Jak se mění naše město – místní část Jestřebí,
oprava povrchu komunikace a přilehlého chodníku. Foto: Zdeněk Vašíček.

XXVI. ročník festivalu

concentus moraviae
27/5–24/6 2021

čt 17/6
Rájec-Jestřebí
zámek, Slavnostní sál
1930

Tiburtina
Ensemble

Barbora Kabátková / um. vedoucí

Jistebnický kancionál
… aneb jak se dělá český chorál podle
husitského receptu (česká premiéra)
Víte, jak zní chorály ve staročeštině? Hudební sbírka z počátku
15. století, která se dle místa nalezení jmenuje jistebnická,
vznikala z touhy porozumět tomu, co zpívám a v co věřím.
Místo latiny dali svobodomyslní autoři starým chorálům české
texty. Chtěli vzbudit touhu po osobním a osobitém vztahu
ke Kristovi. Jistebnický kancionál se tak stal první sbírkou
liturgických zpěvů v národním jazyce v Evropě západního
křesťanství. Toto poselství o spirituální progresivitě nám
zprostředkují školené hlasy krásných žen.

festivalcm.cz
za ﬁnanční podpory

předprodej vstupenek:
Rájec-Jestřebí – Informační
a vzdělávací centrum, Komenského 620
(budova městské knihovny)
hlavní mediální
partner

ve spolupráci

SLOVO STAROSTKY
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
aniž bychom se nadáli, máme tu měsíc červen.
Běžně říkáme, poslední měsíc školního roku.
Letos je to jeden z mála měsíců, kdy se žáci
a studenti mohli vrátit do školních lavic. Smutné je to především pro ročníky končící svoji
školní docházku. Ať už jsou to žáci devátých
ročníků, učni, maturanti, či studenti vysokých
škol. Všem touto cestou přejeme, ať po studiu
vykročí nejen tou správnou nohou, ale také tou
správnou cestou.
V minulém článku jsem zmiňovala probíhající
investiční akce. Dnes bych se ráda zaměřila na
kulturu v našem městě, která díky začínajícímu
rozvolňování může opět ožívat. Dovolí-li nám
nová vládní nařízení, těšíme se na setkání
s Vámi na koncertech klasické hudby, ať na
koncertech Kruhu přátel hudby, tak i na koncertu Mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraiae, na Filmovém létě, koncem
prázdnin na Ahoj léto, které se letos bude
nést v historickém duchu, dále na divadelním
představení, posezení u cimbálu či koncertu
Dalibora Jandy.
Také bych se ráda vrátila ke dvěma datům měsíce května. Byly to dny, kdy naše město převzalo dvě ocenění, kterých si nesmírně vážíme.
První datum je čtrnáctý květen. Tento den
Městská knihovna Rájec-Jestřebí převzala
Ocenění Jihomoravského kraje – KOMUNITNÍ
KNIHOVNA 2020 v kategorii od 3001 do 5000
obyvatel. Kvůli pandemii bylo ocenění předáno až letos, a to hejtmanem Jihomoravského

kraje Mgr. Janem Grolichem a ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně prof. PhDr.
Tomášem Kubíčkem, PhD. Knihovna a obě její
knihovnice – Pavla Šamonilová a Zdeňka Miholová dlouhodobě kvalitně pracují se všemi
skupinami obyvatel, počet akcí pro veřejnost
vysoko přesahuje obvyklý průměr knihoven
v našem regionu. Pravidelná spolupráce je se
školami, s maminkami a dětmi, i se seniory.
Oblíbené se staly Večerníčky na zahrádce i literární kavárna. Ve výstavní síni probíhají
pravidelné výstavy. Oběma knihovnicím patří
za jejich práci velký dík.
Druhé datum, je devatenáctý květen. V Praze,
v prostorách Občanské plovárny, pod záštitou Vladimíra Dzurilly, vládního zmocněnce na
IT a digitalizaci byla vyhlašována eOsobnost
Egovernmentu 2021 – GORDIC. Za realizaci
projektu „Rozvoj elektronických služeb úřadu
Města Rájec-Jestřebí“ byla nominována a rovněž vybrána na stupně vítězů paní tajemnice
Městského úřadu Rájec-Jestřebí, Mgr. Pavla
Kotlánová, LL.M. Obrovská gratulace patří za
krásné třetí místo, které jí za její profesionální
práci pro naše město, nejen v elektronizaci
procesů, právem náleží.
Těším se s Vámi na viděnou při některé z plánovaných akcí a přeji Vám krásné, slunečné letní
dny, zasloužený odpočinek, relaxaci a spoustu
nových zážitků.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE
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VÝZVA

