Jak se mění naše město – místní část Karolín, lesní cesta pod rybníkem.

FOTOGRAFIE ZACHYCUJÍ DĚNÍ V MŠ II JESTŘEBÍ

SLOVO STAROSTKY
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
zdravím Vás na začátku měsíce února. Letošní
zima nám prozatím moc sněhové nadílky nedopřála, nicméně nám tím umožnila pokračovat ve stavebních pracích, především na
stavbě čistírny odpadních vod. Dnes bych se
však ráda krátce zmínila o výročí, které naše
město v letošním roce, roce 2020, slaví.
Významným mezníkem ve vývoji Rájce
nad Svitavou a Jestřebí se stal rok 1960, kdy
po červnových volbách splynuly obě obce
v jednu s názvem Rájec-Jestřebí. Dne 12. června 1960 proběhly již zmiňované volby, v nichž
bylo zvoleno 35 členů MNV, a to 23 z Rájce
a 12 z Jestřebí. Kandidáti byli zvolení 98,88 %
voličů, většina z nich jednomyslně. Obě sousední obce tak 1. července 1960 nastoupily
novou, společnou cestu k dalšímu rozvoji.
Sloučená obec měla 2.950 obyvatel, z toho
1 430 mužů a 1 520 žen. Počet domů byl v té
době 632, z toho v Rájci 431 a v Jestřebí 201.

V letošním roce tedy oslavíme 60 let, kdy
sloučením obcí Rájec nad Svitavou a Jestřebí
vzniklo Rájec-Jestřebí. Dnes v našem městě ve
všech místních částech žije o 733 obyvatel více.
Také domů přibylo, některé zanikly, jiné byly
postaveny. V této chvíli je to 674 domů.
V kronikách a mezi pamětníky najdeme
spoustu zajímavých informací z té doby.
Proto si tuto významnou událost, společně
se zakončením letních prázdnin, připomeneme
a oslavíme. Těšit se již nyní můžete na poslední srpnový víkend. Bude pro Vás nachystán
bohatý program s malým překvapením nakonec.
A protože se nyní nacházíme v plném proudu plesové sezóny, přeji všem, kteří některý
ples z pestré nabídky navštíví, příjemnou zábavu a pořadatelům přeji zaplněnou sokolovnu. Občanům dobré, stále ještě zimní, a mrazivé únorové dny.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PŘI PORUCHÁCH NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH
VTS – tel. 516 432 598, 733 527 835, 734 276 470
Poruchy vodovod – tel. 734 658 886
Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626

§
§

§
Plyn – poruchy – tel. 1239
Elektřina – poruchy – tel. 800 225 577

·

Poškození obecního majetku – tel. 770 142 141
Po–pá 6.30–15.00 h, e-mail: udrzba@rajecjestrebi.cz

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

KULTURNÍ DĚNÍ
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

Pondělí 3. 2. 2020 14 h			
výstavní síň knihovny
MOLDAVSKÉ KNÍŽECTVÍ
Historicko-cestopisná přednáška v rámci
literární kavárny

Úterý 11. 2. 2020 14 h
klubovna Na Rybníčku
MOLDAVSKÉ KNÍŽECTVÍ
Historicko-cestopisná přednáška nejen pro
jestřebské občany

Úterý 4. 2. 2020 16 h
knihovna Holešín
MOLDAVSKO
Literární kavárna plná zajímavosti z historie
a geografie malého knížectví

Pondělí 24. 2. 2020 17.30 hSál K-áčko
ANTONÍN LUŇÁČEK, ŘÍDÍCÍ UČITEL V RÁJCI
N. SVIT., ANEB OBRAZ VENKOVSKÉHO
UČITELE PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ
Bc. Petr Sychra v přednášce připomene život
a dílo řídícího učitele Antonína Luňáčka, který
se významně zapsal do historie našeho města,
u příležitosti jeho 160. výročí narození. Vstupné
dobrovolné.

Pondělí 10. 2. 2020 18 h
výstavní síň knihovny
AUTORSKÉ ČTENÍ PETRY BRAUNOVÉ
Současná česká autorka čte
ze svých knih

.

