Jak se mění naše město – místní část Holešín, nový povrch silnice nad Holešínem,
směr rozcestí Kuničky, Petrovice. Foto: Zdeněk Vašíček

SILNICE II/374 RÁJEC PRŮTAH, IV. ETAPA. Foto: Jiří Sobol

FOTOGRAFIE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V JESTŘEBÍ
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
po dlouhé, mrazivé zimě tu máme opět první
jarní dny. Pustili jsme se do úklidu a zvelebování našeho okolí i domů, začíná jarní úklid
města a údržba zeleně. Neodmyslitelně sem
patří také příprava na jarní svátky.
Letos budou poznamenány nelehkou dobou,
ve které nyní všichni žijeme. Pandemie zastavila nejen všechny plesy, kulturní akce, ale
i masopustní průvody. Přípravy na jaro i třeba
tradiční výstava kamélií budou prostě letos
jiné. Dnes Vás tedy nemohu pozvat na spoustu
akcí, které se jinak v našem městě konají, a i teď
jsou připravené, protože nevíme, jaká vládní
nařízení přijdou dnes, zítra, pozítří, popozítří….
O to více jsem ráda, že mohu napsat několik
řádků o výjimečné občance našeho města.
Již v minulém vydání zpravodaje jste se dozvěděli, že jedna z našich občanek města v lednu
letošního roku oslavila krásné, kulaté narozeniny. Je tu však jiný důvod, proč o ní chci psát.
Rada města na základě návrhu paní knihovnice
rozhodla o udělení Ceny starosty města Rájec-Jestřebí paní Marii Konečné. Většina z nás ji

zná jako bývalou paní učitelku ze základní
školy, potkává ji na procházkách v ulicích našeho města a jistě se s ní setkala při různých
společenských akcích. Cena starosty města
byla paní Marii Konečné udělena za řadu dlouhodobých záslužných prací, z nichž můžeme
mimo jiné jmenovat působení ve Sboru pro
občanské záležitosti, recitace na svatbách,
vítání občánků a v současné době zejména
za velkou pomoc při různých akcích konaných
v městské knihovně. Bylo by toho jistě více,
možná i na samostatný článek zde ve zpravodaji. Dne 28. ledna převzala paní Marie Konečná Cenu starosty města v prostorách obřadní
síně Městského úřadu Rájec-Jestřebí. Škoda
jen, že za velmi skromné účasti tak, jak nám
to nyní vládní nařízení dovolují. Přesto byl samotný akt velice příjemný a cenu paní Konečná převzala s pokorou jí vlastní. Ještě jednou
děkujeme a z celého srdce gratulujeme.
Na závěr Vám všem přeji spoustu krásných
jarních dnů prozářených sluníčkem i dobrou
náladou.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka
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BAREVNÉ POPELNICE

Vážení občané, zastupitelstvo města RájecJestřebí na svém zasedání dne 9. 12. 2020 schválilo pro rok 2021 nákup dalších 200 kusů barevných popelnic. Opět se bude jednat o žluté
popelnice 120 l na plast a o modré popelnice

120 l na papír. V případě zájmu kontaktujte
Ing. Blanku Vybíhalovou, 515 557 621, pokladna@rajecjestrebi.cz nebo paní Jitku Měcháčkovou, 515 557 627, mzdy@rajecjestrebi.cz. Zvýhodněná cena za jednu popelnici bude 200 Kč.

CENA VODY – UDRŽITELNOST PROJEKTU –
SAMOFINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY
Vypočítat cenu vody, byť se vychází z daného
kalkulačního vzorce, není lehká záležitost.
Z čeho se vypočítává cena vody? Cena vody
vychází z obecně závazných pravidel, kterými
se musí řídit všichni provozovatelé. Způsob
stanovení ceny vodného a stočného je přísně
podřízen regulaci vycházející z Cenového výměru Ministerstva financí ČR pro každý kalendářní rok, jedná se tedy o cenu věcně usměrňovanou státem. Věcné usměrňování cen má
za cíl kontrolovat odpovídající náklady provozovatelů vodohospodářských sítí. Hlavními
orgány regulace vodárenství v ČR jsou Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí.
Základní kostrou pro tvorbu ceny vody jsou
oprávněné náklady, přiměřený zisk a fakturovaný objem metrů kubických vody. Ekonomickou oprávněnost nákladů určuje Cenový
výměr MF ČR, kde je stanoveno, které náklady
mohou být do kalkulačního vzorce započítány.
Významné položky představují opravy a provozní náklady, především spotřeba elektrické
energie, laboratorní práce, materiál vč. chemikálií a v neposlední řadě poplatky hrazené
státu za odběr surové vody či poplatky za vypouštění odpadních vod. K celkové ceně je
rovněž nutné připočítat zákonnou sazbu DPH.
Kontrolu nad výší přiměřeného zisku a dodržováním předepsaných postupů provádí stát
prostřednictvím příslušného finančního ředitelství, které provádí pravidelné kontroly.

Výslednou výši ceny ovlivňuje celková spotřeba vody, resp. závisí na objemu fakturovaného
vodného a stočného, neboť fakturační objemy
jsou při výpočtu ceny jmenovatelem, kterým
se dělí celkové náklady. Nezanedbatelným
faktorem zůstává zpřísňování legislativních
podmínek pro provozování vodovodů a kanalizací, bez možnosti ovlivnění ze strany majitele nebo provozovatele vodárenské infrastruktury.
V Rájci-Jestřebí do výše ceny vody vstupuje
také stavba nové čistírny odpadních vod a její
spolufinancování z dotačních prostředků
OPŽP. Po dokončení projektu budou kontrolovány finanční prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury dle plánu financování obnovy (PFO), které vychází z výpočtu
dle nástroje Udržitelnost 2014+ – vlastník je
povinen za dobu udržitelnosti projektu 10 let
vytvořit zdroje na její obnovu. Udržitelnost
projektu se počítá od data kolaudace, v našem městě tedy předpoklad od roku 2022.
Současná cena neodpovídá již delší dobu skutečným nákladům.
Jsme si vědomi, že vzhledem k probíhající
epidemii je současná doba pro zvyšování cen
čehokoli velmi nevhodná. Obnova vodohospodářské infrastruktury je nutnou podmínkou
pro dlouhodobé a spolehlivé zásobování pitnou vodou a zajištění funkčního kanalizačního
řádu.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka
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Město Rájec-Jestřebí ve spolupráci
se Základní školou a mateřskou školou
Rájec-Jestřebí

vyhlašují

ve prospěch Mgr. Michala Poláka

Mgr. Michal Polák je učitelem Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, s trvalým pobytem v Blansku. V současné době se léčí z následků po prodělané pneumokokové meningitidě. Jeho manželka je na mateřské dovolené a zároveň pečuje o dvě
školou povinné děti. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na léčbu
následků po prodělané pneumokokové meningitidě nehrazené ze zdravotního pojištění, zajištění léčebného režimu, předepsané rehabilitační péče, nákupu zdravotnického materiálu, rehabilitačních pomůcek, popřípadě léčebného pobytu v určeném
rehabilitačním zařízení a také nákladů na vybavení, úpravu a chod domácnosti po
dobu léčby. Pomozte rodině v této nelehké situaci.

Číslo transparentního účtu: 123-1931500227/0100
Sbírka je vyhlášena od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
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OZNÁMENÍ

ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU ZE DNE 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)
bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále
jen „sčítání“). Rozhodným okamžikem sčítání
je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu
27. března 2021. Fyzická osoba podléhající
sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo
jako online, tedy bez nutnosti kontaktu
s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný
okamžik na území České republiky trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl,
doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území
České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt
(i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na
cizince, kteří jsou v České republice na dobu
kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad
(dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání
přebírá údaje z informačních systémů veřejné
správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě
a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem tento dokument, seznam
standardních sčítacích obvodů v obci včetně
jejich vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat,

včetně telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové
adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů
jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou
osobou. Tou je každá plně svéprávná fyzická
osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu,
která není plně svéprávná, poskytne údaje
její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů
a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem
do sčítacího formuláře buď v elektronické
podobě při online sčítání od 27. března 2021
do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním
došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní
podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu
své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá
členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář
v listinné podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je
podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost
nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčítací
formulář v odpovědní obálce na poště nebo
jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej
doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději
do 11. května 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
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Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR
a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely.
Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků
seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost.

Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích
formulářů přispěli k úspěšnému provedení
sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný
formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní
hygieničkou České republiky distribuci a sběr
listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné
formuláře bude možné odeslat v předtištěné
obálce prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech
České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude
zdarma. Kontaktní místa budou provozována
za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na

území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk,
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo
cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou
také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat
listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při
přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb.
Informace zjištěné během sčítání ovlivňují
činnost veřejné správy, podnikatelské záměry
i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život
každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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SEZNAM KONTAKTNÍCH MÍST PRO SČÍTÁNÍ 2021 PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.
Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky
Kuřim
Zbýšov u Brna
Nedvědice
Brno 1
Brno 2
Brno 3
Brno 4
Brno 7
Brno 8
Brno 9
Brno 10
Brno 11
Brno 12
Brno 13
Brno 14
Brno 15
Brno 16
Brno 17
Brno 18
Brno 19
Brno 20
Brno 21
Brno 23
Brno 24
Brno 25
Brno 27
Brno 28
Brno 29
Brno 34
Brno 35
Brno 36
Brno 38
Brno 39
Pozořice
Oslavany
Modřice
Šlapanice u Brna
Rajhrad
Hrušovany u Brna
Dolní Kounice

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Legionářská 334/65, 664 34, Kuřim
Masarykova 248, 664 11, Zbýšov
č.p. 44, 592 62, Nedvědice
Orlí 655/30, Brno-město, 602 00, Brno
Nádražní 118/7, Brno-město, 602 00, Brno
Křížová 96/18, Staré Brno, 603 00, Brno
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00, Brno
U dálnice 777, 664 42, Modřice
Heršpická 875/6a, Štýřice, 639 00, Brno
náměstí 28. dubna 1069/2, Bystrc, 635 00, Brno
Mečová 695/2, Brno-město, 602 00, Brno
Kounicova 688/26, Veveří, 602 00, Brno
Mojmírovo náměstí 2919/22, Královo Pole, 612 00, Brno
Zemědělská 649/68, Černá Pole, 61300, Brno
Dukelská třída 1658/88, Husovice, 61400, Brno
Rokycanova 1867/35, Židenice, 61500, Brno
náměstí Svornosti 2573/6, Žabovřesky, 61600, Brno
Svatopetrská 60/28, Komárov, 617 00, Brno
Spáčilova 1109/15, Černovice, 618 00, Brno
Sokolova 92/20, Horní Heršpice, 619 00, Brno
Tuřanské náměstí 88/3, Tuřany, 620 00, Brno
Kolaříkova 1501/10, Řečkovice, 621 00, Brno
Libušina třída 579/2, Kohoutovice, 623 00, Brno
Hlavní 247/64, Komín, 624 00, Brno
U pošty 638/16, Starý Lískovec, 625 00, Brno
Přemyslovo náměstí 857/22, Slatina, 627 00, Brno
Vlkova 2481/4, Líšeň, 628 00, Brno
Pálavské náměstí 4246/5, Židenice, 628 00, Brno
Kamínky 551/3, Nový Lískovec, 634 00, Brno
Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00, Brno
Kamenačky 4018/49, Židenice, 636 00, Brno
Haškova 153/17, Lesná, 638 00, Brno
Renneská třída 405/27, Štýřice, 639 00, Brno
Na Městečku 14, 664 07, Pozořice
Hlavní 36/24, 664 12, Oslavany
Masarykova 144, 664 42, Modřice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51, Šlapanice
Masarykova 88, 664 61, Rajhrad
Jiřího z Poděbrad 224, 664 62, Hrušovany u Brna
Masarykovo náměstí 142/10, 664 64, Dolní Kounice

Telefon
954 266 434
954 266 411
954 259 262
954 260 100
954 260 200
954 260 300
954 260 400
954 260700
954 260 800
954 260 900
954 261 000
954 261 100
954 261 200
954 261 300
954 261 400
954 261 500
954 261 600
954 261 700
954 261 800
954 261 900
954 262 000
954 262 100
954 262 300
954 262 400
954 262 500
954 262 700
954 262 800
954 262 900
954 263 400
954 263 500
954 263 600
954 263 800
954 263 900
954 266 407
954 266 412
954 266 442
954 266 451
954 266 461
954 266 462
954 266 464

ZPRÁVY Z RADNICE
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Veverská Bítýška
Ivančice
Rosice u Brna
Tišnov 1
Židlochovice
Znojmo 1
Znojmo 2
Šumná
Kravsko
Hrušovany nad Jeviš.
Miroslav
Moravský Krumlov
Blansko 1
Jedovnice
Lomnice u Tišnova
Letovice
Velké Opatovice
Boskovice
Vyškov 1
Rousínov u Vyškova
Ivanovice na Hané
Slavkov u Brna
Bučovice
Břeclav 2
Břeclav 4
Pohořelice
Klobouky u Brna
Mikulov na Moravě
Hustopeče u Brna
Hodonín 1
Dubňany
Ždánice
Strážnice
Velká nad Veličkou
Bzenec
Kyjov 1
Veselí nad Moravou
Kunštát na Moravě
Podivín

9. května 3, 664 71, Veverská Bítýška
Komenského náměstí 21/9, 664 91, Ivančice
Palackého nám. 19, 665 01, Rosice
nám. Míru 22, 666 01, Tišnov
Nádražní 160, 667 01, Židlochovice
Horní náměstí 256/13, 669 02, Znojmo
Dr. Milady Horákové 2297/6, 669 02, Znojmo
č.p. 45, 671 02, Šumná
č.p. 200, 671 51, Kravsko
náměstí Míru 707, 671 67, Hrušovany nad Jevišovkou
nám. Svobody 22/22, 671 72, Miroslav
náměstí T. G. Masaryka 29, 672 01, Moravský Krumlov
Hybešova 584/53, 678 01, Blansko
Havlíčkovo náměstí 631, 679 06, Jedovnice
Dlouhá 126, 679 23, Lomnice
Tyršova 205/1, 679 61, Letovice
Dlouhá 669, 679 63, Velké Opatovice
Hybešova 1009/1, 680 01, Boskovice
Dvořákova 128/23, Vyškov-Předměstí, 682 01, Vyškov
Sušilovo náměstí 52/30, 683 01, Rousínov
Nádražní 139/3, 683 23, Ivanovice na Hané
Palackého náměstí 3, 684 01, Slavkov u Brna
Legionářská 128, 685 01, Bučovice
Břetislavova 1945/1, 690 02, Břeclav
Osvobození 270/4, Poštorná, 691 41, Břeclav
Brněnská 3, 691 23, Pohořelice
Masarykova 757/1, 691 72, Klobouky u Brna
Česká 143/7, 692 01, Mikulov
Husova 1168/5, 693 01, Hustopeče
Velkomoravská 2270/6, 695 01, Hodonín
U Zdravotního střediska 1649, 696 03, Dubňany
Městečko 759, 696 32, Ždánice
náměstí Svobody 494, 696 62, Strážnice
č.p. 870, 696 74, Velká nad Veličkou
B. Němcové 85, 696 81, Bzenec
třída Komenského 50/10, 697 01, Kyjov
náměstí Míru 675, 698 01, Veselí nad Moravou
nám. ČSČK 496, 679 72, Kunštát
Komenského 311/17, 691 45, Podivín

954 266 471
954 266 491
954 266 501
954 266 601
954 266 701
954 266 901
954 266 902
954 267 102
954 267 151
954 267 167
954 267 172
954 267 201
954 267 801
954 267 906
954 267 923
954 267 961
954 267 963
954 268 001
954 268 201
954 268 301
954 268 323
954 268 401
954 268 501
954 269 002
954 269 141
954 269 123
954 269 172
954 269 201
954 269 301
954 269 501
954 269 603
954 269 632
954 269 662
954 269 674
954 269 681
954 269 701
954 269 801
954 267 972
954 269 145

Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Název pracoviště
ČSÚ Brno

Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Jezuitská 642/2, Brno-město, 601 59, Brno

Telefon
542 528 115

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA / KULTURNÍ DĚNÍ
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Z NOVÝCH KNIH

OTEVŘENÍ KNIHOVNY

I na začátku nového roku nakupujeme novinky
do našeho fondu. Přinášíme krátký výběr:

Vážení čtenáři!
Vzhledem k epidemiologickým opatřením nevíme, kdy budete moci opět navštívit naše
prostory. Bez knih ale rozhodně být nemusíte. Vládní nařízení nám umožňují, i v nejvyšším stupni PES, bezkontaktní výdej knih, ve
čtvrtém stupni výdejní okénka. Pokud tedy
chcete nějakou knihu, časopis, audioknihu,
potřebujete povinnou četbu či literaturu
k bakalářským a diplomovým pracím, kontaktujte nás na čísle 737 328 976 nebo e-mailem
knihovna@rajecjestrebi.cz. Rádi vám literaturu zajistíme. Řada knihoven poskytuje i MVS,
můžeme proto objednat i tituly, které přímo
v Rájci nemáme. Stále platí: volej a vyzvedni!