V rámci aktualizace webových stránek města
Rájec-Jestřebí budou z důvodu nekompletních a neaktuálních údajů odstraněny kontakty na služby a firmy ve městě.
S renovací webových stránek opět nabízíme
možnost propagace a zviditelnění místních
firem, služeb a podnikatelů touto formou. Proto prosíme všechny podnikatele a firmy půso-

bící ve městě Rájec-Jestřebí, Karolín a Holešín,
kteří mají o tuto bezplatnou reklamu zájem,
o dodání aktuálních údajů, které budou obratem zveřejněny na webových stránkách města.
Kontaktovat nás můžete telefonicky na tel.
čísle 516 432 191, 515 557 365 nebo na e-mailové adrese: informace@rajecjestrebi.cz nebo
cestruch@rajecjestrebi.cz.

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

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
ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
ČERVEN 2021
5. 6.
6. 6.
12. 6.
13. 6.
19. 6.
20. 6.
26. 6.
27. 6.

Dr. Giryeva Halyna
MUDr. Grenarová Marie
MDDr. Hájková Barbora
MUDr. Hanáková Jitka
MUDr. Havlová Petra
MUDr. Hosová Eva
MUDr. Hošáková Kateřina
MUDr. Houdková Radka

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Vodní 5B
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b

734 231 261
724 081 182
725 332 967
516 418 788
721 425 074
516 432 138
516 446 428
731 144 155

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.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Z NOVÝCH KNIH NABÍZÍME
Jako každý měsíc i tentokrát Vám přinášíme
krátký výběr z nově nakoupených knih.
Světová literatura:
BARBERYOVÁ, Muriel: Růže sama
BOŽÍK, Pavol: Cizinec
SCHLINK, Bernhard: Barvy loučení
THOMPSON, Gill: Dítě na nástupišti
Česká literatura:
KRAUTSCHNEIDER, Rudolf: Obyvatelé suchého
moře
Melichar, René: Zákoník mé ženy
NESMĚRÁK, Martin: Každému jeho hřivnu
PEKÁRKOVÁ, Iva: Dům bez zrcadel

Pro ženy:
MARTINEZOVÁ, Aly: Psáno s lítostí
NOWAK, Brenda, Fantastické léto
OKEOVÁ, Janette: Láska dostává křídla
SARGINSONOVÁ, Saskia: Lavička
Detektivky:
DÁN, Dominik: Bestie
FISCHL, Viktor: Pátá čtvrť
GRAY, Lisa: Beze stopy
JEWELLOVÁ, Lisa: Rodina z podkroví
Další nové knihy a všechny informace o dění
v knihovně najdete na adrese www.knihovna.
rajecjestrebi.cz.

OTEVŘENÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři!
Již více jak měsíc můžete navštívit naši knihovnu. Půjčujeme,
i když v omezeném režimu. Knihy si můžete i nadále předem objednat a ve stanovenou dobu je
budete mít přichystány. Pokud
chcete nějakou knihu, časopis,
audioknihu, potřebujete povinnou četbu či literaturu k bakalářským a diplomovým pracím,
kontaktujte nás na 737 328 976
nebo e-mailem knihovna@rajecjestrebi.cz.
Rádi Vám literaturu zajistíme.
Půjčovní doba:
pondělí
oddělení pro děti: 13:00–16:00 h
oddělení pro dospělé:
16:00–18:00 h
čtvrtek:
oddělení pro děti: 13:00–16:00 h
oddělení pro dospělé: 		
9:00–11:00 h
16:00–18:00 h

Městská knihovna Rájec-Jestřebí
zve všechny občany na prodejní výstavu obrazů

HALASOVO
KUNŠTÁTSKO
Bohumíra Staníčka
17. 5.–18. 6. 2021
výstavní síň knihovny
Otevírací doba: po, čt 9–18 h, út, st, pá 9–15 h

KULTURNÍ DĚNÍ
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KULTURA ZAČÍNÁ OŽÍVAT!

17. 5. – 18. 6. 2021		
Výstavní síň městské knihovny
HALASOVO KUNŠTÁTSKO
Prodejní výstava obrazů Bohumíra Staníčka.
Pátek 4. 6. 2021 19:00 hod.
Kulturní centrum – sokolovna
DJANGO JET & SWING
A FRANCOUZSKÝ GYPSY JAZZ
Srdečně jste zváni na přesunutý závěrečný
koncert Kruhu přátel hudby. Předprodej vstupenek probíhá v informačním centru.