Informace na tel. 723 875 493
B. Bezděk

Kulturní centrum
SOKOLOVNA
RÁJEC-JESTŘEBÍ

od 20:00 hod.

28.02.2020

Vstupenky 150Kč s místenkou
V prodeji od 04.02.2020 denně
do 15:00 hod. v kanceláři školy.

Předtančení Polonéza
Bohatá tombola & občerstvení
Hudba Arcus a doprovodný program

PLES

SDRUŽENÍ RODIČŮ
& ZŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ
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KULTURNÍ DĚNÍ

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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Z NOVÝCH KNIH

Z fondu naší městské knihovny nabízíme několik titulů pro chvíle pohody:
Z děl zahraničních autorů:
BOWEN, R.: Toskánské dítě
BACKMAN, F.: Životní terno
MASSAROTTO, C.: Láska na jedno kliknutí
Detektivky:
CONNELLY, M.: Černý led
TREMAYNE, P.: Pokání mrtvých
LODGEOVÁ, G.: Ukrytá

Povídky:
BILLER, M.: Země otců a zrádců
ŠTRÁFELDOVÁ, M.: Co mě naučilo listí
Z pera českých spisovatelů:
DONÁTOVÁ, U.: Matka v trapu
KLEČKA, J.: Pět ročních období
Více najdete na www.rajecjestrebi.knihovna.cz.

PRVNÍ PŮLROK V II. MŠ JESTŘEBÍ
Letošní školní rok 2019/2020 navštěvuje
MŠ v Jestřebí 27 dětí. První půlrok velmi rychle uběhl a v naší MŠ se stále něco dělo. Již v září
navštívilo naši MŠ Divadélko Sluníčko se třemi pohádkami. V říjnu společně s rodiči děti
plnily i úkoly – navlékaly krásné a rozmanité

korále z přírodnin, vytvářely strašidýlka z dýní
a malá strašidýlka měla sraz i v naší školce.
Starší děti připravily pro všechny své kamarády pečené brambůrky a také jablíčkovou
hostinu – kompot, pečená jablka a moučník
s jablky. Velice se všem líbil „ovocný a zeleni-
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nový týden“ – děti se seznamovaly i s méně
známými druhy ovoce a zeleniny a hlavně mohly vše ochutnávat. Jak se novodobě pěstují
rajčata nám přišel povědět Ing. M. Kula, kte-

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
rý pracuje na Farmě Bezdínek. Povídání bylo
zajímavé, děti se dozvěděly mnoho nových
informací o pěstování, sklizni, a ta vypěstovaná
rajčátka všem moc chutnala.
Děti si vytvořily a nazdobily papírové dráčky
a „velké draky“ jsme pouštěli na Horce v Jestřebí.
Zajímavý a veselý byl
program „Kouzelné barvičky“, kdy si děti vyzkoušely několik kouzelných pokusů – s barvami,
cukrem, mýdlem, lentilkami, a vyzkoušely si, jak
se dělají obří mýdlové
bubliny.
Velmi oblíbené – poučné i zábavné jsou pro
děti činnosti na interaktivní tabuli, kterou velice
často využíváme.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