Populárně-naučná:
BAUER, J.: Lucemburkové: rozhádaná rodinka
Otce vlasti
KOPIČKOVÁ, B.: Česká královna Žofie
JUŘÍK, P.: Rožmberkové: první po českém králi
Z regionální literatury:
HEJČOVÁ, M.: Blansko včera a dnes
Kostel sv. Martina v Blansku – sborník k 880. výročí založení kostela
Příběhy historické:
SÝKORA, P.: Sklíněné korálky
GLOCKNER, D.: Prokletí rodu Auerspergů
ČERNÁ, J.: Kat Mydlář
Dětem či s dětmi můžete číst třeba:
DVOŘÁKOVÁ, M.: Modrotisková pohádka
HORÁČEK, P.: Dlouhá cesta
HOLUB, J.: Jak se zbavit mstivý Soni
Další tituly najdete v našem online katalogu.

KULTURNÍ DĚNÍ
Pátek–neděle 26.–28. března 2021
CESTA ZA POKLADEM – pohádkové putování
s krtkem pro děti do šesti let. Úkoly najdete po
cestě od Kulturního centra – sokolovny k rybníku Klimšák. Na konci putování čeká děti poklad.

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
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PŘI PORUCHÁCH NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH
§
§

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

VTS – tel. 516 432 598, 733 527 835, 734 276 470
Poruchy vodovod – tel. 734 658 886
Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Literární opáčko
SOUTĚŽ PRO CELOU RODINU O KNIŽNÍ ODMĚNY

Najdi literární dvojice
Otto Katz

Václav Karas

A. Bejval

Šer chán

Vávra

Bajza

nadporučík Lukáš

Vezmi žlutou tužku,
namaluj mi ……….

Lízal
J. Oulický

Mauglí

B. Terebová

Helena Berwitzová

Ztratil jsem se. Kam patřím?
Dopiš správné názvy knih:

a pod ………. talíř,
Karel Prošek
sláva, ty jsi malíř!
Nácíček
				
Jean Gaspar Debureau
				
Anna, Britta, Olle, Lisa, Bosse, Lasse
Děti doplní báseň,				
Štěpka Kiliánová
dospělí autora.

Odpovědi na soutěžní otázky i se svou adresou posílejte do 31. 3. 2021 na adresu
knihovna@rajecjestrebi.cz nebo vhoďte vyplněný kvíz do schránky na budově knihovny.
Jistě jste je kdysi četli,
ale kdo je napsal?
Přiřaďte správně monogram autora.
Pudlenka				
Špalíček veršů a pohádek		
Nezbedné pohádky		
Boříkovy lapálie
Hoši od Bobří řeky			
V. S.

F. H.

J. L.

J. F.

K. Č.		

Tady je moje tajemství.
			
Je jednoduché.
Správně vidíme jen srdcem.
To nejdůležitější je
očím neviditelné.
Z které knihy je tento citát?

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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KDYŽ SE CHCE…

...VŠECHNO JDE. A MY CHTĚLI UKÁZAT, ŽE TO TAK OPRAVDU JE.
Hledali jsme možnosti, jak i v této
době kovidové najít aktivitu, která
potěší. Žáci první
třídy rájecké školy
připravili naučnou
stezku kolem rybníku Klimšák. Jak
název ZIMOHRÁTKY napovídá, jednalo se o zimní tematiku.
K této činnosti nás
namotivoval blanenský projekt „Pomáháme Blansku“.
Ten se snaží nabídnout aktivity proveditelné i v nouzovém stavu. My jsme projekt
posunuli blíže k nám, do Rájce-Jestřebí.
Každý žák vytvořil dva plakáty. Jeden s otázkou, druhý odkrýval odpověď. Učitelé sloužili
jako poradci a konzultanti, u prvňáčků také

jako zapisovatelé. O ilustrace se zasloužili žáci
sami a zpestřili si tak hodiny tvořivých činností. Naučili se, co obnáší profese ilustrátora,
a jak je někdy těžké doplnit text správným
obrázkem.
V rámci pobytu
venku za pomoci
dalších pedagogů
prvňáčci nainstalovali naučnou stezku na stromy kolem
rybníku. Práce děti
moc bavila a už teď
se začínají věnovat přípravě stezky
s jarní tematikou.
Byli jste i vy vyzkoušet své znalosti o nynějším ročním období?
Mgr. Olga Šulová

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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V MATEŘSKÉ ŠKOLE V JESTŘEBÍ JE ZÁBAVA I V DOBĚ PANDEMIE
V letošním školním roce 2020/2021 navštěvuje naši MŠ v Jestřebí 22 dětí. Od září pracuje
v naší školce i asistent pedagoga.
První půlrok v MŠ velice rychle uběhl. Vzhledem ke koronavirové pandemii nebylo možné
uskutečnit mnohá divadelní a hudební představení, akci „Zdravé cvičení“, besedy s paní
knihovnicí, v rámci cyklu „Celé Česko čte dětem“ – čtou dětem pouze paní učitelky, program Domu přírody Moravského krasu, a také
několik dílů výchovně-vzdělávacího programu – „Malá technická univerzita“. Pouze v měsíci září se uskutečnilo hudební představení
– „Já nic, já muzikant“.
Život v naší MŠ běží dál... Pro děti máme připraveno mnoho rozmanitých činností, děti
získávají stále nové poznatky ze všech oblastí,
oblíbené je prožitkové učení, různé pokusy,
zábavné tvoření a činnosti na interaktivní
tabuli. Baví je také práce s různými materiály
– kinetický písek, bublinková hmota, plastelína, schnoucí modelína i těsto; neobvyklé
výtvarné techniky. Děti rády zpívají, tančí, cvičí.

V podzimním období jsme s dětmi tvořili převážně z přírodních materiálů, papíru, k činnostem jsme využili ovoce, zeleninu, brambory,
řepu.
V prosinci nás nemohl navštívit ani Mikuláš
s čerty, dětem zanechal pouze dopis. Za čertíky se tedy převlékly všechny děti i paní učitelky a užily si zábavné „Čertovské dopoledne“
i s „BuBu diskotékou“. Dále jsme se seznámili
s krásnými vánočními zvyky a tradicemi, děti
si vytvořily mnoho dárečků a přání. Nemohla
se uskutečnit vánoční dílnička a posezení
s rodiči. Potom již přišlo koledování u stromečku se spoustou dárků.
Nyní nám zima přinesla sněhovou nadílku,
která nás láká k mnoha aktivitám.
Doufáme, že se situace s koronavirovou krizí
zlepší a všechny naše odložené akce proběhnou ve 2. pololetí.
Fotografie z dění v naší MŠ najdete na obálce
zpravodaje a také ve fotogalerii na webových
stránkách školy.
D. Šavrňáková – II. MŠ Jestřebí

CENTRUM MOTÝLEK

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ CENTRA MOTÝLEK
RYCHLOKURZ ČAR A KOUZEL
Pobytový tábor pro děti ve věku 7—13 let
17.—24. července | Pustá Rybná, Vysočina
Vydejte se s námi na týden plný magie a kouzel, objevte záhady tajemných
lektvarů, vyzkoušejte si famfrpál a získejte kouzelnické zkoušky NKÚ.
Cena: 3900 Kč / zahrnuje ubytování v pokojích ve zděné budově, 5x denně jídlo, teplý oběd a večeře,
odměny, náklady na dopravu

VE SVĚTĚ POHÁDEK WALTA DISNEYHO
Příměstský tábor pro děti ve věku 5—12 let
26.—30. července | Rájecká Sokolovna a okolí
Prožijte týden ve světě známých pohádek a postaviček Walta Disneyho. Čeká nás cesta
za pokladem, olympiáda, vodní hrátky i soutěže a hry a kvízy s pohádkou.
Cena: 1600 Kč / zahrnuje 5x oběd, náklady na dopravu, vstupné, materiál a odměny pro děti

LÉTO S INDIÁNY
Příměstský tábor pro děti ve věku 5—10 let
9.—13. srpna | Rájecká Sokolovna a okolí
Indiánský tábor pro kluky i pro holky nás zavede do světa tee-pee, indiánských
her a výletů. Nebude chybět ani jednodenní výlet do zábavního parku.
Cena: 1600 Kč / zahrnuje 5x oběd, náklady na dopravu, vstupné, materiál a odměny pro děti

NEZAPOMENUTELNÝ TÝDEN S POKÉMONY
Příměstský tábor pro děti ve věku 6—11 let
16.—20. srpna | Rájecká Sokolovna a okolí
Čeká nás výlet do Westernového městečka v Boskovicích, objevíme poklad Pokémonů,
prožijeme vodní radovánky i výlet do zábavního parku.
Cena: 1800 Kč / zahrnuje 5x oběd, náklady na dopravu, vstupné, materiál a odměny pro děti

VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY NA WWW.CENTRUM-MOTYLEK.CZ/TABORY
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FOTBAL JE V NAŠEM MĚSTE JIŽ 100 LET
Vážení spoluobčané, fotbal v Rájci-Jestřebí
oslaví v letošním roce 2021 již 100 roků od
svého založení. Fotbalový klub MKZ Rájec-Jestřebí Vás chce formou volného povídání
seznamovat postupně s historií fotbalu v našem městě, od založení až po dnešní dny. Tato
povídání bude každý měsíc přinášet na svých
stránkách Zpravodaj města Rájec-Jestřebí.
KAPITOLA 1. – OBDOBÍ 1921–1941
Jak to všechno začalo?
V městečku Rájec nad Svitavou zakotvil fotbal
v roce 1921. Začalo to na malém plácku u rybníka Klimšák, za dnešní požární zbrojnicí, a to
pod vedením váženého funkcionáře pana
Sáňky, pozdějšího činovníka pobočky rozhodčích v Brně. Zde se začali ráječtí kluci se-

znamovat s abecedou fotbalu, učit se kouzlům
s hadrovým, později koženým míčem a svádět
souboje mezi sebou. Přes velký zájem mladých
o fotbal, nebylo v tehdejších poměrech první
republiky tak snadné najít v Rájci vhodné místo na vybudování pořádného a regulérního
hřiště. I tak vyrostla v těchto podmínkách
řada dobrých hráčů jako bří Mládkové, Žalman, Jabůrek, Opálka, Huvar, Ing. Hasse, Písařík
a další. Nejlepším z nich byl střední útočník
Konečný, který sem zabloudil za zaměstnáním
a po krátké činnosti odešel do Břeclavi. V této
době hráli ráječtí ponejvíce s okolními sousedy
jako Blansko, Boskovice, Jevíčko a také s brněnskými kluby, jako např. Žabovřesky. Tento slibně se vyvíjející klub omezil svou činnost, neboť
pozbyl hřiště a muselo se hrávat na malém
nevyhovujícím místě u nádraží blízko hospody
u Šaurů. Klub utrpěl ve své činnosti také odstě-

SK Rájec – 1. mužstvo – 1933 – hřiště ve Spešově.
Zleva: Kolouch Antonín, Krejčí Karel, Hudec Arnošt, Hruška František, Jurek Bojda, Doležel Josef,
Svěcený Hugo, Večeřa Karel, Majer Jožka, Janoch Ladislav, Hruška Rudolf

SPORT
hováním pana Sáňky do Brna. Najít pozemek
na hřiště nebylo snadné, neboť převládaly
majetkové zájmy jednotlivců, byly také neutěšené sociální podmínky a velká roztříštěnost
tělovýchovy a sportu.
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Hraje se u Spešova
V roce 1932 se obnovila pravidelná a systematická činnost Sportovního klubu, a to na schůzi 24. 8. 1932, kdy za účasti 70 členů byl zvolen
nový výbor klubu v tomto složení: čestný předseda Hubert Rakovčík – úřadující předseda
František Hlaváček – místopředseda Metoděj
Tomášek – jednatel Josef Nechuta – sekretář
Josef Bezděk – matrikář Karel Schuch – hospodář Josef Skácel – kapitán Oldřich Plhoň – vedoucí mládeže Arnošt Hudec – klubovní lékař
Arnošt Huvar.
Klub získal pozemky ve Spešově, a tak hráči,
funkcionáři a příznivci chodili do sousední obce
pracovat na úpravě pozemku, když se ve své
obci marně snažili nějaké vyhovující místo na
hřiště získat. Hráči provozovali fotbal s láskou,
o čemž svědčí i to, že chodívali každou neděli
do Spešova již od 6.00 hodin ráno připravovat
pozemek k utkání. Po celý týden se po tomto
pozemku jezdilo s povozy na pole. Takto se SK
Rájec protloukal dva roky, než se podařilo
obětavým funkcionářům získat pozemek na
nové hřiště u pily. Řady hráčů i příznivců potěšitelně rostly.

vyhrálo 35 utkání – remíz bylo 6 a porážek 19
– nejlepší střelec byl Josef Doležal s 30 brankami – vystřídalo se 29 hráčů, z nichž bylo pojištěno 15 a to na 10 roků – klub měl 99 členů
a z toho 38 dospělých hráčů a 7 dorostenců –
trenérem byl pan učitel Kočvara.
Slavnostní otevření hřiště bylo 21. května 1934.
SK Rájec byl účastníkem soutěží Bradovy západomoravské fotbalové župy se sídlem v Brně.
Začínalo se ve III. třídě, následoval postup do
II. třídy a vrcholem sportovní úspěšnosti byl
postup do I. B třídy v roce 1939. Zájem o fotbal
nebývale vzrostl. I. B třída byla velmi silnou
soutěží, jak dokazují jména účastníků – ČAFC
Židenice, SK Líšeň, Moravia Brno, Velen Boskovice a další. V prvním roce v I. B třídě obsadil
SK pěkné 7. místo. Vyšší návštěvy přinášely
i finanční efekt, a tak klub mohl vybavit celkem 4 mužstva rekvizitami. Rájecký fotbal měl
v té době výbornou pověst. Hrálo se v tradičních zelenobílých dresech a na vlastním hřišti
bylo pro soupeře velmi těžké uspět. Hlavní
příčinou vzestupu fotbalu v Rájci bylo vybudování vlastního hřiště a také kolektiv obětavých lidí, kteří fotbal organizovali. Zde je třeba
vzpomenou starostu Huberta Rakovčíka, který
byl po řadu let předsedou klubu, dále pány
Josefa Bezděka, Oldřicha Keršnera, Hugo Pavlovského, Sedláčka, Šustra, Nečase a mnoho
dalších. Návštěvy několika set diváků nebyly
vůbec žádnou výjimkou.

Konečně máme hřiště
Pracovní aktivita SK se přesunula ze Spešova
do Rájce. Na základě smlouvy z roku 1933 s majitelem pily, továrníkem Drickerem a rolníky
P. E. Mokrým, J. Hudcem, B. Dymáčkem a Toufarem, byl pozemek na hřiště pronajat na 10 let.
Našli se i mecenáši, obětaví občané a dobrá
parta mladých lidí, kterým se podařilo s lopatami a krumpáči vybudovat první regulérní
hřiště v Rájci. Ze zápisu z valné hromady v prosinci roku 1933 uvádíme několik zajímavostí.
Byla vyhlášena pracovní povinnost pro všechny členy při budování hřiště – příjmy klubu za
rok 1933 byly 7.950,–, vydání 6.720,–, sekretář
přijal 122 dopisů a odeslal 119 – bylo sehráno
60 utkání – doma 46 a venku 24 – mužstvo

Austria Vídeň v Rájci
V neděli 10. 6. 1935 bylo sehráno památné
utkání se slavným mužstvem Austria Vídeň.
Hrálo se na hřišti u pily před neuvěřitelnou
návštěvou téměř 2 000 diváků z celého okolí.
Den předtím vyhráli hosté lehce v Boskovicích
4:0. Hosté v té době vedli rakouskou 1. ligu
a největšími hvězdami byli obránce Sesta, záložník Neusch a útočníci Jerusalem, Šindelář,
Wateon a Horny. Domácí mužstvo nastoupilo
v sestavě – v brance Pavlů František – obrana
Hudec Arnošt a Hruška František – záloha
Jarůšek Josef, Hepp Rudolf, Mayer Josef – v útoku Svěcený Hugo, Janouch Ladislav, Doležel
Josef, Hudec Ladislav, Hruška Rudolf – střídal
Mokrý Jindřich.
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SK Rájec – Austria Vídeň – zahájení utkání – 10. 6. 1935. Rájec v pruhovaných dresech.
Zleva: Hudec Arnošt, Janoch Ladislav, Hruška František, Večeřa Karel, Hudec Ladislav, Svěcený Hugo.
V civilu starosta Rájce Rakovčík Hubert – vpravo Sedláček Josef, funkcionář klubu

Čestný výkop provedl starosta a čestný předseda klubu pan Hubert Rakovčík. Ráječtí hráči zahráli ve velkém stylu a porazili hosty 4:2.
Na výhře měl lví podíl brankář Pavlů, který
chytl dvě penalty. Jednu branku vstřelil Svěcený přímo z rohového kopu. Po skončení utkání
odnesli nadšení diváci hráče v čele s kapitánem
Hudcem na ramenou do kabin. Rakušané blahopřáli rájeckým fotbalistům k jejich úspěchu
na společenském večírku v restauraci U Dýrů.
Postup do I. B třídy
Největší sportovní úspěch přinesl rok 1939,
a to v podobě postupu do I. B tř. Také 7. místo
v prvním ročníku účinkování bylo slibné – skóre 76:36. Nejvíce branek vstřelil Tesař 28, Miklík
19, Mokrý J. 17, Řehořek 16.