Čtvrtek 17. 6. 2021 19:30 hod.		
Státní zámek Rájec nad Svitavou
CONCENTUS MORAVIAE
Město Rájec-Jestřebí Vás srdečně zve na koncert Mezinárodního hudebního festivalu 13
měst Concentus Moraviae. Vystoupí Tiburtina Ensemble. Předprodej vstupenek probíhá
v informačním centru.
Cena 150/250 Kč.

MILÍ FESTIVALOVÍ PŘÍZNIVCI,
rádi bychom Vás informovali o aktuální situaci,
ve které se nyní nachází Mezinárodní festival
Concentus Moraviae, a zároveň Vám poděkovali za dosavadní trpělivost.
Vzhledem k tomu, že v současné době stále
nemáme jasné informace o podmínkách konaní kulturních akcí, bylo přistoupeno k úpravě
programu festivalu. Aby se mohla uskutečnit
alespoň jeho část s živým publikem, bylo rozhodnuto zredukovat koncerty festivalu zhruba
na polovinu (20 koncertů), a to i za cenu snížení kapacity počtu diváků v sále. V případě, že
nebude možné koncerty uskutečnit, budou
operativně hledány náhradní termíny na červenec či srpen.
Uděláme maximum, aby festival Concentus
Moraviae letos proběhl alespoň v takto změněné podobě, ale s živými posluchači. To vnímáme jako symboliku a podporu uvolňování
kultury.
Zde je výčet koncertů, které se uskuteční v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst
Concentus Moraviae:
• 27/5 Valtice – Kchun
• 28/5 Ivančice, Řeznovice – Markku Luolajan-Mikkola, Anna-Liisa Eller, Johanna Randvere
• 30/5 Humpolec – Jan Šprta
• 31/5 Slavkov u Brna – Bel Ayre
• 31/5 Vítochov – Andrea Buccarella

• 2/6 Velké Meziříčí – Anna Fusek, Mayah
Kadish
• 3/6 Lysice – Les Musiciens de Saint-Julien
• 4/6 Lomnice – Ratas del viejo Mundo
• 4/6 Boskovice – Ensemble Berlin Prag
• 5/6 Moravský Krumlov – Anna Fusek,
Gianluca Geremia
• 6/6 Polná – Bart Jacobs
• 9/6 Žďár nad Sázavou – Tuuli Lindeberg,
Anna-Maaria Oramo
• 10/6 Hustopeče – Call to prayer
• 12/6 Kuřim – Moravia Brass Band
• 14/6 Milotice – Jean Rondeau
• 15/6 Tišnov – Jean Rondeau, Thomas Dunford
• 16/6 Mikulov – Schola Gregoriana Pragensis
• 17/6 Rájec-Jestřebí – Tiburtina Ensemble
• 20/6 Jaroměřice nad Rokytnou – La Cosmologie de la Poire
• 24/6 Náměšť nad Oslavou – Private Musicke
Vstupenky na veškeré koncerty je možné zakoupit v síti Ticketportal.
Koncert pořádaný v našem městě se uskuteční
ve čtvrtek 17. června 2021 ve Slavnostním sále
Státního zámku Rájec nad Svitavou. Vstupenky
je možné zakoupit v informačním centru.
Více informací naleznete na zadní straně obálky zpravodaje.
Odbor kultury a cestovního ruchu
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KULTURNÍ DĚNÍ

KULTURNÍ DĚNÍ / CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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ZAKONČENÍ SEZÓNY KPH 2020/2021
Vážení přátelé Kruhu přátel hudby, rádi bychom Vás pozvali na poslední koncert této,
ze známých důvodů, neúplné koncertní sezóny, který se uskuteční v pátek 4. června 2021.
Nepočítali jsme již, že se nám podaří odehrát ještě některý z naplánovaných koncertů.
Epidemická situace se ale natolik zlepšila,
že kultura může začít pomalu ožívat, a proto
jsme pro Vás připravili závěrečný koncert,
původně naplánovaný na duben.
Nemějte ale obavy, o zbylé čtyři neuskutečněné koncerty nepřijdete. Budou přesunuty do

další sezóny, ve které je doplníme o nový zahajovací koncert a následně i závěrečný koncert.
Cena abonentky na sezónu 2021/2022 pro stávající abonenty bude snížena o padesát procent a můžete si je přijít vyměnit od měsíce
srpna k nám do infocentra. Pro nové abonenty
pak zůstávají ceny abonentek ve stejné cenové
relaci jako v letošní sezóně.
Doufáme, že jsme Vám touto zprávou udělali
radost a že se po dlouhých měsících znovu setkáme.
Odbor kultury a cestovního ruchu

