Jak se mění naše město – místní část Rájec, nový povrch cesty kolem rybníka Klímšák.
Foto Zdeněk Vašíček
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
podzimní měsíce jsou již tu, listí na stromech
se barví do roztodivných barev a zima pomalinku klepe na vrátka.
Bohužel letošní rok nepřeje setkávání většího
počtu lidí, kulturní akce jsou průběžně omezovány a rušeny na základě stále se měnících
opatření. Zrušena tak byla letos i tradiční akce
„Ahoj léto“, která se již několik roků konala
poslední prázdninový víkend v areálu fotbalového hřiště.
Přesto se nám poslední srpnovou sobotu podařilo uskutečnit v místní sokolovně setkání
70tiletých a víceletých občanů našeho města.
Pozvaní občané odevzdali v průběhu července
návratky a příjemné sobotní odpoledne s námi
přišla strávit více než stovka místních občanů,
o které se vzorně postaraly členky Komise
pro občanské záležitosti. Všechny pak čekalo
drobné pohoštění, dobré vínko, kulturní program i dárek v podobě stolního kalendáře
s perokresbami našeho města.
V programu vystoupili zástupci místní mladé
generace, Hynek Klimek zahrál na akordeon

a Tomáš Synakievicz zazpíval. Následovala
talkshow Tomáše Magnuska, ve které se představili herci Tereza Bebarová a Václav Svoboda
ze seriálu Ulice. Na závěr zahrál milé melodie
Václav Kocman. V průběhu odpoledne byl promítnut nový film o Rájci-Jestřebí, který vznikl
k 60. výročí sloučení obcí Rájec nad Svitavou
a Jestřebí. DVD s filmem i kalendář s perokresbami si budete moci zakoupit v místním
informačním centru.
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Lidé se pobavili, a hlavně se společně setkali,
což bylo hlavním cílem. To je to, co nám zejména poslední měsíce chybí. Lidský kontakt
a setkávání se s přáteli jsou nenahraditelné.
Dlouhodobá absence rozhodně nepůsobí
dobře na naše zdraví a psychickou pohodu.
Věříme, že se nám podaří nadále zachovat
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podobná setkávání v rámci kulturních programů v našem městě, neboť působí jako balzám
na duši ve světě plném mediálního nátlaku
a špatných zpráv, kterými jsme každodenně
zásobováni.
Říká se, že krásná hudba léčí a mohu říci, že je
tomu opravdu tak. Přesvědčil nás o tom Felix
Slováček, jehož vystoupení zahájilo další ročník
koncertů Kruhu přátel hudby. Byť v rouškách,
přesto věřím, že si každý z účastníků koncertu,
který proběhl v pátek 18. září v slavnostním
sále Státního zámku Rájec nad Svitavou, odnesl příjemný zážitek a hudební pohlazení.
Snad virus, který nyní hýbe našimi životy znovu zásadně neomezí prožívat společné strávené chvíle a těším se na setkání, ať už je to
kdekoliv. Přeji Vám všem hodně elánu, a především zdraví do podzimních dnů…
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

TIP NA DÁREK
V informačním centru města nabízíme krásnou
knihu leteckých fotografií „Blanensko z nebe“.
Ve stejném nakladatelství také vyšlo PEXESO
s obrázky leteckých pohledů na nejkrásnější
místa našeho regionu se záložkou do knihy.
Nově nabízíme také stolní čtrnáctidenní kalendář perokreseb našeho města. Tyto produkty jsou vhodné také jako dárek, tak neváhejte a přijďte si nebo někomu udělat radost.
Rádi Vám případně také vytiskneme dárkové

poukázky na kulturní akce, které se uskuteční letos v našem městě:
6. 10. Vím, že víš, že vím (divadelní představení se Simonou Stašovou a Michalem Dlouhým)
9. 10. Tiburtina Ensemble (koncert Festivalu
Concentus Moraviae)
23. 10. The Cello Boys (podzimní koncert KPH)
10. 11. Bez předsudků (náhradní termín divadelního představení s Janou Paulovou a Pavlem
Zedníčkem)
9. 12. Hudba královských dvorů (Adventní
koncert KPH v kostele Všech svatých)
13. 12. Dalibor Janda (koncert, 40 let na scéně)
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OZNÁMENÍ

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Starostka města Rájec-Jestřebí podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ SE USKUTEČNÍ
v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. VOLBY PROBĚHNOU VE VOLEBNÍCH MÍSTNOSTECH V 5 VOLEBNÍCH OKRSCÍCH.
Místem konání voleb
v okrsku č. 1
je místnost v sále K-áčko na Komenského ulici č. 621
pro voliče z ulic: Fügnerova, Horní, Hradisko, Komenského, Budovatelů, Krátká, náměstí Míru,
Na Vyhlídce, Pionýrská, Šafranice, Taufrova, V Úzkých, V Úvoze, Hřbitovní, Nad Skalou
v okrsku č. 2
je místnost v budově základní školy Rájec na Školní ulici č. 446
pro voliče z ulic: Nová, Erbenova, Fučíkova, Havlíčkova, Jurkova, Lesnická, Ol. Blažka –
část Rájec, Spešovská, Sportovní, Školní, Blanenská
v okrsku č. 3
je místnost v budově školy v Jestřebí na ulici 9. května č. 72
pro voliče z ulic: Ol. Blažka – část Jestřebí, 9. května, Luční, Hybešova, B. Němcové, Na Hrázi,
V Humnech, V Zahradách, Lesní, náměstí 1. máje, Vrchlického, Tichá, Jiráskova, Na Rybníčku,
Jana Stříže
v okrsku č. 4
je místnost v obecní budově č. 77 v Holešíně
pro voliče z Holešína
v okrsku č. 5
je místnost v obecní budově č. 50 v Karolíně
pro voliče z Karolína
3. INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ:
• Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
• Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.
• Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží volič od okrskové volební komise
úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
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• Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve
volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně
a umožní mu hlasování.
• Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
• Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz
odevzdat okrskové volební komisi, ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu.
• V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem,
a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek
pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
• Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka

KONEC MESOH ROKU 2019/2020
K poslednímu září 2020 nám končí „MESOH
rok 2019/2020“. Do systému třídění je aktuálně
zapojeno 943 aktivních domácností z celkových 1463. Je to tedy 64,46 %. Na počty osob
je to 2620 z celkem 3826 poplatníků.
Třídění plastu a papíru probíhá do pytlů, jako
v předchozích letech. Od ledna 2020 třídíme
i do barevných popelnic. Zastupitelstvem města byl schválen nákup celkem 900 ks popelnic
na tříděný odpad, přičemž tyto barevné popelnice byly nabídnuty poplatníkům za zvýhodněnou cenu 200 Kč za popelnici. V současné době
je vydáno celkem 840 ks barevných popelnic.
Pro zajímavost, bylo vydáno 471 ks žlutých popelnic na plasty a 369 ks modrých popelnic na
papír. Zbylých 60 ks barevných popelnic je zamluveno, nyní je připravujeme k výdeji. V letošním roce již další nákup neproběhne. Zda budou
popelnice na tříděný odpad za zvýhodněnou
cenu poskytovány i příští rok, o tom bude opětovně rozhodovat zastupitelstvo města.
Všechna pravidla zůstávají stejná, ale protože
opakování je matka moudrosti, shrneme si je.