Okupace a začátek 2. světové války
Připravují se další utkání s ligovými kluby,
XI. internacionálů, zájezd do Chropyně a další
aktivity. Radost ze sportovních i jiných úspěchů však kazí následná okupace naší republiky a s ní přichází největší rána. Hřiště zabírá
německá správa pily přes marný odpor klubu.
Ten se snaží řešit vzniklou situaci jednáním
s SK Doubravice a Olympií Ráječko o zapůjčení hřiště, avšak marně. Pro zajímavost si
připomeňme jednu z posledních sestav klubu
na utkání do Svitávky v roce 1940. V brance
Pavlů (náhradník Vašíček) – dále Mokrý F.,
Skácel J., Hruška F., Marek, Šmatera A., Vais J.,
Řehořek J., Tesař, Pačínek, Mazanec, Mokrý J.
a Rosendorf. Zatím se pokračuje v činnosti.
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SK Rájec – muži – rok 1939.
Stojící zleva: Pačínek Marek, Mokrý Ferdinand, Hrazdíra Josef, Mokrý Jindřich, Vais Josef, Kučera
Miroslav. Dole zleva: Miklík, Skácel Jaromír, Pavlů František, Hruška František

Na mimořádné valné hromadě dne 14. září
1940 se hlasuje o likvidaci klubu. Proti je 42 členů a pro pouze jeden!
9. řádná valná hromada se konala 16. února
1941 v sále u Jedličků za účasti 63 členů. Na
ní promluvili zástupce župy z Brna, starosta
Rakovčík, ale již také místovedoucí národního
souručenství Sobotka, který byl zástupcem
již zřízeného protektorátu Čechy a Morava.
Pokračuje se v činnosti, avšak za ztížených
podmínek – někteří hráči odcházejí z klubu.
Na výborové schůzi 5. srpna 1941 bylo usneseno požádat župu o vystoupení z I. B třídy
a přeřazení do II. třídy. Zápasy, které budou

vylosovány na domácí hřiště, by se mohly
hrát po jednání u některých našich sousedů.
K tomuto již nedošlo a klub byl dán do klidu.
Většina hráčů přešla do sousedních klubů,
a tak nešťastně skončila jedna z kapitol rájeckého fotbalu.
Okupace naší vlasti a světová válka přinesly
neradostné období a utrpení českého národa.
Nevyhnulo se to ani Rájci. Ráječtí sportovci
R. Rašovský a J. Jelínek byli zatčeni Gestapem
a žalářováni – Bojda Jurek a Ludvík Šváb emigrovali a přes Anglii se stali vojáky naší zahraniční armády, která přispěla k porážce nacistického Německa.
FK MKZ Rájec-Jestřebí
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DVA JUBILANTI – HUGO FRANTIŠEK SALM A JOSEPH VON HORMAYR
Letošní rok s sebou přináší několik výročí, k nimž
náleží i jedno výročí kulaté a jedno půlkulaté,
mající na naše město vazbu skrze místní zámek.
Ono půlkulaté výročí – a hnedle dvojí – patří
muži, kterého není jistě zapotřebí obzvlášť
představovat, a to starohraběti Hugo Františku
Salm-Reifferscheidtovi (1. 4. 1776–31. 3. 1836),
majiteli panství, vzdělanci zabývajícímu se řadou vědních oborů, obratnému a pokrokovému
hospodáři a průmyslníkovi, ale zároveň také
společenskému a kulturnímu činiteli, milovníkovi a mecenáši umění, či filantropovi s blízkým
vztahem k lidem včetně těch nejnižších společenských vrstev. Starohraběte Hugo Františka,
pozoruhodnou osobnost a nejvýznamnějšího
člena rájecké linie rodu, jsme si už na stránkách
Zpravodaje v minulosti připomínali a lze si v případě zájmu opatřit též v nedávné době vydané
monografie věnované jeho životu a dílu.
To druhé výročí, kulaté, patří jeho mnoholetému příteli a blízkému spolupracovníku Josephu

von Hormayrovi zu Hortenburg (20. 1. 1781–
5. 11. 1848), historikovi zaměřenému na rakouské, moravské a tyrolské dějiny, právníkovi
a redaktorovi, jehož vazby na Moravu, samotné
Blanensko a Rájec jsou nezanedbatelné.
Připomeňme si proto obě tyto osobnosti přiblížením jejich vzájemných vazeb. Koneckonců
v této oblasti je stále co nového objevovat
a doplňovat – autor těchto řádků průběžně
prostudovává zachovanou korespondenci, ze
které vyplývají – i navzdory dílčí torzovitosti,
neboť na mnohé Hormayrovy dopisy neznáme
příslušné reakce – dosud neznámé nebo opomíjené skutečnosti. Tou, jak se zdá, nejdůležitější je posílení významu role, kterou v přátelství obou mužů sehrála Hugo Františkova
manželka, vzdělaná a sečtělá žena, původem
irsko-skotská hraběnka Marie Josepha roz. Mac
Caffry of Kean More (21. 3. 1775–24. 4. 1836),
kterou bychom si mohli rovněž připočíst
k letošním půlkulatým výročím, neboť na ces-

Starohrabě Hugo František
Salm-Reifferscheidt (1776–1836)