CHTÍT, VĚŘIT, KONAT
Tento rituál tří slov se mohli žáci druhého stupně naučit během on-line programu s Radkem
Bangou alias Gipsy.cz 19. a 26. dubna. Jednalo
se o preventivní program v on-line prostředí,
kdy Radek sdílel s žáky svůj osobní příběh, své
zkušenosti a motivoval je ke smysluplnému
životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie,
rasismu, agrese a kriminality.
Program Když chceš, tak to dokážeš! žákům ukázal, že svůj osud máme každý ve svých
rukou a je na nás, jak s ním naložíme. Některé
věci bohužel ovlivnit nemůžeme, pak se musíme obrátit na odborníky. Věcí, které máme pod
kontrolou, co k sobě pustíme, kým se necháme

ovlivnit, je hodně. Je to na nás, na naší zodpovědnosti. Je jen třeba si to uvědomit a chtít
udělat změnu. Tak pojďme na to.
Lenka Herčíková, školní metodik prevence
Reakce žáků:
Děkuji, paní učitelko, za zajímavou přednášku, která mne upozornila, abych se nad některými věcmi zamyslel.
Chtěla bych Vám poděkovat na zorganizování a uskutečnění programu s panem Bangou. Bylo to moc super motivační povídání.
Moc jsem si to užila.
Program se mi moc líbil a určitě bych si ho i
zopakovala.
Byl velice zajímavý a poučný.
Děkuji za skvěle zorganizovaný program.
Moc Vám děkuju za to, že jste napsala panu
Bangovi, a že to přijal. Bylo to super, pomohlo mi to ve všem, jak v životě, tak i v ostatních
věcech, takže za to děkuju, bylo to mega
super bombyozný :D

CENTRUM MOTÝLEK
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ČARODĚJNICKÁ ÚNIKOVKA
Na poslední dubnový den připadá tradice
pálení čarodějnic, a tak si Centrum Motýlek
připravilo pro členy kroužků „Čarodějnickou
únikovku“. Tato akce byla nachystána v areálu
zámeckého parku, tentokrát pouze pro přihlášené děti. Trasu s úkoly si mohli přihlášení účastníci projít kdykoliv během dne od 8 do
19 hodin. Museli například prolézt pavučinu,
seřadit správně čarodějné lektvary podle
množství, poskládat puzzle s nápovědou dalšího stanoviště a několik dalších. Během cesty
postupně získávali kód potřebný k otevření
zámku na truhle s pokladem. Každé dítko obdrželo talisman na ochranu před čarodějnicemi
a také několik mlsků s čarodějnou tematikou.

Přikládáme ohlasy některých účastníků:
„Moc děkujeme za skvělou únikovku, tuším jsme
to úplně v pohodě dali za 60 min. Puzzle trošku
děti potrápilo, naopak maminky bojovaly se
zámkem. Poklad chutnal a moc se i líbil, dnes si
amulety plánují dát pod polštář na ochranu.“
„Díky moc, bylo to bezva - děti se trochu zapotily
(běháním i přemýšlením ;)) a zároveň prvňáčci
i procvičili čtení ;).“
Kateřina Kalová

KONTAKT: ERIK AUGUSTIN | INFO@PROLIDIZS.CZ | T: 725 770 747

KONTAKT: KATEŘINA GORČÍKOVÁ
GORCIKOVA.KATERINA@GMAIL.COM | T: 603 816 795
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA NA WWW.CENTRUM-MOTYLEK.CZ

| TERMÍN: NEDĚLE– PÁTEK
| VHODNÉ PRO: DĚTI 7–11 LET
| LOKALITA: STANOVÝ TÁBOR KAROLÍN U RYBNÍKA
| CENA: 2.990 KČ ZA OSOBU (KAPACITA OMEZENA)

22.–27. 8. 2021

VSTUPTE DO SLUŽEB SCOTLAND YARDU
A PŘIJĎTE NA KLOUB ZÁHADĚ ZTRACENÉHO ZAVAZADLA.
PROJDETE NÁROČNÝM POLICEJNÍM VÝCVIKEM?
ROZLUŠTÍTE TAJEMNÉ INDICIE, KTERÉ SE OBJEVUJÍ?
POMŮŽETE INSPEKTORU BUCKETOVI DOPADNOUT PACHATELE
A NAJÍT DOKUMENTY CESTOVATELE JOHNA PIGEONA?