Aby systém fungoval, nelze čekat, že to půjde
bez součinnosti. Je potřeba provádět pravidelnou kontrolu odpadového účtu. Všichni jste
obdrželi přihlašovací jméno a heslo. Doporučujeme minimálně jednou za dva měsíce si
odpadový účet zkontrolovat. Zjistíte tak průběžně, že se Vám například nenačetl pytel
s vytříděným odpadem. Pokud se tak stane, je
třeba nás, případně firmu ISNO IT s.r.o., kontaktovat. Lze stav napravit, ale prvotní popud musí
přijít od Vás, občanů. Doporučujeme, zapisujte
si, kdy jste tříděný odpad sváželi. Například si
jednoduše vyznačte svoz do kalendáře, je to
otázka několika vteřin a velmi Vám to usnadní
orientaci, kolik odpadu jste vytřídili a kdy to
bylo. Pokud máte možnost, kontrolujte si svozy
sami z domova. Pokud možnost nemáte, kontaktujte nás nebo v úřední dny přijděte osobně.
Dále je třeba zkontrolovat inventuru stanoviště.
Zde naleznete informaci, které osoby jsou na
daném stanovišti hlášeny a také jaká popelnice
je na Vaše stanoviště napárovaná. Zkontrolujte
si kód, který máte doma na popelnici nalepen.
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Stačí zkontrolovat poslední čtyři čísla. Kód vždy
začíná stejně RAJE1000xxxx. Poslední čtyři
čísla jsou jedinečná, na každé popelnici jiná.
Nyní nás čeká období reklamací, toto období
potrvá do 15. 11. 2020. Po uplynutí této doby
již nebude možné cokoli na odpadovém
účtu měnit. Proto Vás žádáme, zkontrolujete
si odpadové účty. Kdo nemá možnost provést
kontrolu doma sám, může přijít za námi. V úřední dny na pokladnu městského úřadu za Ing.
Blankou Vybíhalovou, případně do informačního centra za Mgr. Hanou Hortovou. U těchto
pracovnic jsou k vyzvednutí pytle na tříděný
odpad, kódy na pytle a kódy na popelnice.
Systém kontroluje spotřebu pytlů, používejte
je proto pouze na třídění plastu a papíru. Stále
se lze do systému zaregistrovat. Odpadový
dotazník, který slouží jako přihláška, naleznete
na svém odpadovém účtu (přihlašovací jméno
a heslo je na archu s čárovými kódy), na stránkách města nebo u výše zmíněných pracovnic.
Další MESOH rok začíná 1. 10. 2020 a končí
30. 9. 2021. Ti, kteří třídí, pokračují stejně. Stále
platí popelnici připravit ke svozu, až když je
plná. Pytle i popelnice s tříděným odpadem
naplnit, co nejvíce to jde, PET lahve sešlápnout,
do pytlů a popelnic s plasty lze třídit i hliník.
Popelnice mají nalepen trvalý čárový kód,
pytle při každém svozu označit jedinečným
čárovým kódem z archu, který jste od nás
obdrželi. Nedávejte ke svozu pytle ani popelnice, které nejsou zcela naplněné.
Občané, kteří se zapojili do systému třídění,
musí plast a papír třídit do pytlů či popelnic,
NE DO KONTEJNERŮ. Pokud budete vytříděný
odpad umísťovat do kontejnerů, nebudete
mít slevu! Třídění do kontejnerů je ekologicky
správně, ale nelze personalizovat, tzn. nedokážeme určit, kdo odpad vytřídil = nemůže
být poskytnuta sleva. Toto je stanoveno od
samého začátku, ale raději připomínáme.
Pevně věříme, že systém třídění MESOH má
smysl a přejeme si, aby fungoval co nejlépe,
ke spokojenosti naší a samozřejmě i Vaší.
Ing. Blanka Vybíhalová
Hospodářsko-správní odbor

•

•

•

•

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ SLEVY A CO
OVLIVŇUJE JEJÍ VÝŠI
Vyplnění odpadového dotazníku. To jste
na začátku udělali všichni, dotazník fungoval a stále funguje jako přihláška do systému MESOH. V průběhu doby však mohlo
dojít ke změně Vašeho chování. Mohlo se
stát, že některou komoditu jste netřídili,
v dotazníku to uvedli a nyní ji ale již třídíte.
Proto je potřeba odpadový dotazník aktualizovat. Lze to udělat z domova po přihlášení do Vašeho odpadového účtu, případně
přijděte za námi. I to, jak je vyplněn odpadový dotazník ovlivňuje výši konečné slevy.
Třídění plastu a papíru. V průběhu roku
třídíte, ke svozu přistavujete naplněné pytle a popelnice. Třídíte to, co doma vyprodukujete. Nemá smysl vozit si plasty či papír
například z práce. Smyslem systému není
vytřídit velké množství plastu a papíru,
které dovezeme, kdo ví odkud. Smyslem je,
vytřídit to, co doma vyprodukujeme tak,
aby ve směsném odpadu skončilo jen to,
co opravdu vytřídit nelze. Systém hodnotí
množství vytříděného odpadu, pokud je ho
nadprodukce, ovlivní to konečnou slevu.
Třídění ostatních komodit jako je sklo,
textil, olej, bio odpad, elektro odpad a další.
Tyto položky třídíte do kontejnerů a popelnic k tomu určených. Tím, že tyto komodity
třídíte, snižujete svoji produkci komunálního odpadu.
Četnost svozu popelnice na komunální
odpad. Toto je častý problém. Opravdu je
třeba přistavit popelnici ke svozu až když
je plná. Při jejím svozu se vždy načte plný
objem. Systém porovnává směsný odpad
ku vytříděnému, takže pokud přistavujete
popelnici s komunálním odpadem poloprázdnou a svážíte vlastně vzduch, je to
špatně a v pohledu slevy si škodíte. Naplnění popelnice může někomu trvat 14 dní,
někomu měsíc, jinému i dva měsíce. Záleží
na počtu osob v domácnosti na pečlivosti
třídění i na komoditách, které vyhazujete.
Popelnice s komunálním odpadem musí být
vyvezena minimálně jednou za rok. Jinak je
započítán průměr města. Systém je nasta-

ZPRÁVY Z RADNICE

6

ven tak, že každá domácnost, i když třídí
výborně, je v ní jen jeden člověk, musí minimálně jednou za rok popelnici ke svozu
přistavit, protože vždy se najde odpad,
který nelze vytřídit. Tato podmínka se nejvíce dotýká chatařů, chalupářů a osob,
které žijí v domácnosti sami.
• Aktivita na odpadovém účtu. Systém sleduje, zda se o odpadový účet zajímáte. Pokud
jej alespoň jednou za tři měsíce navštívíte
a zkontrolujete, dostanete body za zájem.
Nejčastěji slýcháme dotaz: “A kolik máme mít
komunálního odpadu a kolik plastů a papíru?“
Na tuto otázku není jednoznačná odpověď.
Záleží na počtu osob v domácnosti, na tom, co
nakupuje. Ale mohu uvést příklad z praxe.
Vezmeme si čtyřčlennou domácnost. Tato třídí
plasty, papír, sklo, textil, bio odpad.
• Je schopna každý měsíc vytřídit jeden až
dva pytle/popelnice s plastem, budeme
tedy počítat 19 pytlů/popelnic plastu za rok.
Převedeno na litry je to 2280 l za rok.
• Papíru není tolik, ale jednou za tři měsíce
pytel/popelnici naplní také, takže počítáme 4 pytle/popelnice papíru za rok. Převedeno na litry je to 480 l za rok.
• Díky tomu, že vytřídí plast, papír a třídí
i ostatní komodity, naplní 120 l popelnici

s komunálním odpadem za měsíc až šest
týdnů, počítáme 10 svozů. Převedeno na
litry je to 1200 l za rok.
• Celkový objem odpadu pak vychází 3960 l,
na osobu 990 l. Což je tzv. ideální množství
vyprodukovaného odpadu na osobu a rok.
• Vidíme, že poměr vytříděného odpadu je
větší než komunálního. Je z toho jasné, že
domácnost třídí, a to nejen plasty a papír,
ale zároveň třídí jen to, co skutečně vyprodukuje. Zároveň můžeme předpokládat,
že domácnost přemýšlí o tom, co nakupuje.
Všichni produkujeme plasty, ale zde je znát,
že nákup probíhá s rozumem, nenakupují
PET lahve ve velkém, protože ty objem plastu zvětší mnohonásobně.
Jedná se o jeden vzorový příklad o ukázku toho,
co lze z odpadového účtu jednoduše vyčíst.
Každá domácnost je jiná a situace v ní také.
Všichni nemůžou mít maximální slevu. Je třeba
se snažit, učit se, jistým způsobem se i bavit.
Člověk zjistí, co všechno může při svém třídění vylepšit, upravit, změnit. Je to jen na nás.
Získání slevy by mělo být bráno jako jistý bonus, ale určitě ne jako jediný důvod, proč třídit.
Jde nám přece o to, abychom nezatěžovali naši
PLANETU, aby se zde žilo dobře nejen nám,
ale i dalším generacím.

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
ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE
PONDĚLÍ 8:00–9:00, 15:00–17:00 hodin a STŘEDA 8:00–9:00, 15:00–17:00 hodin
Občané mohou kdykoliv kontaktovat strážníka na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese: straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty na výkon služby (zaměření), jsou ze strany občanů vítány.
Str. Antonín Kotlán, MP Rájec-Jestřebí

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Z NOVÝCH KNIH

Vybíráme několik titulů z nově zakoupených knih v naší knihovně:
Detektivky:
KUŤÁK, J.: I vrazi mají své dny
WEAVER, T.: Hon na mrtvého
AHNHEM, S.: Oběť bez tváře

Něco z historie:
Nezapomeňme: příběhy Paměti národa
JIRÁSEK, Z.: Byl jsem brněnským katem
ŘÍCHOVÁ, B.: Dějiny Walesu

Romány pro ženy:
BECKERMANNOVÁ, H.: Kéž bych ti to dokázala
říct
VALOGNESOVÁ, A.: Když má štěstí kliku
MADELEINE, L.: Kde rostou divoké třešně

Pro děti:
COWELLOVÁ, C.: Jak vycvičit draka
TOLONEN, T.: Strašidelná cesta
DUNGELOVÁ, R.: Čim, Čára a zahrada

Nejen tyto knihy, ale i mnoho dalších zajímavých titulů si můžete vybrat vždy
v pondělí a ve čtvrtek v rájecké knihovně. Těšíme se na Vaši návštěvu.