A přišel prosinec... V prosinci navštívil MŠ
tradičně Mikuláš s čerty a andílky, děti společně nazdobily vánoční stromeček, seznámily
se s vánočními zvyky a tradicemi, vytvořily
si lucerničku a přání. Velice vydařená byla vánoční besídka, kde předvedly svůj program,
a následná dílnička. Děti si společně s rodiči,
prarodiči i sourozenci vytvořily krásné andílky.
Další den už nás čekala pod stromečkem bohatá nadílka.
I tento školní rok se naše MŠ zapojila do
projektu Celé Česko čte dětem. Od začátku
školního roku do konce prosince jsme měli
již tři „čtenářské besedy“. V říjnu k nám do MŠ
přišla pohádku „O veverce Zrzečce“ přečíst
paní K. Gorčíková. S dětmi si potom povídala,
jak se mají chovat v lese, která zvířátka v lese
žijí, čím se živí, na zvířátka si děti zahrály
a následně si i zvířátka nakreslily.
Téma další pohádky se týkalo našeho zdraví. Z knihy o Machovi a Šebestové nám přečetla dětská lékařka – paní D. Dítětová. Po pohádce následovalo povídání o práci lékařky,
o nemocech, poraněních, o první pomoci,
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předvedla nám, jak se obvazují různé části těla,
děti si hledaly puls a vzájemně si poslouchaly
srdíčko. Paní doktorka všechny seznámila
s telefonními čísly první pomoci a také zdůraznila důležitost přivolání dospělé osoby.
Naši MŠ navštěvuje každý měsíc paní
knihovnice Z. Miholová, která dětem také čte
pohádky. Ke každé pohádce má připravené
ještě i další činnosti – společně si pohádku
zahrají, zacvičí si, kreslí, tvoří z papíru a využívají interaktivní tabuli. V rámci projektu Celé
Česko čte dětem, nám paní knihovnice přečetla v prosinci pohádku od spisovatele a ilustrátora dětských knih Adolfa Dudka.
Za přečtení pohádek v MŠ Vám děkujeme.
Na další období školního roku máme pro
děti již připraveno mnoho dalších zajímavých,
poučných a zábavných programů a činností.
Fotografie z uvedených akcí najdete také
na zadní obálce stránce zpravodaje.
Ostatní fotografie naleznete v naší fotogalerii na webových stránkách školy.
D. Šavrňáková, II. MŠ Jestřebí

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

7
VÁNOČNÍ KONCERT
V pátek 20. prosince zavítali k nám do školy manželé Kocůrkovi. Svým zajímavým programem každoročně zpestřují naše vánoční
besídky.
Kromě vánočních písní ze známých pohádek
jsme se mohli zaposlouchat do hry na netradiční hudební nástroje, které při svých cestách
po světě manželé Kocůrkovi shromáždili. Jejich

sbírka je opravdu pestrá. Žáky nejvíce zaujaly
hudební nástroje z Indie, z Nepálu, ale i z Afriky.
Pan Kocůrek se s námi podělil také o zážitky
z cest. Žáci se zaujetím poslouchali, jak to vypadá ve škole pod Mount Everestem, kde pan
Kocůrek také působil, jak se žije v Indii i jinde.
Výchovný koncert se nám všem velmi líbil.
Děkujeme a těšíme se na další.
						
		
Mgr. Martina Kalíková

PROJEKTY NA NAŠÍ ŠKOLE V OBLASTI FYZIKY A KYBERNETIKY
Již od začátku roku ve škole pracujeme na
dvou projektech. Na projektu Astro Pi challenge, a také stavíme roboty ze stavebnice Lego
Mindstorms.
Projekt Astro Pi challenge 2019/2020 je
výzva Evropské kosmické agentury ve spolupráci se společností Raspberry Pi foundation,
která je výrobcem malých počítačů o velikosti

platební karty. O projektu Astro Pi jsme se dozvěděli od pana učitele Nečase, který nám
navrhl, že bychom se mohli zúčastnit. Tento
projekt má dvě části.
V první části jsme měli za úkol vymyslet
zprávu, která se ukáže na displeji počítače na
Mezinárodní vesmírné stanici, obíhající kolem
Země ve výšce 400 km. Hynek Klimek navrhl