Detektivové
pátrají
aneb
Záhada
ztraceného
zavazadla

SPOLEK PRO LIDI! Z. S.
POŘÁDÁ POBYTOVÝ TÁBOR

CENTRUM MOTÝLEK, Z. S. | www.centrum-motylek.cz/kolobezky

start: 10.00

ZÁVODIT LZE NA KOLOBĚŽKÁCH, KOLECH,
ODRÁŽEDLECH ČI DĚTSKÝCH MOTORKÁCH.
ZÁVODNÍCI MUSÍ MÍT HELMU!

sobota 5. června | rájec, ul. havlíčkova
neděle 6. června | jestřebí, ul. luční

ZÁVODY KOLOBĚŽEK

CENTRUM MOTÝLEK ZVE DĚTI NA

CENTRUM MOTÝLEK
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FOTBALU V NAŠEM MĚSTĚ JE JIŽ 100 LET
KAPITOLA 4. – OBDOBÍ 1972–1983
Toto období se vyznačovalo častými změnami
trenérů. Pro sezónu 1971–1972 byl jako trenér
získán Karel Záruba z Blanska (bývalý brankář
ČKD). Měl za úkol znovu postoupit do I. B třídy. Bylo z toho pouze 4. místo v okr. přeboru,
a protože úkol nesplnil, skončil. V této sezóně
byli do mužstva zařazení dorostenci Švec Josef,
Sedlák Stanislav, Klimeš Karel a Málek Pavel.
Dále mužstvo posílili Frantel Emil z Bořitova
a odchovanci Žáček Petr a Císař Josef.
Ztrátou byl odchod Jana Veselého do Adamova
a ukončení kariéry Pavla Jedličky pro vážné zranění. 2. ročník Memoriálu Josefa Ostrého vyhrálo domácí mužstvo po výsledcích: R-J – Sloup
2:1 – finále R-J – Mikulov 2:2, na penalty 4:2.
Sezonu 1972–1973 začal jako trenér bývalý
domácí hráč Sedlák Antonín, který ale po ka-

tastrofálním začátku sezóny skončil. Mužstvo
převzal hráč Stloukal Arnošt, který dokončil
podzim. Na jaře mužstvo převzal Mokrý Antonín. Sezóna skončila neúspěšně, a to na
11. místě a blízko sestupu. Po polovině této
sezóny ukončili kariéru hráči Stloukal Arnošt,
Vrba Milan a Šperka Luboš. Do mužstva byli
zařazeni dorostenci Veselý Rostislav, Broušek
Jiří a Pícha Vlastimil. Z Metry Blansko se vrátil
Zerák Zdeněk. Nejvíce branek vstřelil Klimeš
Karel, a to 8.
3. ročník Memoriálu Josefa Ostrého opět vyhráli domácí. R-J – Vavřinec 1:0 – finále R-J – Sloup
1:1, na penalty 4:2.
Nová sezóna 1973–1974 a opět nový trenér.
Z Adamova přichází bývalý hráč Hendrych
Oldřich. Po pěti kolech však končí a k mužstvu
se vrací Mokrý Antonín. Desáté místo v okresním přeboru je neuspokojivé. Kdo v této sezo-

Muži Rájec-Jestřebí – 1973 – okresní přebor. Stojící zleva: Hendrych Oldřich (trenér), Zerák Zdeněk,
Veselý Pavel, Veselý Rostislav, Šváb Petr, Klimeš Karel, Málek Pavel. Dole zleva: Vyhlídal Michal, Němec
Richard, Mokrý Milan, Blažek Milan, Pícha Vlastimil, Broušek Jiří, Hruška Vladimír