Joseph von Hormayr zu Hortenburg
(1781–1848)
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tě přes řeku Styx následovala svého manžela
jen o několik týdnů později. Ze zmíněné korespondence vyplývá, že zejména v oblasti
výtvarného umění a péče o zmnožování umělecké sbírky hrála Marie Josepha zřejmě mnohem zásadnější úlohu, než se doposud zdálo
a že rozhodně nebyla pouze přívětivou domácí paní a hostitelkou, ale v řadě ohledů se vedle svého manžela stávala arbitrem, jehož hlasu
přikládal sám Hormayr nemalou váhu...
Starohraběte Hugo Františka a Josepha von
Hormayra svedla dohromady nepřízeň osudu,
která druhého jmenovaného postihla poté,
co se jeho kariéra sice slibně rozeběhla, ale
zanedlouho byla přetržena díky prostému
a tolik známému faktu, jímž nebylo nic jiného
než znelíbení se vlivným osobám u dvora.
Na životní dráze Hormayrově je krásně patrné,
jak vrtkavá bývá přízeň štěstěny a snad ještě
vrtkavější přízeň mocných tohoto světa...
V době, kdy se tento vzdělanec širokého rozhledu spřátelil se starohrabětem Hugo Františkem, měl již za sebou pestrou životní historii:
Po studiích práv nastoupil jako konceptní praktikant u Městského a zemského soudu v Innsbrucku, později přešel ke Komorní prokuratuře.
Během této doby vstoupil do tyrolské zeměbrany, kde udělal sice krátkou, ale úspěšnou
vojenskou kariéru oceněnou stříbrnou medailí za chrabrost. V roce 1801 zahájil jako dvorský
koncipista kariéru ve státních službách. Roku
1802 povýšil na dvorského sekretáře ministerstva zahraničí ve Vídni, kde byl referentem pro
německé záležitosti. Už tehdy se ale projevovaly jeho zájmy historiografické, takže byl
r. 1803 ustanoven nejprve provisorním a roku
1808 definitivním ředitelem vídeňského Haus-Hof-und Staatsarchivu, kde provedl některé
reorganizace a v kteréžto funkci setrval do roku
1813. Roku 1809 byl jmenován dvorním radou.
Pak ale nastal zlom, díky jehož důsledkům se
nakonec dostal do kontaktu se starohrabětem
Hugo Františkem a tím až na zámek v Rájci,
kde v l. 1814–1817 pobýval, kde napsal některá
svá díla a vykonával též funkci svým způsobem
vychovatele Hugo Františkových synů. A jaký
že to byl zlom? Hormayrův pobyt na Moravě
byl totiž vynucený poté, co ve Vídni upadl do
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politické nemilosti způsobené angažováním
se při nepokojích v Tyrolsku. Zpočátku tyto
aktivity nevadily, zejména tedy účast na tyrolském povstání roku 1809 namířeném proti
bavorské nadvládě. Tyrolsko připadlo v důsledku napoleonských válek po odtržení od
rakouského císařství nakrátko právě Bavorsku.
Hormayr měl k této oblasti osobní vřelý vztah
– byl rodákem z Innsbrucku a jednalo se tudíž
o jeho rodnou zemi. V tomtéž roce byl jmenován dvorním komisařem v Tyrolsku a Vorarlbersku a záhy se začal aktivně podílet na činnosti tzv. Alpského spolku, který vyvíjel aktivitu v l. 1812–1813 za vydatné podpory arcivévody Jana Rakouského (1782–1859). Ale zde nastal
kámen úrazu. S činností spolku, jakéhosi hnutí
odporu připravujícího další tyrolské povstání
– tentokrát protinapoleonské – nesouhlasil
pozdější věhlasný a téměř všemocný kancléř
Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich (1773–1859), tehdy ještě „pouhý“ ministr
zahraničí, avšak již s nemalým vlivem. Nesouhlasné reakce vznikly i přesto, že celé konání
spolku mělo ve svém důsledku posloužit ku
prospěchu habsburské říše a nebylo nijak namířeno proti vídeňské vládě. Metternich se
nicméně obával, že by podobné aktivity mohly ovlivnit jeho zahraničněpolitické záměry
v době, kdy doznívalo pomalu se rozpadající
krátké spojenectví Rakouska a Francie. Po
návratu do Vídně byl na Metternichův podnět
Hormayr 7. 3. 1813 zatčen a uklizen z očí do
vězení až v Mukačevě, aby v žaláři následně
strávil celých třináct měsíců. Toto věznění ho
posléze přivedlo na brněnský Špilberk. Zdá
se, že Hormayr jakožto politický vězeň byl na
Špilberku žalářován utajeně, neboť nebyl zaznamenán do kmenových knih vězňů špilberské věznice, kde o něm v období jeho věznění
– tedy letech 1813-1814 – není žádná zmínka.
Přesto je Hormayrův nedobrovolný pobyt na
Špilberku nepochybný. Ve svém vlastním životopise píše o věznění v Mukačevě a Brně po
zatčení 7. 3. 1813 do propuštění 17. 4. 1814,
přičemž sám sebe označuje jako „státního vězně“, o Špilberku se ale výslovně nezmiňuje,
což ovšem zřejmě nepokládal za nutné, neboť
jinam političtí vězni v Brně nebyli umisťováni
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a tato role Špilberku byla všeobecně známa.
Jisté také je, že v Brně ve vymezeném období
nepobýval v nějakém domácím vězení, vězněn
nebyl ani v dalším brněnském arestu, tzv. Provinční věznici, kde političtí vězni nebývali umisťováni. Existují však četné úřední doklady dosvědčující nejen jeho pobyt na Špilberku, ale
rovněž fakt, že přinejmenším po část této doby
byl zde vězněn pod krycím jménem Hilbert.
Někdy se na písemnostech objevují oboje jména současně – pro příklad zmiňme výkaz ze
14. 1. 1814 o použití 200 zl. pro potřeby vězně
Hilberta, který správnost výkazu potvrdil svým
skutečným jménem – Joseph von Hormayr...
Poté, co byl propuštěn, setrval nadále na Moravě, neboť návrat do Vídně mu prozatím nebyl
umožněn. Na Brno a Moravu však ani přes tyto
peripetie nezanevřel jako na místo žalářování,
nuceného pobytu a ponížení, paradoxně došlo
spíše k opaku – prostředí si oblíbil, brzy v něm
získal nové přátele a jako historik se začal zajímat o moravské dějiny. A právě v této době se
seznámil se starohrabětem Hugo Františkem,
který se v Brně často pohyboval a který mu
nabídl pomocnou ruku. Umožnil mu pobyt na
svém zámku v Rájci, kde vlastně Hormayrovi
poskytl určitý osobní i tvůrčí azyl. Mezi Hormayrem a starohrabětem Hugo Františkem a jeho
rodinou vzniklo upřímné přátelství blízkým
soužitím utužené, a navíc díky tomu všemu
Hormayr nalezl v moravském prostředí příznivé
podmínky pro osobní život i odbornou práci.
Vzhledem k náklonnosti k výtvarnému umění
by právě Hormayr tím, kdo pomáhal ve starohraběti Hugo Františkovi a jeho manželce
vzbuzovat aktivní zájem o umění, zejména
moderní romantické malířství, a navázat tak
cíleně na sběratelské aktivity dřívějších generací. Koneckonců Hormayr nebyl pouhým milovníkem umění ve smyslu konzumenta nalézajícího zálibu v uměleckých dílech, jimiž by

se obklopoval. Byl zároveň znalcem, který dokázal rozpoznat umělce a díla skutečného
nadání a kvality, nepostrádal ani smysl pro
systematičnost a koncepčnost v realizaci umělecké nebo sběratelské činnosti, což vše dokázal také kriticky hodnotit.
Později se pro Hormayra situace uvolnila,
r. 1816 se dočkal rehabilitování jmenováním
císařským historiografem a jeho nucená moravská internace pomalu končila. I po návratu
do Vídně ale udržoval se Hugo Františkem
a Marií Josephou styky osobní i korespondenční. Po Hormayrově pozdějším odchodu do
Bavorska, kde se mu lépe dýchalo mimo dosah
metternichovského absolutismu, četnost osobních styků ochabla, až patrně vymizela docela,
přesto však stále udržovali vzájemnou korespondenci, z níž se nikdy nevytratily stopy
vřelého přátelství. Hormayr totiž využil nabídky krále Ludvíka I. Bavorského (1786–1868,
vládl 1825-1848) a odešel do mnohem liberálnějšího bavorského prostředí – do Mnichova,
kde r. 1828 vstoupil do královských služeb
jako tajný rada ministerstva vnitra a zahraničí.
I ze vzdálených působišť vzpomínal na přívětivou podporu, jíž se mu ze strany Hugo Františkovy dostalo, na prostředí Rájce a okolí,
které si zamiloval a do kterého se pravidelně
vracel jako host až do r. 1828. Sám o sobě píše,
že je „dlouholetý přítel salmovského domu“
a o Rájci a okolí mluví vzápětí jakožto o místě,
kde prožil čtyři „přátelská léta“, která byla „nejšťastnějším obdobím jeho pohnutého života“.
Vyslovil dokonce přání být ve zdejším kraji
pochován, leč to zůstalo nenaplněno – zemřel
ve vzdáleném Mnichově v době, kdy Evropou
otřásala vlna revolučního vzepětí, 5. 11. 1848.

Správné řešení křížovky
z únorového vydání zpravodaje:
Osud míchá karty, my hrajeme.

Další křížovky i jiné hry k příjemnému
trávení volného času najdete na
www.onlinekrizovky.cz.

(Dokončení článku v příštím vydání zpravodaje)
Petr Sychra
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
BŘEZEN 2021
6. 3.
7. 3.
13. 3.
14. 3.
20. 3.
21. 3.
27. 3.
28. 3.

MUDr. Tomaštíková Eva
MUDr. Semrádová Marie
MUDr. Sládek Jiří
MDDr. Soldmann Martin
MUDr. Soldmannová Svatava
MUDr. Staňková Vlasta
MDDr. Stibor Jan
MUDr. Stojanov Milan

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodi
Adamov, Smetanovo nám. 327
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Lomnice, Tišnovská 80
Lomnice, Tišnovská 80
Jedovnice, Zdravotní středisko
Lomnice, Tišnovská 80
Blansko, B. Němcové 1222/15

722 907 551
516 435 203
516 477 319
549 450 128
549 450 128
516 442 726
549 450 128
605 184 479

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.
TŘIĎTE S MĚSTEM RÁJEC-JESTŘEBÍ / TEXTIL, BOTY, TEXTILNÍ HRAČKY
Textilním odpadem se rozumí obnošené, nebo
nepotřebné ošacení, obuv, popř. textilní hračky.
Zmiňované věci můžete v našem městě odevzdat k ekologickému využití na šesti sběrných
místech. Tato místa jsou v Rájci na ulici Havlíčkova, Jurkova a Lesnická, v Jestřebí na ulici
Hybešova, v Holešíně u autobusové zastávky,
v Karolíně na točně u obchodu. Každý z kontejnerů obsahuje návod k použití s popisem či
ikonkami pro orientaci, co do kontejneru patří
a co nikoliv. Dále na kontejneru naleznete telefonní číslo, kam volat v případě, že je kontejner
naplněn. Kontejnery nejsou pravidelně sváženy,
firma je sváží až po jejich naplnění.
Naše město v minulém roce přes tyto sběrné kontejnery odevzdalo firmě TextilEco a. s. z Boskovic
k ekologickému využití nepotřebného ošacení,
obuvi, popř. textilních hraček celkové množství
20 160 kg. V přepočtu na jednoho obyvatele
našeho města je to celkem 5,4 kg. Když si člověk
uvědomí, jaké množství této komodity je potřeba nastřádat na hmotnost 1 kg, tak už je to
pěkná hromada. Je velice dobře, že takto aktivně třídíte. V opačném případě by těchto cca
20 tun nepotřebného materiálu skončilo v komunálním odpadu a následně na skládce, nebo
ve spalovně.