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH

zprávu „Nepropadejte panice!” a společně
jsme naprogramovali kódy, které tuto zprávu
zobrazí a následně nám zašlou certifikáty
s polohou a časem, kdy byla zpráva zobrazena.
Vše proběhlo hladce a těšíme se, až se astronautům zobrazí naše zpráva.
V druhé části máme za úkol vymyslet a naprogramovat experiment, který bude na Mezinárodní vesmírné stanici aktivní tři hodiny.
Já, Jakub Ebringer, jsem dostal nápad, že bychom mohli měřit přítomnost posádky v modulu Columbus pomocí senzoru relativní vlhkosti vzduchu. Můj nápad se lidem z Evropské
kosmické agentury líbil. Náš tým Kliger (složení našich příjmení) postoupil do užšího výběru. Agentura nám poslala součásti k sestavení počítače, abychom experiment mohli
plně vyzkoušet. Pokud Evropská kosmická
agentura nenajde chyby v kódu, tým postoupí do dalšího kola. Poté již proběhne nasazení
na Mezinárodní vesmírné stanici, obdržíme
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naměřená data, která zpracujeme a napíšeme
vědeckou práci o našich výsledcích. Evropská
kosmická agentura vybere nejlepší projekty.
Zatím vše probíhá podle plánu, experimenty máme naprogramovat do 14. února.
Když se nevěnujeme projektu Astro Pi
challenge, máme možnost si zkusit práci se
stavebnicí Lego Mindstorms EV3, kterou má
naše škola zapůjčenou od gymnázia Boskovice v rámci projektu PolyGram. Ze stavebnice
jsme postavili robota, kterému můžeme přidat
senzory, které jsou součástí sady. Máme k dispozici ultrazvukový senzor vzdálenosti, díky
kterému se náš robot dokáže vyhýbat překážkám. Využijeme také senzor rozpoznávající
barvy, gyroskopický senzor a senzory dotyku.
Postaveného robota programujeme pomocí
programovacího nástroje EV3.
Děkujeme panu učiteli Nečasovi, že můžeme objevovat svět vědy a techniky.
Jakub Ebringer, Hynek Klimek, 9. A

CENTRUM MOTÝLEK
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VÝLET DO JUMPARKU A VIDY
Poslední den vánočních prázdnin jsme se
prostřednictvím hromadné dopravy vydali
do Brna na výlet. Nejdříve nás čekal JumpPark,
kde jsme během hodiny vyskákali všechna
přebytečná kila z vánočních
svátků a vzápětí jsme se vydali do zábavního vědeckého
parku Vida. Tam nás čekal
oběd, spousta interaktivních
expozic a výukový program.

Den uběhl jako nic a už jsme spěchali na
vlak domů. Po cestě jsme dojedli svačinky od
maminek a po šesté hodině už si děti přebírali
rodiče na vlakovém nádraží v Rájci.
Centrum Motýlek, z. s.

ROZPIS LSPP
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
ÚNOR 2020
Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin

1. 2.
		
2. 2.
8. 2.
9. 2.
15. 2.
16. 2.
22. 2.
23. 2.
29. 2.

MUDr. Řehořek
(MUDr. Řehořková)
MUDr. Řehořek
MUDr. Semrádová
MUDr. Roth
MUDr. Adamová
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pernicová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Paděrová

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Ostrov, Zdrav. středisko
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Blansko, Gellhornova 9
Boskovice, Růžové nám. 16
Černá Hora, Zdrav. středisko
Šebetov, 117

516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 444 326
516 474 018
516 412 422
774 177 804
725 415 615
516 465 452

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.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 2. 2. 2020 oslaví své významné
jubileum společné cesty životem,
briliantovou svatbu, ráječtí občané Marie a Milan BURGETOVI.
Marie, rozená Slašťanová, pochází ze slovenské obce Jalná
u Žiaru nad Hronom a Milan se narodil v Lipové u Boskovic.
Sňatek uzavřeli v Lechovicích
u Znojma, ale již od roku 1953 jsou občané
města Rájec-Jestřebí. Za sedmdesát let

společného života vychovali čtyři děti,
deset vnoučat, šestnáct pravnoučat
a jednoho prapravnuka. Oba dva již
oslavili devadesáté narozeniny (narozeni 1929 a 1928) a pro rozvětvenou
rodinu jsou příkladem svým přístupem k životu.
Gratulujeme manželům Burgetovým
k tomuto krásnému manželskému jubileu
a do dalšího života přejeme zejména pevné
zdraví!