SPORT

10

Muži Rájec-Jestřebí – 1977 – okresní přebor. Stojící zleva: Mokrý Antonín (předseda klubu), Jelínek
Jaroslav (trenér), Ševčík Miroslav, Klimeš Karel, Kříž Miroslav, Janík Pavel, Šebánek Rostislav, Šmerda
Antonín, Horák Metoděj (vedoucí mužstva). Dole zleva: Němec Richard, Učeň Miloš, Jedlička Milan
ml., Křap Pavel, Veselý Pavel, Kuběna Rudolf
ně hrál? Brankáři Cvrkal Luděk, Mokrý Milan
a hráči Němec Richard, Kučera Jiří, Vyhlídal
Michal, Veselý Rostislav, Málek Pavel, Veselý
Pavel, Zerák Zdeněk, Zouhar Antonín, Broušek
Jiří, Šváb Petr, Klimeš Karel, Pícha Vlastimil, Blažek Milan, Hruška Vladimír, Janák Miloš, Ostrý
František, Sedlák Stanislav, Blažek Jaroslav,
Plavec Jan a Jandík Milan.
4. ročník Memoriálu Josefa Ostrého – finále R-J
– Dukla Řečkovice 4:3. Byla to již čtvrtá výhra
domácích za sebou.
V sezóně 1974–1975 zůstal jako trenér u mužstva Mokrý Antonín. Sezóna opět končí neúspěchem, což je 11. místo. Od sestupu nás zachránila skutečnost, že nikdo nesestupoval,
neboť okresní přebor se rozšiřoval na 14 účastníků.
Mužstvo před sezónou posílil Šmerda Antonín
z Doubravice a navrátivší se brankář Horák.
Naopak kariéru ukončil Zouhar Antonín (za
Rájec 202 mistr. utkání a 59 branek). První neúspěch na 5. ročníku Memoriálu Josefa Ostrého – 3. místo, když ve finále vyhrál Lipovec nad
Vavřincem 3:0.

Sezóna 1975–1976 byla ve znamení dalšího
zařazení mladých hráčů. Byli to brankář Janík
Pavel a hráči Jedlička Milan ml., Janíček Milan,
Cihlář Karel a Kuběna Rudolf. Naopak mužstvo opustil Pícha Vlasta, a to do ČKD Blansko.
Odsud přichází jako náhrada Kříž Mirek, který
se přiženil do Jestřebí. Nejvíce branek vstřelili
Klimeš Karel, a to 12 – Kříž Mirek 9 branek.
Osmé místo ze 14 účastníků okresního přeboru
je po posledních neúspěších již přijatelné.
Sezóna 1976–1977 je opět ve znamení velkých
změn. Trenér Mokrý Antonín končí s trénováním, neboť byl zvolen novým předsedou oddílu kopané. Jako trenér přichází Jelínek Jara
z Ráječka – rodák z Jestřebí, bývalý brankář
Černé Hory, Blanska a Ráječka. Ani jeho dlouholeté zkušenosti neplatí na mentalitu Rájce
a je z toho pouze 12. místo. Do mužstva jsou
opět zařazováni noví hráči jako Šebánek Rostislav, Císař Zdeněk, Konečný Vlasta, Bilík Jiří,
Bárta Stanislav a Kuběna Jaromír. Nejvíce branek vstřelil Veselý Rostislav – 11, Karel Klimeš
a Milan Jedlička – oba po 7. V 7. ročníku Memoriálu Josefa Ostrého skončili domácí na prvním
místě, když ve finále porazili Ráječko 1:0.
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V sezóně 1977–1978 zůstává u mužstva trenér
Jelínek, avšak po špatném podzimu byl odvolán. Mužstvo převzal staronový trenér Jedlička
Milan, ale ani on nemohl dělat zázraky. Bylo
z toho poslední 14. místo, a jelikož nikdo nesestoupil z I. B třídy, nařídil okresní svaz Blansko
sehrání kvalifikačního utkání mezi posledním
mužstvem okr. přeboru a druhým mužstvem
z III. třídy. Obě utkání naše mužstvo vyhrálo
(venku 2:1 a doma 3:0), a tak si zachránilo účast
v okr. přeboru i pro další sezónu. V mužstvu se
v této sezóně opět objevili noví hráči, a to Ševčík Mirek, Jedlička Jaroslav, Křap Pavel, Stupka
Zdeněk, Kašai Josef, Učeň Miloš a na jaro 1978
přišli Ditrich Josef ze Svitávky a Kratochvíl Jan
z Jedovnic. Osmý ročník Memoriálu Josefa
Ostrého a opět vítězství, ve finále nad Ráječkem
po remíze 1:1, na penalty 4:2.
Sezóna 1978–1979 byla pod vedením trenéra
Jedličky Milana. Konečné 4. místo mělo být
blýskáním na lepší časy, avšak nebylo. Po jedné
sezóně v Adamově se vrátil do mužstva Veselý