MIKEŠ VE ŠKOLE
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ (LETOS TEDY VLASTNĚ DRUHÁČKŮ) NA ČTENÁŘE
Začátkem září zavítali do naší knihovny druháci a představte si, potkali se s kocourkem
Mikešem! Právě chtěl jít místo svého kamaráda
Pepíka do školy. Pepíka totiž hrozně bolela
hlava. Mikeš chtěl svého kamaráda ve škole
pomluvit a pan učitel si ho nakonec vybral za
pomocníka. Inu – nedivte se. Horlivý kocourek
se stále hlásil, ale co mohl, to popletl.
Pan učitel mu tedy svěřil knihu, Mikeš dával
dětem číst krátké věty, a nakonec kocourek
pana učitele poprosil, aby všechny děti pasoval
na rytíře pohádkového království. Každému
klukovi a holce dal pamětní list a k tomu něco
dobrého na svačinku. Mikeš byl vždycky hodný
a milý. Proto se stal i on rytířem pohádkového
království.
Děti, které už do knihovny chodí, pak ještě dostaly Knížku pro prvňáčka. Příběh Lenky Rožnovské Katka a klokan ze šuplíku.
Snad je kniha povzbudí k dalšímu čtení a návštěvě knihovny.

KULTURNÍ DĚNÍ
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KULTURNÍ DĚNÍ

Pondělí 5. 10. 14:00 hod.
výstavní síň knihovny
MARIE LUISA – VÉVODKYNĚ Z PARMY
Literární kavárna
Úterý 6. 10. 16:00 hod.
knihovna Holešín
MARIE LUISA, NAPOLEONOVA DRUHÁ ŽENA
Literární kavárna nás zavede do Rakouska,
Francie a Parmy na přelomu 18. a 19. stol.
Úterý 6. 10. 19:00 hod.		
KC – sokolovna
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
Město Rájec-Jestřebí Vás srdečně zve na divadelní představení se známou herečkou Simonou Stašovou a Michalem Dlouhým. Předprodej vstupenek v informačním centru města.
Středa 7. 10. 				
dětské odd.
SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU
ANDREOU POPPROVOU
Akce pro děti z naší ZŠ
Pátek 9. 10. 				
výstavní síň knihovny
HALASOVO KUNŠTÁTSKO
Výstava obrazů Bohumíra Staníčka, potrvá do
1. 11. Otevřeno: po, čt 9–18 h, út, st, pá 9–15 h.
Pátek 9. 10. 19:00 hod.
Státní zámek Rájec nad Svitavou
TIBURTINA ENSEMBLE
Město Rájec-Jestřebí Vás srdečně zve na koncert hudebního festivalu 13 měst Concentus
Moraviae. Vstupenky jsou k zakoupení v informačním centru města.

Úterý 13. 10. 14:00 hod. 			
klubovna Na Rybníčku
MARIE LUISA – VÉVODKYNĚ Z PARMY
Literární kavárna věnovaná druhé manželce
Napoleona Bonaparta
Sobota 17. 10. 19:00 hod.
a neděle 18. 10. 17:00 hod		
KC – sokolovna
ANDĚLIKA A LASKAVEC
Divadelní spolek Rájec-Jestřebí Vás zve na
představení divadelní hry Petera Shaffera.
Vstupné dobrovolné.
Pondělí 19. 10. 18:00 hod.
výstavní síň knihovny
AUTORSKÉ ČTENÍ PETRY DVOŘÁKOVÉ
Setkání se spisovatelkou pro děti i dospělé,
autorkou populárních knih Dědina, Chirurg,
Každý má svou lajnu, Vrány aj.
Úterý 20. 10. 16:30 hod.		
knihovna Holešín
DO KNIHOVNY ZA POHÁDKOU
Čtení a tvoření pro děti do 10 let. Přineste si
s sebou: pastelky, nůžky, lepidlo.
Čtvrtek 22. 10. 16:00 hod.		
dětské odd. knihovny
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Setkání dětí od 3 do 7 let s pohádkou, tvořivá
dílna, hry a soutěže pro všechny šikovné děti
a jejich rodiče. Vezměte si s sebou: pastelky,
nůžky, lepidlo.
Pátek 23. 10. 19:00 hod.		
KC – sokolovna
THE CELLO BOYS
Město Rájec-Jestřebí a Kruh přátel hudby Vás
zvou na další koncert hudební sezóny 2020/
2021 s názvem Od klasiky k rocku. Předprodej vstupenek probíhá v informačním centru
města.
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ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD V MĚSÍCI SRPNU
pan Milan Burget, 91 let
pan Petr Müller, 78 let
pan Karel Pokorný, 79 let
pan Josef Hruška, 71 let
PŘÍPRAVA MATEŘSKÉ ŠKOLY V RÁJCI NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Naše mateřská škola prošla v době letních
prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí, prozatím
2. pavilonu. Zcela nové jsou podlahové krytiny ve třídách Kopretiny a Včelky. Kompletní
obnovou prošlo sociální zařízení, přípravny
kuchyněk a došlo k celkové výměně elektroinstalace.
Ještě v posledním prázdninovém týdnu nebylo vše dokončeno dle plánu, zejména ve třídě
Včelky, proto nastaly obavy, zda bude provoz
zahájen opravdu 1. září. Všichni zaměstnanci

firem i naší mateřské školy pracovali pilně jako
včeličky, aby bylo vše k 1. září pro naše děti
připraveno. Za to všem patří veliký dík.
Pevně věříme, že se brzy najdou finanční prostředky na rekonstrukci 1. pavilonu a naše
mateřská škola bude mít zcela nový kabátek.
Lenka Přikrylová
Fotografie z rekonstrukce jsou přiloženy na vnitřních obálkách zpravodaje.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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AKTUÁLNÍ DĚNÍ – ZŠ A MŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ
Školní rok 2020/21 byl zahájen
v úterý 1. září. Tradičně vítáme všechny žáky v tělocvičně
školy. Letos jsme z důvodu
hygienických opatření zvolili
uvítání v kmenových třídách.
Slavnostně ovšem proběhlo
i letos. Nové žáky – prvňáčky
a šesťáky přišla do třídy společně s panem ředitelem Mgr.
Jiřím Koumarem pozdravit
i paní starostka Mgr. Romana
Synakieviczová.

V měsíci červenci a srpnu probíhaly, jako každý
rok, úpravy a renovování školních prostor.
Kromě běžných údržbářských a natěračských
prací došlo k rozšíření sborovny. Probíhá také
postupné vybavování a vylepšování počítačové techniky. Pedagogičtí pracovníci absolvovali četná školení. Ve školním roce 2020/21
bude na naší základní škole působit více pedagogických pracovníků. Se zvyšujícím se počtem
žáků došlo k rozšíření učitelského sboru o nové

pedagogy i asistenty pedagoga. V prvním,
šestém i sedmém ročníku máme tři třídy.
S ohledem na stávající situaci v rámci hygienických opatření nebudeme pořádat tolik
akcí jako v předchozích letech. V podzimních
a zimních měsících se zaměříme na opakování
a upevňování učiva a dle situace můžeme akce
uspořádat na jaře.
Mgr. Martina Kalíková