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
V MĚSÍCI LISTOPADU
paní Vlasta Kakáčová, 74 let
paní Vlasta Marečková, 94 let
pan Miroslav Staněk, 93 let

V MĚSÍCI PROSINCI
paní Věra Plhoňová, 68 let
pan Petr Pásek, 41 let
pan Miroslav Meluzín, 72 let
pan Arnošt Souš, 83 let

OHLASY
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NOVOROČNÍ KONCERT
Uvítali jsme nový rok 2020 a jak je v našem
městě již tradicí, byl zahájen Novoročním koncertem Moravského klavírního tria a jeho hostů. Hosté se vždy mění, ale Moravské klavírní
trio hraje od roku 1999 v nezměněném složení.
Jsou to umělci: Jiří Jahoda – housle, Jana Ryšánková – klavír, Miroslav Zicha – violoncello.
Letos koncertovali u nás již po osmnácté. Program si pro nás, posluchače, připravili opravdu
nádherný.
V první části koncertu to byly skladby W. A.
Mozarta, G. Verdiho, F. Cilea a G. Rossiniho.
K hudebníkům se postupně přidali hosté:
výborná sopranistka Ivana Pavlů a rakouskoitalský zpěvák Martino Hammerle-Bortolotti.
Tomuto pěvci, v Rájci-Jestřebí byl již potřetí, se
velmi líbí akustika naší sokolovny a jeho bary-

ton zde zněl opravdu velmi krásně. Stejně tak
zpěv paní Ivany Pavlů, ať v jednotlivých áriích
nebo v duetech s panem Bortolottim, byl velký
zážitek. O přestávce pronesla přípitek paní
starostka Romana Synakieviczová, přítomní si
navzájem popřáli to nejlepší do nového roku.
Druhá část byla sestavena ze skladeb Jaroslava Ježka, Rudolfa Frimla, Zdeňka Krále a árií
z operet Franze Lehára a Emericha Kalmána.
Závěr koncertu byl ve znamení známých vítězných písní z italských festivalů. Celý program
uváděl velmi poutavě a vtipně pan Jahoda,
drobnými vtípky se přidávali i ostatní umělci.
Prožili jsme velmi příjemný večer a dobře naladěni jsme odcházeli domů. Kéž by nastupující rok byl celý tak hezký a úspěšný jako tento
koncert.
MK

SPORT
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MEMORIÁL

Na závěr roku zorganizoval v sobotu 21. 12.
2019 Sportovní klub v Rájci Jestřebí v areálu
Na Rybníčku memoriál Pavla Cihláře ve stolním
tenise. Pavel Cihlář byl dlouholetý předseda
klubu a zasloužil se o chod klubu a organizaci
právě tohoto turnaje, který se hrál jako Štěpánský. Tato akce slouží jednak pro sportovní
vyžití během vánočních svátků, ale také k setkání zasloužilých členů klubu k přátelskému
posezení a zavzpomínání na historii činnosti
klubu a budování sportovního areálu.
Při této příležitosti bylo možné prohlédnout si nově zrekonstruované šatny, kde byla
provedena výměna PVC, vymalováno, provedeny opravy nábytku a laviček. Bylo oceněno,
že současný výbor klubu dále účelně investuje
do rekonstrukce budovy a areálu. Mimo jiné
byly na podzim z poloviny opraveny podezdív-

ky okolo tenisových kurtů. Zbytek bude dokončen na jaře.
Co se týče tenisového turnaje, jednalo
se spíše o pohyb a radost ze hry než výrazné
soupeření. Hrálo 14 hráčů ve dvou skupinách
a místo bojování o vítězství se hra posunula
na hru ve čtyřhrách, kde se zapojí více hráčů
a hra je pestřejší. Hrálo se v podstatě celý den
až do večera. Každý hráč měl možnost se plně
sportovně vyžít a odnést si plno zážitků.
Všichni zúčastnění hráči měli k průběhu
turnaje jen kladné hodnocení.
Po celý den bylo pro přítomné připraveno
občerstvení i něco k pití a celá společnost se
výborně bavila. Několikrát bylo připomenuto,
jak je důležité, že klub funguje a je možnost
se v areálu sejít, zasportovat, odreagovat se
a pobavit.
Miroslav Zachoval