SPORT
Rostislav a dorostenec Kuběna Josef posílil
bratrskou trojici v mužstvu. Do mužstva se vrátil brankář Mokrý. Nejvíce branek vstřelil Veselý Rosťa, a to 18 a umístil se v okresní soutěži
o nejlepšího střelce na druhém místě za Pavlem
z Voděrad, který dal 21 branek. V mužstvu bylo
minimum změn, když novými hráči byli jen
brankář Pitek Jan a hráči Mokrý Jiří a Kuběna
Josef. Ve finále Memoriálu Josefa Ostrého nestačilo naše mužstvo na ČKD Blansko, když
prohrálo 1:2.
Sezóna 1979–1980 se stejným trenérem, avšak
s jiným umístěním. Jedenácté místo bylo po
předešlé sezóně zklamáním. Sezónu začalo
mužstvo bez zkušených hráčů, a to Kučery Jiřího a Němce Richarda, kteří ukončili kariéru
(odehráli 10 sezón). Do mužstva byli zařazeni
Pelikán Stanislav a z dorostu bratři Tihonové –
Karel a Vašek. Naopak po osmém kole ukončil
svoji činnost v mužstvu Kříž Mirek (5 sezón).
Nejlepším střelcem byl opět Veselý Rostislav
s 13 brankami – 7 dali Kříž Mirek a hokejista

Dorost Rájec-Jestřebí – 1978. Stojící zleva: Husák Vladimír (trenér), Tihon Karel, Stupka Zdeněk, Jedlička Pavel, Kuběna Josef, Odehnal Pavel, Břoušek Petr, Mokrý Jiří (vedoucí mužstva). Dole zleva: Porč
Ivo, Sedlák Libor, Horák Libor, Málek Jaroslav, Čepa Jiří
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Muži Rájec-Jestřebí – 1979 – okresní přebor. Stojící zleva: Kuběna Jaromír, Veselý Pavel, Kříž
Miroslav, Veselý Rostislav, Kučera Jiří, Šmerda Antonín, Jedlička Milan (trenér). Dole zleva:
Kuběna Rudolf, Broušek Jiří, Konečný Vlastimil, Janík Pavel, Němec Richard

Muži Rájec-Jestřebí – 1980 – okresní přebor. Stojící zleva: Jedlička Pavel, Cihlář Karel, Veselý
Rostislav, Kuběna Josef, Břoušek Petr, Kuběna Jaromír, Kuběna Rudolf. Dole zleva: Konečný
Vlastimil, Pitek Jan, Janík Pavel, Kratochvíl Jan, Jedlička Milan
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Broušek Jirka. Mužstvo se probojovalo do finále okresního kola Českého poháru a ve finále po výsledcích s Lysicemi 1:1 a 1:4 obsadilo
2. místo. Neúspěchem skončil jubilejní 10. ročník Memoriálu Josefa Ostrého. Ve finále vyhrálo ČKD Blansko nad Čebínem 2:0.
Sezóna 1980–1981 nezačala dobře. Po třetím
kole trenér Jedlička rezignoval. Po dohodě
s výborem však podzim dokončil za pomoci
trenéra dorostu Husáka Ladislava.
Do mužstva jsou stále více zařazováni dorostenci, kteří vyhráli okresní přebor. Byli to Jedlička Pavel, Břoušek Petr, Sedlák Libor a bratři
Tihonové. Tato sezóna probíhala již bez brankáře Janíka, který přestoupil do Baníku Zbýšov.
Brankářskou dvojici vytvořili Pitek Jan a mladý
Horák Libor. Dále hráli – Kratochvíl Jan, Tihon
Karel, Konečný Vlasta, Kuběna Rudolf, Křap
Pavel, Veselý Rostislav, Jedlička Milan ml., Břoušek Petr, Učeň Miloš, Jedlička Pavel, Cihlář Karel,
Kuběna Jaromír, Janíček Milan, Kuběna Josef,
Sedlák Libor, Mokrý Jiří, Šmerda Antonín, Bárta
Stanislav, Broušek Jiří, Tihon Václav, Klimeš
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Petr a Ševčík Mirek. Do útoku byl získán Jakubec
Petr z Dolní Lhoty (výborný hokejista Blanska).
Na jaře ještě hráli Němec Jiří a dorostenec Málek Jaroslav.
Pro jarní boj o záchranu byl získán nový trenér,
a to Knies Mirek z Blanska, bývalý vynikající hráč
a úspěšný trenér mládeže. Ani on však neumí
zázraky. Posední kolo se hraje ve Voděradech a
porážka 0:1 znamená sestup. A stačilo uhrát
remízu. Neproměněná penalta to však zhatila.
Poslední tři mužstva v tabulce mají stejný počet
– 19 bodů a o sestupu rozhodlo nejhorší skóre
mezi těmito mužstvy, které mělo naše mužstvo
(ČKD Blansko B, Skalice a R-J). Přesně po deseti
letech od sestupu z I. B třídy opět sestupujeme.
Dílo zkázy dokonalo ještě B mužstvo, které
sestoupilo z III. třídy do nejnižší soutěže. Úspěšný byl 11. ročník Memoriálu Josefa Ostrého,
když ve finále dokázalo naše mužstvo porazit
mužstvo krajského přeboru ČKD Blansko 3:1!
Sezónu 1981–1982 začínáme ve III. třídě. Začátek byl dobrý, avšak po šestém kole začala
šňůra hrozných výsledků, a tak trenér Knies