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

12
ADAPŤÁK OČIMA STUDENTŮ

Na dobrém kolektivu a klimatu třídy je potřeba
pracovat. Proto jsme na Gymnáziu Rájec-Jestřebí tradičně s našimi nováčky, prvním ročníkem
a primou, vyrazili na „adapťák“ na chatu Orientka v Jeseníkách. Tento rok nás přivítali noví
majitelé a staronoví instruktoři, takže byl pobyt trochu nový, ale zároveň i trochu tradiční.
Hory nám letos ukázaly svou světlejší stránku
a pohostily nás krásným slunečným počasím,
ve kterém byla radost „adaptovat se“.
Vždy, když přichází něco nového, je těžké odhadnout, jaké to bude. Očekávání našich studentů byla různá, od zcela optimistických: „Na
adaptační pobyt jsem se moc těšila. Už od začátku jsem věděla, že budeme skvělý kolektiv, proto
jsem z toho neměla žádné obavy.“ až po poněkud skeptická: „Z adapťáku jsem ze začátku měla
strach, hlavně teda z toho, co jsem všechno za-

pomněla doma.“ Nejvíce však bylo pocitů smíšených: „Na adapťák jsem se fakt těšila, ale zároveň jsem se bála. Například toho, že mě lidi
ve třídě nebudou brát…“ Vzápětí se ale ukázalo,
že obavy tentokrát naplněny nebudou. Autorka poslední citace totiž pokračuje: „Zbytečné
obavy, povídám. Jen jsme přijeli k chatě, tak
všichni začali pomáhat ostatním a to bylo, musím
říct, krásné.“
Program, který nás čekal, byl zajímavý a myslím, že si ho všichni celkem užili. „Moc mě bavilo lezení po stěně, následné seskakování ze
stěny, běhání s plnou pusou vody a v obrovských
botách, přenášení spolužáků či živé pexeso.“
A třída se postupně stmelovala: „Bylo super,
jak jsme se vzájemně povzbuzovali, když se
třeba někdo bál.“ „Hodně mě bavilo, jak jsme
hráli různé hry, protože šlo vidět, že si umíme
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pomoct, a hlavně jeden druhému dokážeme
věřit.“ A stmelovaly se i třídy mezi sebou navzájem: „Všichni jsme se tak nějak skamarádili
a poznali se, což je fajn. Máme kamarády dokonce i v primě.“ Programu se účastnili opravdu
všichni: „Učitelé se zapojili i do společných aktivit a předvedli nám svoje schopnosti a odhalili
možná i pár svých vlastností.“ Večer pak měli
studenti volno, aby se mohli družit i mimo
oficiální program. I tento čas jim, zdá se, přinesl zajímavé zážitky: „Poslední večer jsem nesla
klukům šitíčko, protože někdo roztrhl polštář
a ráno mi bylo řečeno, že to šili asi dvě hodiny “ Nevíme, jak před našimi studenty obstojí časté tvrzení starších generací o nepraktičnosti mladých lidí…
Bohužel, tři dny nejsou mnoho, a nedá se tedy
stihnout všechno: „… úplně top strop byl FREEFALL, taky jsem chtěla vyzkoušet úžasně vypada-

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

jící lanové centrum, ale bohužel na to nezbyl čas.
Taky mě zklamalo, že nebyl také očekávaný
AIRSOFT a to mě mrzí hodně.“ Důvodem k mírné lítosti byla i absence několika spolužáků:
„Mrzí mě, že pár lidí onemocnělo a nemohlo se
zúčastnit, ale věřím, že si to vynahradíme.“
Tak příští výlet snad bude i s airsoftem a bez
nemocí 
Celkově to ale vypadalo, že byli studenti s pobytem spokojení: „Adaptační pobyt jsem si neskutečně užila.“ „No asi už nemůžu říct víc, než
že to bylo úplně dokonalý.“ „Společně strávený
čas bych nevyměnila za nic…“ Někdo se také
rozhodl vyjádřit své pocity bodováním: „Hry:
7/10, sauna: 11/10, spolubydlící: 109/10“. No
a nezbývá, než naše ohlédnutí za adapťákem
uzavřít pohledem do budoucna: „Jsem ráda,
že jsme se začali více poznávat a ty 4 roky budou plné krásných vzpomínek a nových zážitků.“
Mgr. Jan Kovář, třídní vyučující

CENTRUM MOTÝLEK
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NOVÉ KROUŽKY V MOTÝLKU

V úterý 8. září 2020 jsme zahájili nový kroužek Keramika
pro děti s doprovodem. Kroužek je určen dětem ve věku
2,5–7 let s doprovodem rodičů či prarodičů. Na každé lekci si děti s pomocí rodičů vyrobí jeden keramický výrobek, který je vypálen, poté
dětmi obarven a znovu vypálen. Lekce vede Eva z Keramika EŠ.
Pokud byste chtěli patlat s hlínou a kreativně tvořit, přidejte se k nám v úterý od 16 hodin v našich klubovnách.

V pátek 11. září 2020 proběhlo první setkání cykloturistického kroužku. Počasí bylo krásné,
a tak jsme si užili výlet k rybníku Klemovák. Čekala nás také teoretická příprava na jízdu a jako
odměna byl zmrzlinový kornout.
Centrum Motýlek, z. s.

SPORT
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VODÁCKÁ SEZÓNA
Letošní rok je poznamenán koronavirem,
v důsledku nouzového stavu se proto žádné
akce vodáků po zimě nekonaly. Prvním vodáckým výjezdem byl až po uvolnění na konci
května sjezd řeky Moravice.
Dále následoval v sobotu 6. června cyklistický
zájezd na jižní Moravu. Jelo se z Lanžhotu
do Mikulčic, k soutoku Dyje a Moravy, dále
do Pohanska a zpět do Lanžhotu.
27. června jsme vyjeli na kolech z Bumbálky do
Hustopečí nad Bečvou, popř. do Lipníku nad
Bečvou. Na výběr byly tři varianty tras, cesta
podél Rožnovské Bečvy, podél Vsetínské Bečvy nebo přes hřeben Beskyd (to bylo spíše pro
horská kola). Každý si vybral podle svých sil
a všichni dojeli spokojeni včas do cíle.
4. července vodáci pro změnu zamířili k Sázavě. Po dlouhé době byla tato řeka sjízdná.
Dojeli jsme do Týnce nad Sázavou a odtud
pokračovali na kolech nebo lodích. Cílem byly
Pikovice (u Davle). Cyklisté zamířili ke Slapské
přehradě (nedaleko se nacházejí známé Svatojánské proudy.) Odtud se vydali různými
cestami do cíle. Vodáci samozřejmě sjeli tuto
část po řece (někteří i dvakrát). Výlet se vydařil,
počasí bylo pravé letní.

Na přelomu prázdnin jsme uskutečnili pětidenní cyklistický pobyt na Šumavě. Ubytovali
jsme se ve Švehlíkově chatě v Nových Hutích
(u Zadova). Odtud jsme vyjížděli ve skupinách

SPORT
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do okolí blízkého i vzdálenějšího, podle svých
sil a kondice. Měli jsme proměnlivé počasí,
ale pozitivní bylo, že nikdy nepršelo celý den,
tak jsme mohli vyjet alespoň na kratší trať.
Obdivovali jsme krásnou přírodu, velmi pěkná je cesta kolem řeky Vydry a Otavy. Řeka
Otava vzniká soutokem řek Vydry a Křemelné
u Čeňkovy pily. Její délka je 111,7 km. Vlévá
se do Vltavy u Zvíkova. Navštívili jsme také
horské středisko Kvilda, projeli jsme kolem
pramenů Teplé Vltavy a dostali jsme se i na
území Německa. Poslední den jsme se přemístili z místa pobytu až na Lipno a dále už jsme
pokračovali autem. Byli jsme skvělá parta,
pobavili jsme se, sportovali i odpočívali. Všichni si pobyt na Šumavě pochvalovali.

Zatím poslední výlet se konal v sobotu 5. září.
Zavítali jsme na Moravu. Vyjeli jsme z Kroměříže a podél řeky Moravy a Baťova kanálu jsme
přes Otrokovice, Uherské Hradiště, Veselí nad
Moravou dojeli do Strážnice a odtud do Petrova-Plží. Zde jsou krásné vinné sklípky. Baťův
kanál byl postaven v letech 1934–1938, je dlouhý 52 km a je průplavem z Otrokovic do Rohatce (u Hodonína).
Mimo pořádání cyklistických a vodáckých
akcí se vodáci starají o údržbu loděnice a samozřejmě lodí. Členové vodáckého oddílu
se také aktivně podíleli na uspořádání akce
Paddleboardy na Klimšáku.
M. M.

ZÁVODY PADDLEBOARDŮ
Máme za sebou druhý ročník závodů paddleboardů na Klimšáku. Počasí nám přálo. Nebylo
úmorné vedro jako celý týden před samotným závodem. Během týdne před závodem
jsme připravili vše potřebné (paddleboardy,

pádla, záchranné vesty, koberce, laserové
vzduchovky, terče …) tak, abychom se v den
závodu mohli soustředit jen na přípravu a samotnou organizaci. V den samotných závodů
jsme měli sraz v sedm hodin a začalo chystání.