SPORT
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1. ROČNÍK TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 28. 12. 2019 se pod
záštitou města Rájec-Jestřebí,
Relax klubu a Trianglu konal
historicky první turnaj ve stolním tenise. Celá akce probíhala v budově základní školy
a byla přístupná pro širokou
veřejnost.
Zahájení provedla Mgr.
Jaroslava Dobešová za Relax
klub, který se staral o občerstvení závodníků. Herní systém
a rozlosování závodníků organizoval Mgr. Jiří Koumar, člen

klubu Triangl. Diplomy a ceny
pro soutěžící zajistil místopředseda Zdeněk Vašíček za
přispění města Rájec-Jestřebí.
Soutěžilo se od 9.30 do
15.30 hodin, výsledky jednotlivých kategorií byly vyhlašovány průběžně, závodníci byli
velmi spokojení.
Děkujeme všem organizátorům a hlavně soutěžícím,
a těšíme se na další ročník.
Mgr. Jaroslava Dobešová RK

Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

V sobotu 4. 1. 2020 jste mohli v našem
městě opět potkávat skupinky koledníků,
kteří chodili dům od domu a přinášeli všem
radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na
svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích,
přitom prosili o dar na pomoc lidem v nouzi.

Z vašich darů budou podpořeny tyto projekty:
– auto pro Mobilní hospic svatého Martina
– podpora matek s dětmi v nouzi
– pomoc seniorům a zdravotně postiženým
– Charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu

Letošní tříkrálová sbírka byla složena
z 20 pokladniček a to:
živý betlém
10.986 Kč (2 poklad.)
městská část Holešín
9.825 Kč (2 poklad.)
městská část Karolín
4.579 Kč (1 poklad.)
městská část Rájec
64.912 Kč (11 poklad.)
městská část Jestřebí
26.247 Kč (4 poklad.)
Celkem za město
116.549 Kč

Upřímně děkujeme všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům,
kteří věnují svůj čas a pomáhají tak Charitě
naplňovat její poslání.
Dobrovolníci Oblastní charity Blansko
a koledníci

Správné řešení křížovky z lednového vydání zpravodaje:
Hodně správných kroků do nového roku.
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KŘÍŽOVKA
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VYHLAŠUJEME 16. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Město Rájec-Jestřebí
ve spolupráci s Gymnáziem Rájec-Jestřebí o.p.s. a ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
vyhlašují 16. ročník literární soutěže mladých, začínajících autorů

,,PÍŠI, TEDY JSEM“
Podmínky soutěže:
Přijímáme literární práce
ve tvaru poezie a próza
na volné téma

Rozsah práce: 1–2 strany formátu A4.
Soutěže se mohou zúčastnit žáci
a studenti ve věku 11–20 let.
Práce zasílejte v pěti kopiích –
dle vzoru. Každá kopie práce bude
mít vrchní list se jménem účastníka
s uvedením všech dalších náležitostí
dle přiloženého vzoru.
Všechny materiály zasílejte
do úterý 31. 3. 2020 na adresu:
Město Rájec-Jestřebí
Odbor kultury a cestovního ruchu
Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Obálku označte heslem
„LITERÁRNÍ SOUTĚŽ“
Slavnostní vyhodnocení vítězů
se uskuteční v pondělí 11. 5. 2020
v 9 hodin na MěÚ Rájec-Jestřebí.

Přihláška musí obsahovat:
Jméno, příjmení a věk účastníka,
e-mailovou adresu, školu s uvedením
adresy, ročník, učitele, počet stran
a podpis autora – prosíme vše
hůlkovým písmem

USNESENÍ
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U S N E S E N Í
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 16. 12. 2019
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání doplněný o body:
· 20. Návrh smlouvy o dílo za účelem získání
finanční podpory pro vytvoření Územního plánu města Rájec – Jestřebí z národního
programu „Podpora územně plánovacích
činností obcí“ pro rok 2020,
· 21. Výběr zhotovitele k veřejné zakázce
„Vypracování územního plánu Rájec-Jestřebí“.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2019 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města projednala návrh cenové nabídky
a návrh smlouvy o dílo na zpracování pasportu, manipulačního řádu, vodoprávního povolení a studie vodního díla v Karolíně od firmy
VODNÍ DÍLA – TBD a. s., útvar 403 Vodní díla
na Moravě a Slezsku, Brno (příloha č. 2). Rada
města rozhodla smlouvu o dílo na zpracování
pasportu, manipulačního řádu, vodoprávního povolení a studii vodního díla v Karolíně od
firmy VODNÍ DÍLA – TBD a. s., útvar 403 Vodní
díla na Moravě a Slezsku, Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 4
Rada města Rájec-Jestřebí projednala žádost
o prominutí zaplacení části nájemného a rozhodla snížit nájemné ve výši dle přílohy č. 3.
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala žádost společnosti
ROSA market, s. r. o. a rozhodla prodloužit
nájemní smlouvu na nebytové prostory v majetku města Rájec-Jestřebí na ul. Komenského
621 v Rájci‑Jestřebí sloužící jako prodejna potravin a drobného zboží do 31. 12. 2026. Záměr
byl zveřejněn od 12. 11. 2019 do 28. 11. 2019.

USNESENÍ č. 6a
Rada města schvaluje Sazebník úhrad Kulturního centra – sokolovny platný od 1. 1. 2020
(příloha č. 4).
USNESENÍ č. 6b
Rada města schvaluje Sazebník úhrad sálu
K-áčko platný od 1. 1. 2020 (příloha č. 5).
USNESENÍ č. 6c
Rada města pověřuje pracovnice Odboru kultury a cestovního ruchu paní Mgr. Hanu Hortovou a paní Lucii Augustinovou podepisováním
objednávek na pronájmy nebytových prostor
Kulturního centra – sokolovny a sálu K-áčko.
USNESENÍ č. 7a
Rada města schvaluje Směrnici č. 6/2019 Podpisový řád (příloha č. 6).
USNESENÍ č. 7b
Rada města schvaluje Směrnici č. 7/2019 k zabezpečení zákona o finanční kontrole (příloha
č. 7).
USNESENÍ č. 7c
Rada města schvaluje Směrnici č. 8/2019 k dani
z přidané hodnoty (DPH) (příloha č. 8).
USNESENÍ č. 7d
Rada města schvaluje Směrnici č. 10/2019
Identifikace a řízení rizik (příloha č. 9).
USNESENÍ č. 7e
Rada města schvaluje Směrnici č. 9/2019 pro
práci s osobními údaji (příloha č. 10).
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí,
okres Blansko, příspěvková organizace o schválení financování na rok 2020. Rada města
schvaluje Rozpočet Základní školy a mateřské

USNESENÍ
školy, okres Blansko, příspěvková organizace
na rok 2020 dle návrhu (příloha č. 11). Rada
města schvaluje neinvestiční příspěvek Základní škole a mateřské škole, okres Blansko,
příspěvková organizace ve výši 4.500.000 Kč.
USNESENÍ č. 9
Rada města schvaluje Plán investičních akcí
Základní školy a mateřské školy, okres Blansko,
příspěvková organizace na rok 2020. Rada
města schvaluje čerpání z fondu investic v plánované výši 6.800.000 Kč. Rada města schvaluje investiční příspěvek zřizovatele města
Rájec-Jestřebí v roce 2020 ve výši 6.000.000 Kč
na akce uvedené v Plánu investičních akcí na
rok 2020 (příloha č. 12).
USNESENÍ č. 10
Rada města schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu Základní školy a mateřské školy,
okres Blansko, příspěvková organizace na rok
2021–2022 (příloha č. 13).
USNESENÍ č. 11
Rada města schvaluje změnu odpisového
plánu Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko na rok 2019. Navýšení
odpisů ve výši 122.132 Kč oproti plánovaným
ve výši 877.233 Kč bude čerpáno z neinvestičního příspěvku na rok 2019.
USNESENÍ č. 12
Rada města schvaluje změnu platového výměru ředitele Základní školy a mateřské školy
Rájec‑Jestřebí, okres Blansko od 1. 1. 2020 (příloha č. 14).
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala návrh Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Rájec – DP Ševčík“ na pozemku
parc. č. 1573/1 ostatní plocha v k. ú. Rájec
nad Svitavou. Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene pro stavbu „Rájec – DP Ševčík“ na pozemku parc. č. 1573/1 ostatní plocha
v k. ú. Rájec nad Svitavou se společností E.ON
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Distribuce, a. s., České Budějovice za jednorázovou náhradu 1.700 Kč + platná sazba DPH
a za podmínek uvedených v příloze č. 15.
USNESENÍ č. 14
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č. 1682 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 – úprava DS,
Hruška“ na obecním pozemku parc. č. 1682
ostatní plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou za
jednorázovou náhradu 1.000 Kč + platná sazba DPH.
USNESENÍ č. 15
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č. 482/1 ostatní plocha v k. ú. Jestřebí a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene pro E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice ke stavbě „Jestřebí – úprava DS,
Zerák“ na obecním pozemku parc. č. 482/1
ostatní plocha v k. ú. Jestřebí za jednorázovou
náhradu 1.500 Kč + platná sazba DPH.
USNESENÍ č. 16
Rada města projednala návrh Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Karolín – úprava DS, Žédek“ na
pozemku parc. č. 255/1 ostatní plocha v k. ú.
Karolín. Rada města souhlasí s uzavřením
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene pro stavbu „Karolín – úprava DS,
Žédek“ na pozemku parc. č. 255/1 ostatní plocha v k. ú. Karolín 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. 16.
USNESENÍ č. 17
Rada města schvaluje specifikaci objednávaných služeb SUEZ Využití zdrojů a. s., Divize
Jihovýchod, Brno pro sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu v roce 2020 (příloha č. 17).