Vyvážení těchto kontejnerů je bezplatné, město nestojí nic. V případě, že by těchto cca 20 tun
skončilo v komunálním odpadu, stálo by nás to
46 166 Kč. Takto ušetřená částka se může investovat do zvelebování našeho města, případně
oprav. A co se děje s vytříděným textilem? Část
oděvů jde na prodej, aby se uhradily náklady
na nákup a odvoz kontejnerů, na třídění a balení textilu k dalšímu využití. Druhá část vytříděného textilu je poskytována fondům a oblastním charitám k využití pro jejich klienty.
Třetí část – nevyužitelné šatstvo se používá
jako surovina k výrobě čistících hadrů pro průmysl. Tříděním textilu tedy děláte nejen něco
pro ekologii a udržitelný rozvoj, ale napomáháte také k vytváření nových pracovních míst
a v neposlední řadě pomáháte potřebným.
UPOZORŇUJEME, ŽE NA VŠECH SBĚRNÝCH
HNÍZDECH PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ
JAKÉHOKOLIV ODPADU MIMO NÁDOBY
K TOMU URČENÉ! POKUD JSOU NÁDOBY PLNÉ,
VYUŽIJTE PROSÍM JINÉ SBĚRNÉ MÍSTO,
PŘÍPADNĚ SBĚRNÝ DVŮR.
Zdeněk Vašíček, místostarosta

RŮZNÉ

22
BOŽENA NĚMCOVÁ – ŽENA ZMÍTANÁ EMOCEMI A VÁŠNĚMI, ALE…

Po mnohaleté pedagogické praxi mohu zodpovědně prohlásit, že ačkoliv Babička Boženy
Němcové bývala povinnou četbou, a tak ji
všichni znali, málokoho ze studentů opravdu
lákala a okouzlila. Ona je k tomu totiž potřebná jistá vnímavost a snad i životní zkušenost.
Zato osudy naší první spisovatelky stále přitahují a rodí se nové a nové hypotézy o jejím
původu (zřejmě byla nechtěným nemanželským dítětem příslušníků šlechty) a prožitém
životě.
Nedávno uvedená minisérie České televize
Božena, jejíž scénář napsaly Martina Komárková a Hana Wlodarczyková a režie se ujala
Lenka Wimmerová, je toho důkazem. Mladé
autorky chtěly umělecky ambiciózním životopisem ukázat známý obraz „paní Boženy“
dnešníma, jistě novýma a svobodnějšíma
očima především těm, kteří by se k jejímu dílu
a životu už nikdy nevraceli, protože je to podle
nich nezáživné a stalo se to tak strašně dávno.
Snad se i snažily vyjádřit vnitřní ustrojení této
jedinečné spisovatelky, ukázat, z čeho se rodi-

lo její dílo, odkud brala tvůrčí energii navzdory
všemu. Točit životopisné filmy je velmi obtížné. Jak najít kompromis mezi nutnou zkratkou
a epičností? Jak proniknout k duši výjimečné
ženy a neskončit u laciných historek?
Tomuto úskalí se právě autorky nedokázaly
vyhnout, snad z nezkušenosti.
Božena byla dle dochovaných portrétů a vzpomínek přátel krásná, jiskřivá, vědomá si své
krásy, měla řadu ctitelů i milenců. Ale scénář
minisérie ji představil, přes veškerou snahu
o jazykovou volnost a kostýmní preciznost,
jako naši současnici – ženu jednadvacátého,
a nikoliv devatenáctého století. Nejen její postava se chová a jedná po dnešním způsobu
milenců v džínách a tričku. Navíc jako osoba
s nulovou empatií, když říká, že „nepatří nikomu, jen sama sobě“ a že „aby byla sama sebou,
musí psát“. To ale nakonec vyznívá jako parodie, protože vzhledem k neustálým erotickým
prožitkům, nabízeným divákům tak, jak jsou
dnes z filmů zvyklí, nemá na psaní prostě čas.
Ačkoliv se autorky zaštiťují znalostí Boženiny
korespondence – dopisů se zachovalo asi 350
a jsou dokladem její schopnosti jazykového
a stylového přizpůsobení, obrovského slovní-
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ho rozsahu, způsobu literárního přemýšlení
a přetváření reality v literaturu – příliš jí nevyužily. Němcová psala kromě nejbližších asi
osmdesáti lidem, což svědčí o rozsáhlé společnosti, v níž pro ni byly všechny vazby důležité, empaticky vycházela lidem vstříc, skrze
druhé chtěla porozumět i sobě. Ale to se do
filmu nepromítlo, neboť hlavní osou celého
životopisu se stal, ať už záměrně, či nikoliv,
sexuální život. Škoda, diváci si od jeho nového
zpracování jistě slibovali víc.
Stačí nahlédnout do zmíněné korespondence. V roce 1857 píše Němcová svému muži:
„Tělo moje jste měli, činy moje, moji upřímnost,
ale touhy moje šly do dáli, kam, tomu já sama
nerozuměla. Toužila jsem, chtěla jsem to prázdné místo v srdci něčím vyplnit, a nevěděla čím.
Tenkráte myslila jsem, že to může být jen láskou
k muži; – nyní vím, že to není pravda. Byla jsem
sama sebou nespokojená, nesjednocená. –
Měla jsem ctitele nejednoho, – jeden měl ducha,
který mne zaujal, druhý tělo, ten srdce, onen rozum, ale konečně jsem v nich přece neviděla, po
čem jsem toužila, muže, před nímž bych se ráda
kořila… nimbus spadl a byli to obyčejní muži,
z nichž bych si žádného za muže svého nevolila.
Inu, byla jsem mladá a nezkušená, vychovaná jen
v přírodě, přenechaná sama sobě. Nikdo se
nestaral o moje fantazie, aniž mi svět z pravého
stanoviska ukázal.“
Už rok předtím napsala své sestře Adéle:
„Když jsem se cítila nejnešťastnější, vzešla mně
krásná hvězda lásky – jak poutníkovi, když tápe
v temnotách! – To mně zazářila na cestu a tu jsem
následovala. Byla to poezie, kterou ve mně neštěstí probudilo k životu jako zázračný květ!
A dále píše: „Každé ženě lichotí, dvoří-i se jí muž,
i kdyby byl sebeošklivější… Každá žena může
naproti tomu způsobit, aby se do ní muž zamiloval, ukáže-li mu zájem, neboť muži jsou ještě
ješitnější. Často si jen z ješitnosti namlouvají, že
jsou zamilováni do ženy, jejíž zálibu probudili.
Ach, co se často nazývá láskou! A zatím jsou to
jen bubliny, dětské hříčky, které se v závanu vzduchu rozplynou. Komu však v srdce vrostl cit pravé
lásky, tomu tam zůstane do smrti. Jako jasná
jantarová krůpěj, která nevysychá, září taková
láska v hrudi…“

Chcete-li tedy opravdu poznat život Boženy
Němcové, její vztah k manželovi, dětem, přátelům i obdivovatelům – mladým českým učencům, umělcům a vlastencům, nenechte se
unášet dnešními, byť sebelépe mediálně prezentovanými, pohledy a názory a zalistujte
například v některé z knih, které najdete v naší
městské knihovně (její ochotné pracovnice
vám poradí):
– Kubka, F.: Božena Němcová
– Tielle, Václav: Božena Němcová
– Němcová, B.: Básně – stati – dopisy
– Sobková, Helena: Božena Němcová a Zaháň
– Sobková, Helena: Tajemství Barunky Panklové
– Skořepová, L.: Jiskření aneb Na černé hodince s Máchou, Němcovou a hvězdami
– Němcová, B.: Korespondence
– Morava, Jiří: Někdejší Betty
– Jiskrová, Jaroslava. Milostný listář
– Božena Němcová v obrazech a dokumentech
Závěrem si dovolím podotknout, že tento článek není míněn jako kritika televizního díla,
jen je třeba uvést některé natočené skutečnosti na míru pravou. Jako občané Rájce-Jestřebí
to dlužíme památce Boženy Němcové a celé
její rodiny, neboť její druhý syn Karel našel
útočiště (Božena a Josef Němcovi se rozcházeli a matka se synovi svěřovala v dopisech) ve
službách rodu Salm-Reifferscheidt-Raitz jako
zahradnický pomocník na zámku, kde se zdokonaloval ve šlechtění květin, zejména jiřin.
Všichni současní spisovatelčini potomci pocházejí právě z jeho rodiny.
Mgr. Jana Svobodová
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VYHLAŠUJEME 17. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Město Rájec-Jestřebí
ve spolupráci s Gymnáziem Rájec-Jestřebí o.p.s. a ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
vyhlašují 17. 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. 2021 na adresu:
Město Rájec-Jestřebí
Odbor kultury a cestovního ruchu
Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Obálku označte heslem
„LITERÁRNÍ SOUTĚŽ“
Termín Slavnostního vyhodnocení
vítězů bude upřesněn.