SPORT
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RELAX KLUB RÁJEC–JESTŘEBÍ
NABÍZÍ NA ROK 2020/2021
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
• AEROBIK

PONDĚLÍ 16:30–19:00
ČTVRTEK 16:30–18:30
Vedoucí: Lenka Synakievicz, pro děvčata
od 3 let. ZAHÁJENÍ 7. 9. 2020
• FLORBAL

STŘEDA 16:30–18:00
PÁTEK 14:00–18:00
Vedoucí: Dominik Janík, pro žáky od 6 let.
ZAHÁJENÍ 11. 9. 2020
• ATLETIKA
STŘEDA 14:00–15:00
Vedoucí: Zdena Hájková, pro žáky 1.–3.
třídy. ZAHÁJENÍ 24. 9. 2020

Souběžně s námi připravoval posezení a občerstvení Vodácký sportovní oddíl. Změnou
oproti minulému ročníku bylo posílení toalet
o dvě mobilní WC. Druhou změnou byl posun termínu ze soboty na neděli. Důvodem
byla nemoc covid-19 a nemožnost v předešlých měsících pořádat sportovní akce. Tímto
opatřením se nám všem zmenšil prostor pro
nalezení společného volného termínu pro
uspořádání tohoto druhého ročníku závodu
paddleboardů na Klimšáku.
Ale zpět k samotným závodům. Od 9 hodin
probíhala registrace závodníků. V této době
si každý mohl vyzkoušet jednotlivé disciplíny
a v 10:30 hodin byl odstartován první rozběh.
Z každého rozběhu postupovali první dva až
do samotného finále. Po posledním finálovém
rozběhu jsme se všichni přesunuli před loděnici, kde proběhlo vyhlášení vítězů. Na závěr
si mohli vyzkoušet jízdu na paddleboardech
a střelbu s laserových malorážek i diváci, kteří
přišli závodníky v tento pěkný nedělní den
podpořit.
Tomáš Kuchař
předseda sportovní komise
města Rájec-Jestřebí

• STOLNÍ TENIS PONDĚLÍ 15:00–16:30
Vedoucí: Mgr. Libor Bouda, pro žáky 1.–9.
třídy. ZAHÁJENÍ 21. 9. 2020
PRO DOSPĚLÉ
• ZUMBA
ÚTERÝ 18:00–19:00
Vedoucí: Simona Musilová.
ZAHÁJENÍ 15. 9. 2020
• KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY 		
STŘEDA 18:00–19:00
Vedoucí: Mgr. Jaroslava Dobešová.
ZAHÁJENÍ 23. 9. 2020
• BODYBUILDING PRO ŽENY A MUŽE 		
PÁTEK 18:00–19:00
Vedoucí: Mgr. Aneta Němcová (posilování, kondiční cvičení, kruhový trénink, …).
ZAHÁJENÍ 18. 9. 2020
Veškeré zájmové kroužky se budou konat
v tělocvičně školy. Písemné přihlášky jsou
k dispozici v kanceláři školy nebo na webu
ZŠ a MŠ Rájec–Jestřebí. Činnost bude zahájena průběžně od poloviny září.
POHYB JE ŽIVOT
Mgr. Jaroslava Dobešová,
předseda Relax klubu, 731 511 145
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PROF. MUDR. IVO HRAZDIRA, DRSC.

Začátkem října letošního roku se
dožívá životního jubilea 90 roků
náš spoluobčan – mezinárodně
uznávaný lékař, biofyzik, vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník prof. MUDr. Ivo Hrazdira,
DrSc. Ačkoliv velkou část osobního a profesního života prožil (mj.)
v Brně, již řadu let žije trvale v našem městě, do nějž také sahají
kořeny jeho rodu. Nepatří rozhodně k těm, kteří vyhledávají publicitu a rádi se
dávají vidět na piedestalu slávy, avšak i proto
bych rád věnoval jeho osobnosti a dílu tento
blahopřejný medailon, neboť jej lze právem
řadit k těm nemnoha významným osobnostem
spjatým v různých dobách s naším městem.
Když před více než 150 lety, na prahu léta roku
1867, přišel do tehdejšího Rájce nad Svitavou domkářský synek z Uhřic Jan Hrazdira
(1845–1932), aby zde nalezl obživu jako bednář v lihovaru a posléze po několik desetiletí
jako skladník na dráze, sotva tušil, že z rodiny,
kterou zakrátko založí, vzejde hned několik
pozoruhodných osob, jež se etablují v oblasti
vědecké i umělecké. Asi nejznámějším je bezesporu hudební skladatel, dirigent a sbormistr Cyril Metoděj Hrazdira (1868–1926), který
je – navzdory velkému věkovému rozdílu –
strýcem dnes připomínaného jubilanta.
Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. se narodil 3. 10.
1930 v Šilperku, nynějších Štítech (od r. 1949),
nevelkém městě v malebném podhůří Hrubého Jeseníku poblíž Šumperka. Jeho otec
Eduard Hrazdira (1883–1972) byl zahradníkem
a své povolání vykonával u soukromých zaměstnavatelů v tuzemsku i cizině, od r. 1908
žil mnoho let v Rusku, kde nakonec vstoupil
do čsl. legií a jako legionář se vrátil do vlasti.
V l. 1923–1936 působil jako zahradník a zahradnický instruktor na Zemské odborné škole
hospodářské v Šilperku a následně v Dřevohosticích. R. 1955 se vrátil do rodného Rájce. Věnoval se společenské a kulturní činnosti mj.
v šilperském Sokole a patřil k výrazným osob-