USNESENÍ
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USNESENÍ č. 18
Rada města projednala žádost Gymnázia
Rájec-Jestřebí, o. p. s. o příspěvek na 25. reprezentační ples, který se bude konat 7. února
2020, a rozhodla poskytnout finanční dar ve
výši 600 Kč.
USNESENÍ č. 19
Rada města projednala žádost spolku Junák-český skaut, středisko Rájec-Jestřebí o sponzorský dar na 10. skautský bál, který se bude
konat 24. ledna 2020, a rozhodla poskytnout
finanční dar ve výši 600 Kč.
USNESENÍ č. 20
Rada města projednala návrh smlouvy o spolupráci za účelem získání finanční podpory
pro vytvoření Územního plánu města RájecJestřebí z národního programu „Podpora
územně plánovacích činností obcí“ pro rok

2020 od zhotovitele Project Assistance, s. r. o.,
Brno (příloha č. 8). Rada města rozhodla
smlouvu o spolupráci za účelem získání finanční podpory pro vytvoření Územního plánu
města Rájec-Jestřebí z národního programu
„Podpora územně plánovacích činností obcí“
pro rok 2020 se zhotovitelem Project Assistance, s. r. o., Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 21
Rada města projednala Protokol o průběhu
výběrového řízení a o posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Vypracování územního plánu Rájec-Jestřebí“
(příloha č. 19). Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise na realizaci této
veřejné zakázky vybrala firmu ATELIER URBI,
spol. s r. o., Brno, IČ 26234734. Rada města
pověřuje starostku města Mgr. Romanu Synakieviczovou uzavřením smlouvy.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

U S N E S E N Í
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 13. 1. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města projednala Žádost o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Vypracování územního plánu Rájec-Jestřebí“ od společnosti Institut regionálních informací, s. r. o.,
Brno (příloha č. 1). Rada města trvá na svém
usnesení č. 21 ze dne 16. 12. 2019, které zní:

„Rada města projednala Protokol o průběhu
výběrového řízení a o posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Vypracování územního plánu Rájec-Jestřebí“ (příloha č. 19). Rada města v souladu s doporučením hodnotící komise na realizaci této veřejné
zakázky vybrala firmu ATELIER URBI, spol. s r.o.,
Brno, IČ 26234734. Rada města pověřuje starostku města Mgr. Romanu Synakieviczovou
uzavřením smlouvy.“
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

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

960 Kč
480 Kč
300 Kč

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

36 Kč

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

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 2/2020 – vydáno
v únoru 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.

FOTOGRAFIE ZACHYCUJÍ DĚNÍ V MŠ II JESTŘEBÍ

Jak se mění naše město – místní část Karolín, lesní cesta pod rybníkem.

