašíček