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
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USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 25. 1. 2021

USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města projednala návrh Dodatku č. 11
ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací a o nájmu zařízení k výrobě a rozvodu
pitné vody a k odvádění a čištění odpadních
vod ze dne 11. 9. 1999 ve znění pozdějších
dodatků (příloha č. 1) se společností VodaTeplo-Světlo, s. r. o., Rájec-Jestřebí, jehož předmětem je zvýšení nájemného. Rada města
rozhodla Dodatek č. 11 ke Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací a o nájmu zařízení k výrobě a rozvodu pitné vody a k odvádění a čištění odpadních vod ze dne 11. 9.
1999 ve znění pozdějších dodatků se společností Voda-Teplo-Světlo, s. r. o., Rájec-Jestřebí uzavřít.
USNESENÍ č. 3
Rada města projednala návrh Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Rájec – úprava DS, Odehnal“
na pozemcích parc. č. 94 ostatní plocha, 121/1
ostatní plocha, 127/2 zahrada a 128/2 zahrada,
všechny v k. ú. Rájec nad Svitavou (příloha
č. 2). Rada města souhlasí s uzavřením Smlou-

vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Rájec – úprava DS, Odehnal“
pozemcích parc. č. 94 ostatní plocha, 121/1
ostatní plocha, 127/2 zahrada a 128/2 zahrada,
všechny v k. ú. Rájec nad Svitavou se společností EG.D, a. s., Brno za jednorázovou náhradu
1.600 Kč + platná sazba DPH a za podmínek
uvedených v příloze č. 3.
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala návrh smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství
od společnosti EFG Vyškov BPS s. r. o. (příloha
č. 4). Rada města rozhodla smlouvu o poskytování služeb v odpadovém hospodářství se
společností EFG Vyškov BPS s. r. o., Vyškov
neuzavřít.
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala žádost Spolku Lungta,
Praha, o připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ a rozhodla zapojit se do akce
umístěním vlaječky Tibetu, jako symbolické
podpory tibetskému národu, ve vývěsce města Rájec-Jestřebí.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 8. 2. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní
smlouvu k bytu v majetku města Rájec-Jestřebí na dobu určitou do 29. 2. 2024.

USNESENÍ č. 3
Rada města projednala žádost o provedení
úprav v bytě, který je v majetku města Rájec-Jestřebí, a souhlasí s jejich provedením dle
přílohy č. 1.
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USNESENÍ č. 4a
Rada města projednala záměr výkupu části
pozemku parc. č. 943/2 ostatní plocha (dle GP
nově parc. č. 943/4 ostatní plocha) o výměře
11 m² z celkové výměry 247 m² v k. ú. Rájec nad
Svitavou za cenu 200 Kč/m² a doporučuje zastupitelstvu města předmětný výkup schválit.
Kupní smlouva bude uzavřena až po výmazu
zástavního práva. Náklady spojené s výkupem
uhradí město Rájec‑Jestřebí.
USNESENÍ č. 4b
Rada města projednala záměr výkupu části
pozemku parc. č. 1006/4 ostatní plocha (dle GP
nově parc. č. 1006/6 ostatní plocha) o výměře
6 m² z celkové výměry 30 m² v k. ú. Rájec nad
Svitavou za cenu 200 Kč/m² a doporučuje zastupitelstvu města předmětný výkup schválit.
Kupní smlouva bude uzavřena až po výmazu
zástavního práva. Náklady spojené s výkupem
uhradí město Rájec‑Jestřebí.
USNESENÍ č. 4c
Rada města projednala záměr výkupu části
pozemku parc. č. 991 zahrada (dle GP nově
parc. č. 991/2 ostatní plocha) o výměře 33 m²
z celkové výměry 1.789 m² v k. ú. Rájec nad
Svitavou za cenu 200 Kč/m² a doporučuje
zastupitelstvu města předmětný výkup schválit. Náklady spojené s výkupem uhradí město
Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 4d
Rada města projednala záměr výkupu části
pozemku parc. č. 982 zastavěná plocha a nádvoří (dle GP nově parc. č. 982/2 ostatní plocha)
o výměře 29 m² z celkové výměry 506 m² v k. ú.
Rájec nad Svitavou za cenu 200 Kč/m² a doporučuje zastupitelstvu města předmětný výkup schválit. Náklady spojené s výkupem uhradí město Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 4e
Rada města projednala záměr výkupu části
pozemku parc. č. 979/2 ostatní plocha (dle GP
nově parc. č. 979/3 ostatní plocha) o výměře
24 m² z celkové výměry 261 m² v k. ú. Rájec nad

USNESENÍ
Svitavou za cenu 200 Kč/m² a doporučuje zastupitelstvu města předmětný výkup schválit.
Náklady spojené s výkupem uhradí město
Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
„Aktualizace projektové dokumentace na
společná zařízení v k. ú. Holešín“ (příloha č. 2)
týkající se realizace společných zařízení v k. ú.
Holešín a rozhodla předmětnou smlouvu se
Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka
Blansko a společností AGERIS s. r. o., Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 6
Rada města schvaluje specifikaci objednávaných služeb SUEZ Využití zdrojů a. s., Divize
Jihovýchod, Brno pro sběr, svoz a odstraňování
komunálního odpadu v roce 2021 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala možné variantní řešení VD Karolín podle studie VD Karolín od firmy
VODNÍ DÍLA – TBD a. s., útvar 403 Vodní díla
na Moravě a Slezsku, Brno (příloha č. 4) a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o vhodné variantě na základě prezentace projektantů s vizualizacemi. Rada města ukládá
místostarostovi předložit tento bod na zasedání zastupitelstva města v měsíci květnu 2021.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala nesouhlasnou připomínku zastupitele města Rájec-Jestřebí o zasílání Zpravodaje města Rájec-Jestřebí zastupitelům města v elektronické podobě a konstatuje, že k zasílání Zpravodaje města Rájec-Jestřebí elektronickou formou zastupitelům
a zaměstnancům města došlo z důvodu snížení tiskového nákladu a úspory nákladů, což
mělo vliv na nezvýšení ceny Zpravodaje města
Rájec-Jestřebí pro občany města v roce 2021.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta
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ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
v měsíci prosinci
paní Jaroslava Košťálová, 64 let

v měsíci lednu
pan Vilém Fránek, 87 let
pan Bohuslav Trávníček, 80 let
pan Zdeněk Bednařík, 48 let
paní Jiřina Kučerová, 92 let
paní Marta Šmardová, 58 let
paní Drahomíra Veselá, 67 let

MILÍ PŘÁTELÉ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY,
Už 21. rokem přinášíme do Vašich domovů radost a Boží požehnání při tříkrálovém koledování.
Letošní Tříkrálovou sbírku však ovlivnila epidemiologická situace, v níž protiepidemický systém
– PES v 5. stupni nedovolil klasickou koledu. Až do neděle 24. ledna mohli lidé podpořit Tříkrálovou sbírku do volně přístupných kasiček. V našem městě byly umístěny kasičky v obchodech:
městská část Rájec – prodejna Enapo, dvě kasičky
12.352 Kč
prodejna Zdravá výživa, jedna kasička
2.155 Kč
městská část Jestřebí – prodejna Hruška, jedna kasička
5.056 Kč
městská část Holešín, jedna kasička
2.660 Kč
městská část Karolín – prodejna potravin, jedna kasička
2.230 Kč
Celkem za město:
24.453 Kč
Z Vašich darů budou podpořeny Mobilní hospic sv. Martina, pomoc seniorům a zdravotně postiženým, Charitní záchranná síť-pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi,
městy a obcemi, obnovení vozového parku Charity Blansko (sociální a zdravotní služby) a pomoc
rodinám s dětmi v nouzi.
Upřímně děkujeme všem, kteří přispěli do pokladniček v obchodech, také těm, kteří přispěli na
bankovní účet Charity Blansko, případně do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme také vedoucím prodejen za spolupráci s umístěním kasiček.
Ještě jednou děkujeme, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé, velmi si toho vážíme.
Dobrovolníci Oblastní charity Blansko
CENY INZERCE
Plošná inzerce:
		
		
Řádková inzerce:

celá strana
½ strany
¼ strany
jeden řádek

960 Kč
480 Kč
300 Kč
36 Kč

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

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 3/2021 – vydáno
v březnu 2021, 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.

SILNICE II/374 RÁJEC PRŮTAH, IV. ETAPA. Foto: Jiří Sobol

FOTOGRAFIE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V JESTŘEBÍ

Jak se mění naše město – místní část Holešín, nový povrch silnice nad Holešínem,
směr rozcestí Kuničky, Petrovice. Foto: Zdeněk Vašíček