nostem tamního českého menšinového života. V mládí se zapsal
i do historie rájeckého kulturního
života, zejména ochotnického divadla jako herec a režisér, kromě
toho byl milovníkem hudby, sběratelem a znamenitým vypravěčem anekdot, humorných scének
a kupletů. Láska k divadlu i herecké nadání jej přivedly ke krátkému členství v souboru Českého
národního divadla v Brně. Jeho manželkou
byla Marie Hrazdirová, roz. Lužná (1896–1992),
povoláním učitelka.
Syn Ivo vyrůstal v Šilperku a Dřevohosticích,
po absolvování základního vzdělání pak dojížděl na reálné gymnázium v Přerově, kde r. 1950
odmaturoval. Při rozhodování o další životní
cestě zvažoval vysokoškolská studia medicíny,
fyziky, nebo českého jazyka. Nakonec zvítězila
medicína a v září r. 1950 nastoupil studium
na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
v Brně (v l. 1960–1990 Univerzita J. E. Purkyně)
v oboru všeobecného lékařství. Během studia
měl možnost na fakultě i na odborných pracovištích, kde získával první praxi, osobně
poznat řadu významných osobností z různých
oborů medicíny. Od těchto pedagogů se mu
– jak později sám připomenul – dostávalo nejen odborného vzdělání, ale též výchovy k lékařské i občanské etice. K těmto pedagogům
patřil kupř. prof. MUDr. Václav Neumann,
DrSc. (1884–1956), bakteriolog a patolog, prof.
MUDr. Antonín Trýb, DrSc. (1884–1960), dermatovenerolog, ale také známý básník a prozaik
(milovníci literatury budou jistě znát alespoň
jeho nejznámější román Císař chudých), nebo
prof. MUDr. et RNDr. Ferdinand Herčík, DrSc.
(1905–1966), biofyzik a zakladatel československé radiobiologie. Právě prof. dr. Herčík se
záhy stal pro Ivo Hrazdiru pedagogem z nejbližších, neboť pro své odborné zaměření si
vyvolil tutéž dráhu – dráhu biofyzika specializujícího se na otázky využití fyziky v rámci lékařské diagnostiky.
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Studia na Lékařské fakultě završil r. 1956 získáním titulu MUDr., r. 1963 ukončil postgraduální studium na Lékařské fakultě Univerzity
Komenského v Bratislavě (titul CSc.) a r. 1981
po obhájení doktorské disertační práce mu byl
udělen titul DrSc. Mezitím – r. 1965 – se habilitoval v oboru lékařské fyziky.
Odborná činnost prof. MUDr. Ivo Hrazdiry, DrSc.
se zaměřuje na obor biofyziky – aplikaci fyzikálních principů v lékařství a na lékařskou
přístrojovou techniku spolu s problematikou
diagnostických zobrazovacích metod. Zabývá
se studiem a praktickým využitím interakcí
ultrazvuku s biologickými systémy na různých
úrovních biologické organizovanosti včetně
sledování problematiky bezpečnosti lékařského využití ultrazvuku. Již v 60. letech věnoval
svůj zájem radionuklidové diagnostice, ultrazvukové terapii a elektroterapii. Kromě toho
věnuje pozornost také související problematice bezpečnosti lékařské aplikace ultrazvuku.
V souvislosti s touto činností se stal jedním
z nejvýznamnějších průkopníků a propagátorů využívání ultrazvuku v lékařství a mezinárodně uznávaným odborníkem. Koneckonců
již v 60. letech v počátcích kariéry spolupracoval s předním československým oftalmologem prof. MUDr. Janem Vanýskem, DrSc.
(1910–1995) při prvních pokusech se zaváděním ultrazvuku jako diagnostické metody v očním lékařství.
Během odborné praxe kladl nemalý důraz na
nezbytnou potřebu vědecké spolupráce, neboť
právě možnost konfrontovat vlastní výsledky s výsledky práce jiných odborných pracovníků považoval za důležitou hybnou sílu dalšího výzkumu, pročež vždy usiloval o navázání
vzájemné spolupráce s odbornými pracovišti
doma i v zahraničí, což se úspěšně dařilo již
v dobách předlistopadových navzdory omezujícím podmínkám plynoucím z tehdejšího
politického uspořádání.
Výsledky vědecké práce publikoval knižně
v řadě monografií, učebnic a skript, ať již jako
autor či spoluautor, a v cca 200 článcích a studiích vydávaných v odborných periodikách,
a to nejen v českém jazyce. Připočíst je nutno
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četné přednášky na odborných konferencích
aj. podobných platformách v tuzemsku i v zahraničí. Podílel se rovněž na tvorbě vysokoškolských učebnic z oboru biofyziky. Z díla kupř.:
Základy lékařské fyziky (1970), Biofyzika, učebnice pro lékařské fakulty (I. vydání r. 1983),
Ultrazvuk v lékařské diagnostice a terapii
(1983), Úvod do ultrazvukové diagnostiky
(1991), Úvod do barevné duplexní ultrasonografie (1998), Lékařská biofyzika a přístrojová
technika (I. vydání r. 2001), aj. Pro změnu historicky zaměřena byla publikace Stručná historie
Ústavu lékařské fyziky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně 1920–2010 (2010).
Z ranku rozmanitých konferencí a podobných
vystoupení připomeňme alespoň cyklus odborných konferencí s názvem Dny lékařské
fyziky, jejichž tradice byla založena r. 1978
a trvá dodnes. U jejího zrodu stáli prof. MUDr.
Ivo Hrazdira, DrSc. a doc. Ing. Vít Šajter, CSc.
(1934–2016), biofyzik, profesor a vedoucí Katedry biofyziky Lékařské fakulty Univerzity
Komenského v Bratislavě, kterážto katedra se
taktéž stala organizátorem I. Dní lékařské biofyziky ve dnech 17.–19. 5. 1978 konaných na
Slovensku ve městě Modra – část Harmónia–
Piesky.
Záhy začal prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. působit rovněž pedagogicky, přičemž při praxi
vysokoškolského pedagoga vždy kladl kromě
vlastní výuky nemalý důraz na důležitost studia cizích jazyků či vědecké praxe studentů.
Možnost být špičkovým odborníkem podmiňoval potřebou neustálého sebevzdělávání
i snahou přispívat k vědeckému poznání ve
svém oboru teoretickými studiemi, experimenty či klinickými výzkumy. R. 1953 zahájil pedagogické působení zprvu jako odborný asistent
na Ústavu lékařské fyziky LF, od r. 1966 působil na LF UJEP jako docent, r. 1981 byl jmenován řádným profesorem. Na Lékařské fakultě
strávil více než půl století; v současné době je
již profesorem emeritním. V l. 1986–1992 vykonával funkci proděkana fakulty.
Kromě toho byl v l. 1975–1996 přednostou
Biofyzikálního ústavu v Brně. Jeho působení
v tomto ústavu je obdobím, kdy se právě pod
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jeho vlivem stabilizovala lékařská biofyzika
jako neopominutelný obor na lékařských fakultách v tehdejším Československu. Dále
pak v l. 1990–1997 působil ve funkci vedoucího
Centra pro ultrazvukovou diagnostiku Fakultní
nemocnice u sv. Anny v Brně a v l. 1990–1996
byl členem Vědecké rady Masarykovy univerzity a Vědecké rady lékařské fakulty v Brně.
Řadu let byl členem Československé biologické společnosti, jíž v l. 1987–1991 předsedal,
a posléze se stal členem čestným. V téže době
byl dvakrát zvolen do výboru Evropské federace společností pro ultrazvuk v lékařství
a biologii, což mu umožnilo cestovat do zemí
západního bloku a zúčastnit se tamních vědeckých kongresů. V letech 1978–1995 byl členem
Evropské komise pro bezpečnost ultrazvukového záření, později se stal členem výboru
České společnosti pro ultrazvuk v medicíně,
a předsedou na sklonku r. 2009 založené České
společnosti lékařské fyziky při České lékařské
společnosti J. E. Purkyně, kteroužto funkci
vykonával do r. 2014. Z dalších odborných činností lze zmínit členství v redakčních radách
periodik Lékař a technika (1980–2007) a European Journal for Ultrasound (1993–2000).
Za svou celoživotní činnost získal několik domácích i zahraničních ocenění (mj. r. 1985 zlatá
medaile LF UP v Olomouci; r. 1988 ocenění
Pioneer Award in Ultrasound udělené Americkým ústavem pro ultrazvuk v lékařství ve
Washingtonu; r. 1998 Medaile Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za
celoživotní pedagogickou a vědeckou práci,
aj.). V říjnu letošního roku mu pak má být
u příležitosti životního jubilea udělena Zlatá
medaile České lékařské společnosti.
Pozoruhodnou zkušeností bezesporu byla
tříletá expertizní činnost na Lékařské fakultě
univerzity v Oranu v Alžírsku, kde působil
v l. 1969–1972 na tamním Biofyzikálním ústavu, který pomáhal budovat. V Alžírsku tehdy
pobýval s celou rodinou a při práci uplatnil
nejen znalost anglického, ale též francouzského jazyka, jejž si osvojil již za gymnaziálních
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studiích v Přerově. Na pobyt v Oranu dodnes
pan profesor rád vzpomíná jako na zajímavé
období po stránce profesní i osobní.
Pokud jsme nakousli onu sféru života osobního, dodejme, že ještě před ukončením studia
se seznámil se svou budoucí manželkou MUDr.
Antonií Hrazdirovou (*1935), oční lékařkou.
Společně vychovali dvě dcery. Jejich harmonické a spokojené manželství již překročilo
hranici diamantové svatby.
Vědecká a odborná práce vždy byla prof. MUDr.
Ivo Hrazdirovi, DrSc. zároveň jedním z největších koníčků, jemuž věnoval mnoho volného
času. K těm dalším patří cestování, lyžování,
zřejmě po rodičích zděděná náklonnost ke
kultuře projevující se pravidelnými návštěvami divadla či koncertů klasické hudby; ale
také četba nebo aktivní odpočinek v podobě
houbaření a zahradních prací, k čemuž všemu
má jubilant blízký vztah dodnes, přestože nesmlouvavě přibývající léta si vynutila mnohá
omezení v aktivní realizaci některých zálib.
Do našeho města zajížděl prof. MUDr. Ivo
Hrazdira, DrSc. nejprve za návštěvou rodičů
a posléze ve volném čase, kdy dům po rodičích
sloužil převážně k rekreačním účelům. Právě
do tohoto domu, kam kdysi k příbuzným jezdíval i hudebník C. M. Hrazdira, se po rozsáhlé
rekonstrukci r. 2006 s manželkou přestěhoval natrvalo. Ani v této době a v pokročilejším
věku se nicméně nepřestal aktivně podílet na
odborné práci a nadále sleduje vývoj a dění
nejen ve svém oboru, včetně udržování kontaktu s vědeckým prostředím.
A co říci závěrem? Snad vyslovit srdečnou gratulaci ke krásnému životnímu jubileu stojícímu na pomyslném vrcholu dlouhé řady let,
za nimiž se lze ohlédnout s uspokojením z náročné, a především záslužné práce. Doplnit
můžeme přání pevného zdraví, osobní pohody a mnoha spokojených chvil v kruhu rodiny
i přátel.
Vážený pane profesore – vše nejlepší!
Petr Sychra
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VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ PATŘÍ NA SBĚRNÁ MÍSTA,
ABY NEZAMOŘILA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

„Úsporky“ do koše nepatří!
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše.
V domácnostech jsou však v posledních letech „wolframky“ postupně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich
předností je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické
žárovky. Obsahují však druhotné suroviny
a zářivky i velmi malé množství toxické rtuti.
Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit do
koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné
recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do
půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.

Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených sběrných nádob,
které se nacházejí na řadě míst po celé
České republice. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4500 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob
a správné likvidaci starého elektra se dozvíte
na www.ekolamp.cz.

Postaráme se i o staré elektro
EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma
sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale od
ledna 2019 rozšířil své služby i na další elektrozařízení. Nově se tak postará například o vysloužilé domácí spotřebiče, elektrické hračky
a nástroje nebo vybavení pro volný čas a sport.

Správné řešení křížovky ze zářijového
vydání zpravodaje:
Podzim bohatý na mlhu věští
v zimě mnoho sněhu.

Sběrný dvůr v Rájci-Jestřebí je otevřen ve středu od 12:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 08:00
do 12:00 hodin. Sběrný dvůr je dostupný jak
občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.

Další křížovky i jiné hry k příjemnému
trávení volného času najdete na
www.onlinekrizovky.cz.
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TŘIĎTE S MĚSTEM RÁJEC-JESTŘEBÍ
JEDLÉ TUKY A OLEJE
Jedlé tuky a oleje vylévané do domovního
odpadu představují riziko pro průchodnost
nejen domovního odpadního potrubí, ale
i samotné kanalizace.
Město má pro likvidaci jedlého tuku a oleje
k dispozici nádoby o objemu 240 l. Těchto nádob máme v současné době 7 ks. Nádoby jsou
umístěny na sběrných místech v Rájci na ulici
Jurkova (naproti ČKD), v Jestřebí na ulici Jiráskova, v Holešíně u autobusové zastávky a v Karolíně na točně u obchodu. Naplněnost nádob
průběžně monitorujeme. V případě potřeby
lze současný počet nádob 240 l rozšířit.
Použité jedlé tuky a oleje vylévejte pouze do
plastových uzavíratelných obalů (např. PET
lahve) a ukládejte do zmiňovaných nádob.
V žádném případě nenalévejte jedlé tuky
a oleje do skleněných nádob! Pokud se tak
stane a jsou ve svozové nádobě více jak dva
skleněné obaly, dochází k jejich rozbití. Takto
uložený obsah se vyleje do svozové nádoby
a rozbité sklo může propíchnout další plastové

obaly naplněné jedlým tukem a olejem. Tímto
znehodnotíte práci ostatních spoluobčanů
a přidáte nemalé problémy svozové firmě.
A co se s jedlými tuky a oleji děje dál?
Vytříděné oleje a tuky prochází různými stupni úpravy podle způsobu jejich dalšího použití. Jedná se například o filtraci k odstranění
hrubých nečistot a chemické úpravě. Vytříděná
a upravená komodita slouží jako složka pro
výrobu biopaliv nebo jako náhrada ropných
maziv pro stavební a lesní mechanizaci. Využití najde i jako zdroj energie pro výrobu elektřiny a tepla. Do takto označených 240l svozových
nádob patří jen použité oleje a tuky z domácností, např. fritovací olej, olej po smažení
a ztužené jedlé tuky!
NA VŠECH SBĚRNÝCH HNÍZDECH PLATÍ
PŘÍSNÝ ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ JAKÉHOKOLIV
ODPADU MIMO NÁDOBY K TOMU URČENÉ!
Zdeněk Vašíček, místostarosta

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
ŘÍJEN 2020
3. 10.
4. 10.
10. 10.
11. 10.
17. 10.
18. 10.
24. 10.
25. 10.
28. 10.
31. 10.

MDDr. Javorská A.
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Tomášková
MUDr. Sládek
MUDr. Semrádová D.
MDDr. Hájková Barbora
MDDr. Bočková Eva
MUDr. Bočková Jana
MDDr. Dufková Simona
MUDr. Fenyk Vlastimil

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, Pražská 1b
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Sloup, Zemspol, 221
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38
Kunštát, nám. ČSČK 38
Blansko, Pražská 1b
Letovice, Tyršova 15

516 488 455
516 446 398
734 177 800
516 477 319
516 435 203
725 332 967
516 462 203
516 462 203
774 425 074
516 474 310

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 18:00 do 24:00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 20:00 hodin.
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USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 31. 8. 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. 5/2020 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtové opatření č. 6/2020 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 5a
Rada města projednala žádost o výměnu bytu,
evidovanou pod č. j. MERJ 1792/20 a rozhodla
žádosti vyhovět a uzavřít nájemní smlouvu na
byt v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 5b
Rada města projednala žádost o výměnu bytu,
evidovanou pod č. j. MERJ 1931/20 a rozhodla
žádosti nevyhovět.
USNESENÍ č. 5c
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt v majetku města Rájec-Jestřebí a postupovat dle „Pravidel pro uzavírání nájemních
smluv v bytech ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí“.
USNESENÍ č. 6a
Rada města projednala žádost o výměnu bytu,
evidovanou pod č. j. MERJ 1796/20 a rozhodla
žádosti nevyhovět.
USNESENÍ č. 6b
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt v majetku města Rájec-Jestřebí a postupovat dle „Pravidel pro uzavírání nájemních
smluv v bytech ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí.

USNESENÍ č. 7
Rada města schvaluje doplnění specifikace
objednávaných služeb SUEZ Využití zdrojů
a. s., Divize Jihovýchod, Brno pro sběr, svoz
a odstraňování komunálního odpadu v roce
2020 dle přílohy č. 4.
USNESENÍ č. 8
Rada města bere na vědomí informaci o nakládání s bioodpady ve městě Rájec-Jestřebí
(příloha č. 5).
USNESENÍ č. 9
Rada města rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky části obecního pozemku parc. č. 321 ostatní plocha o výměře cca 30 m² z celkové výměry 1.520 m² v k. ú. Jestřebí pro parkování osobního automobilu.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „přípojka NN pro novostavbu rekreační chaty“ na pozemku parc. č. 1934/4 ostatní
plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou (příloha č. 6).
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „přípojka NN pro novostavbu rekreační chaty“ na pozemku parc. č. 1934/4 ostatní
plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou za jednorázovou náhradu 2.000 Kč + platná sazba DPH a za
podmínek uvedených v příloze č. 7.
USNESENÍ č. 11
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní za následujících podmínek:
– prodej za cenu max. 400 Kč/m², pouze na
části pozemků dotčené stavbou hasičské
zbrojnice viz situační výkres (příloha č. 8),
tato cena bude zvýšena o částku odpovídající průměrné míře inflace, zveřejňované
Českým statistickým úřadem, a to za každých
uplynulých 12 kalendářních měsíců ode dne
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
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až do dne podpisu kupní smlouvy jejími
stranami;
– prodej za max. cenu 400 Kč/m² bez jejího
navýšení o částku odpovídající průměrné
míře inflace na celé výměry pozemků dotčených stavbou hasičské zbrojnice mimo
ty části pozemků, které budou dotčeny
stavbou silnice „II/374 Rájec průtah, IV. stavba“, viz situační výkres (příloha č. 8).
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
pověřit starostku města Mgr. Romanu Synakieviczovou dalším jednáním s restituenty.

USNESENÍ č. 14
Rada města projednala a bere na vědomí
žádost o projednání a vyjádření k dlouhodobě
trvajícímu uzavření Pirátského dětského hřiště
nacházejícího se na pozemku parc. č. 1149/1
ostatní plocha v k. ú. Jestřebí. Pirátské dětské
hřiště je majetkem Občanského sdružení Za
rozvoj města, z. s. a předmětný pozemek je pronajat Vodáckému sportovnímu klubu Rájec-Jestřebí. S ohledem na tyto skutečnosti rada
města konstatuje, že jí nepřísluší rozhodovat
o majetku jiných fyzických či právnických osob.

USNESENÍ č. 12
Rada města projednala a bere na vědomí
studii VD Karolín od firmy VODNÍ DÍLA – TBD
a. s., útvar 403 Vodní díla na Moravě a Slezsku,
Brno (příloha č. 9).

USNESENÍ č. 15
Rada města projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí,
které se bude konat dne 16. 9. 2020.

USNESENÍ č. 13
Rada města projednala návrh místostarosty
Zdeňka Vašíčka a souhlasí s tím, aby pořadatelem závodu Rájecká desítka 2021 bylo město
Rájec-Jestřebí.

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

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 14. 9. 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 rozhodla prodloužit nájemní
smlouvy v obecních bytech.
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala návrh smlouvy o výpůjčce cimbálu, vč. obalu, který je v majetku
města Rájec-Jestřebí. Rada města rozhodla
smlouvu o výpůjčce cimbálu, vč. obalu uzavřít.

USNESENÍ č. 5
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
k akci „Rájec-Jestřebí oprava místní komunikace Karolín – kolem kapličky“ se společností
SWIETELSKY stavební s. r. o., Pelhřimov (příloha č. 3). Rada města rozhodla smlouvu o dílo
k akci „Rájec-Jestřebí oprava místní komunikace Karolín – kolem kapličky“ se společností
SWIETELSKY stavební s. r. o., Pelhřimov uzavřít.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
k akci „Rájec-Jestřebí oprava části silnice Holešín
– Lenčov“ se společností SWIETELSKY stavební
s. r. o., Pelhřimov (příloha č. 4). Rada města rozhodla smlouvu o dílo k akci „Rájec-Jestřebí
oprava části silnice Holešín – Lenčov“ se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., Pelhřimov uzavřít.
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USNESENÍ č. 7a
Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí výsadbu
dvouřadé dubové aleje a dvouřadého usazení
laviček v lokalitě u Karolínského rybníka v k. ú.
Karolín.
USNESENÍ č. 7b
Rada města ukládá Ing. Dobiáškovi, ved. odd.
správy a údržby majetku města předložit radě
města možné varianty řešení posezení v lokalitě Karolín parc. č. 211/5 v k. ú. Karolín.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala žádost o směnu části
obecního pozemku parc. č. 1496 ostatní plocha
o výměře 288 m² z celkové výměry 8.789 m²
v k. ú. Jestřebí za pozemek parc. č. 1401 osatní
plocha o výměře 288 m² v k. ú. Jestřebí a doporučuje zastupitelstvu města předmětné
pozemky směnit. Pro daňové účely je cena
pozemků stanovena na 20 Kč/m². Pozemek
parc. č. 1496 ostatní plocha je osvobozen od
DPH dle § 56 odst. 1 zák. č. 235/2004 Sb., zákon
o DPH. Náklady spojené se směnou uhradí
město Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala záměr propachtování
části pozemku parc. č. 1623/1 zahrada o výměře cca 100 m² z celkové výměry 1.041 m² v k. ú.
Rájec nad Svitavou k pěstování plodin a rozhodla uzavřít na předmětnou část pozemku
pachtovní smlouvu na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou za pachtovné
1 Kč/m²/rok.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
stavbu „Rájec – úprava DS, Tesař“ na pozemcích
parc. č. 532/1 ostatní plocha a 532/2 ostatní
plocha, oba v k. ú. Rájec nad Svitavou (příloha
č. 5). Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Rájec – úprava DS, Tesař“ na
pozemcích parc. č. 532/1 ostatní plocha a 532/2
ostatní plocha, oba v k. ú. Rájec nad Svitavou
se společností E.ON Distribuce, a. s., České
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Budějovice za jednorázovou náhradu 1.000 Kč
+ platná sazba DPH a za podmínek uvedených
v příloze č. 6.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
stavbu „Rájec – úprava DS, Musil“ na pozemku
parc. č. 288/1 ostatní plocha v k. ú. Rájec nad
Svitavou (příloha č. 7). Rada města souhlasí
s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene pro stavbu „Rájec
– úprava DS, Musil“ na pozemku parc. č. 288/1
ostatní plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou se
společností E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice za jednorázovou náhradu 1.000 Kč +
platná sazba DPH a za podmínek uvedených
v příloze č. 8.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala žádost vlastníků pozemku parc. č. 848/50, k. ú. Jestřebí o možnost
poskytnutí zeminy ze skrývky stavebních pozemků v městské části Jestřebí, ul. Jana Stříže,
na konečné terénní úpravy pozemku parc.
č. 848/50 v k. ú. Jestřebí. Rada města souhlasí
s poskytnutím cca 10 m³ zeminy na konečné
terénní úpravy pozemku parc. č. 848/50 v k. ú.
Jestřebí za podmínek uvedených v příloze č. 9.
USNESENÍ č. 13
Rada města pověřuje paní Janu Fantovou,
pracovnici stavebního odboru, odd. evidence
nemovitostí zveřejňováním záměrů dispozic
s majetkem města dle ust. § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 10. 2020.
USNESENÍ č. 14
Rada města projednala a bere na vědomí
zápis č. 4/2020 ze zasedání Finančního výboru
města Rájec-Jestřebí dne 14.08.2020. Rada
města ukládá starostce ve spolupráci s Hospodářsko-správním odborem připravit vyžádané podklady pro jednání zastupitelstva
města 16. 9. 2020.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ 16. 9. 2020
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o schváleném Rozpočtovém opatření
č. 3/2020, 4/2020 a č. 5/2020 (příloha č. 1 – č. 3).
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové
opatření č. 6/2020 (příloha č. 4).
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením
smlouvy o smlouvě budoucí kupní za následujících podmínek:
– prodej za cenu max. 400 Kč/m², pouze na
části pozemků dotčené stavbou hasičské
zbrojnice viz situační výkres (příloha č. 5),
tato cena bude zvýšena o částku odpovídající průměrné míře inflace, zveřejňované
Českým statistickým úřadem, a to za každých
uplynulých 12 kalendářních měsíců ode dne
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní
až do dne podpisu kupní smlouvy jejími
stranami,
– prodej za max. cenu 400 Kč/m² bez jejího
navýšení o částku odpovídající průměrné
míře inflace na celé výměry pozemků dotčených stavbou hasičské zbrojnice mimo
ty části pozemků, které budou dotčeny
stavbou silnice „II/374 Rájec průtah, IV. stavba“, viz situační výkres (příloha č. 5).
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města Mgr. Romanu Synakieviczovou dalším jednáním s restituenty.
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města bere a vědomí plnění
příjmů a čerpání výdajů k 31. 8. 2020 (příloha č. 6).
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o hospodaření společnosti Voda‑Teplo‑Světlo, s. r. o. k 30. 6. 2020.

USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parc. č. 446 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m² v k. ú. Jestřebí za cenu
350 Kč/m². Pozemek parc. č. 446 je osvobozen
od DPH dle § 56, odst. 1, zák. č. 235/2004 Sb.,
zákon o DPH. Náklady spojené s prodejem
uhradí kupující.
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města rozhodlo směnit část
obecního pozemku parc. č. 1496 ostatní plocha
o výměře 288 m² z celkové výměry 8.789 m²
v k. ú. Jestřebí za pozemek parc. č. 1401 ostatní plocha o výměře 288 m² v k. ú. Jestřebí.
Pozemek parc. č. 1496 ostatní plocha je osvobozen od DPH dle § 56 odst. 1 zák. č. 235/2004
Sb., zákon o DPH. Náklady spojené se směnou
uhradí město Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 9a
Zastupitelstvo města bere na vědomí výběr
zhotovitele stavby „II/374 Rájec-průtah, IV. stavba“.
USNESENÍ č. 9b
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o dílo na zhotovení části stavby „II/374
Rájec-průtah, IV. stavba“ SO 811.2 Náhradní
výsadba zhotovitele IMOS Brno, a. s. (příloha
č. 7). Zastupitelstvo města rozhodlo smlouvu
o dílo na zhotovení části stavby „II/374 Rájec
-průtah, IV. stavba“ SO 811.2 Náhradní výsadba
se zhotovitelem IMOS Brno, a. s. uzavřít.
USNESENÍ č. 10a
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí studii VD Karolín od firmy VODNÍ DÍLA
– TBD a. s., útvar 403 Vodní díla na Moravě
a Slezsku, Brno (příloha č. 8). O výběru varianty
a realizaci rozhodne zastupitelstvo města.
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USNESENÍ č. 10b
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí výsadbu dvouřadé dubové aleje
a dvouřadého usazení laviček v lokalitě u Karolínského rybníka v k. ú. Karolín.

USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí č. 3/2020
ze dne 5. 6. 2020 a zápis ze zasedání Finančního výboru č. 4/2020 ze dne 14. 8. 2020.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

POZVÁNÍ NA VÝLOV
Ráječtí rybáři připravují podzimní výlov
Dolního Sládkova rybníka v Rájci.

Konat se bude v sobotu 10. října od 9:00 hodin.
Prodávat se budou kapři, pstruzi a další druhy ryb.
Na výlovu bude možné uplatnit výherní poukazy na živé kapry
z letošního rybářského plesu.
- BB -

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. 10/2020 – vydáno v říjnu 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.

REKONSTRUKCE 2. PAVILONU MŠ V RÁJCI, TŘÍDY KOPRETIN A VČELEK

REKONSTRUKCE 2. PAVILONU MŠ V RÁJCI, TŘÍDY KOPRETIN A VČELEK

Jak se mění naše město – místní část Rájec, nový povrch cesty kolem rybníka Klímšák.
Foto Zdeněk Vašíček