Muži Rájec-Jestřebí – 1982. Stojící zleva: Kuběna Rudolf, Vymazal Mirek, Veselý Rostislav, Jakubec
Petr, Kuběna Jaromír, Bačovský Ladislav. Dole zleva: Konečný Vlastimil, Jakubec Miroslav, Učeň
Miloš, Jedlička Petr, Stupka Zdeněk.
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Muži Rájec-Jestřebí – 1983. Stojící zleva: Pernica Gustav (trenér), Urbánek Jan (asistent trenéra), Hertl
Miroslav, Jedlička Pavel, Dovrtěl Radek, Kuběna Jiří, Tihon Václav, Klimek Petr, Kuběna Zdeněk, Vašíček
František (vedoucí mužstva). Dole zleva: Malík Pavel, Hepp Jiří, Němec Richard, Kratochvíl Jan, Břoušek
Petr, Málek Jaroslav, Malík František, Husák Ladislav (asistent trenéra), Šebánek Rostislav, Klimeš Petr.

skončil. Mužstvo převzali na závěr podzimu
Horák Metoděj a Mokrý Jiří. Na jaře k mužstvu
přišel staronový trenér Stloukal Arnošt. Také
výbor fotbalu se mění, dlouholetý předseda
Břoušek Silvestr skončil a novým předsedem
byl zvolen Pernica Gustav, bývalý hráč fotbalu
a hokeje. Do mužstva byl získán bývalý hráč
Vilémovic – Urbánek Jan a z Ráječka Jakubec
Mirek. Střelecky se uvedl dorostenec Málek
Jarek, který na podzim odehrál všech 13 utkání
a vstřelil 9 branek. V zimním přestupním termínu odešel do Metry Blansko. Nejlepší střelci byli
Kuběna Josef – 15, Veselý Rostislav – 12, Broušek Jiří – 10, Málek Jaroslav – 9, Jedlička Milan
ml. – 8. 12. ročník Memoriálu Josefa Ostrého
skončil neúspěchem (4. místo) – ve finále vyhrál Lipovec nad Boskovicemi 2:1.
V sezóně 1982–1983 se konal druhý pokus
o návrat do okresního přeboru. Trenér Stloukal
má v mužstvu nové hráče – brankář Bačovský
Laďa z Lažan, z Blanska přichází universál Vymazal Mirek, z Ráječka útočník Kouřil Radek a také
Vladík Jiří z Černé Hory. Ztrátou je však odchod

Kuběny Josefa do Ráječka. Do hry také zasáhli
Hertl Mirek a Tomášek Pavel. Jaro začalo odstoupením trenéra Stloukala. Jeho místo zaujal předseda Pernica Gustav. Také mužstvo bylo doplněno o navrátilce Břouška Petra, Jedličku Pavla
a také brankáře Klimka Petra z dorostu. Na jaře
odehrál Broušek Jirka 5 utkání a vstřelil v nich
9 branek. Nejlepšími střelci byli Vymazal – 17,
Kouřil – 11 a Broušek – 9. Jaro tak rozhodlo
o prvním místě a návratu do okresního přeboru.
1. Rájec-Jestřebí 26 16 6 4 68:26 38
2. Metra Blansko B 26 17 3 6 77:30 37
13. ročník Memoriálu Josefa Ostrého, za účasti
výborných mužstev, skončil ve finále až naší
porážkou na penalty 1:2, když utkání s Lipovcem skončilo 3:3. Plány na výstavbu nových
šaten dostávají konkrétní podobu, když se staré a dřevěné kabiny stěhují k řece, aby bylo
možno na jejich místě začít s výstavbou nových
šaten. Příští sezóny jsou po sportovní stránce
jako na houpačce. O tom však zase příště.
FK MKZ Rájec-Jestřebí
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SVATBA (SKORO) JAKO Z ROMÁNU
Tu a tam se jistě každému z nás stává, že čteme v knihách či sledujeme v televizi příběhy,
u nichž si říkáme, jak bujnou fantazii a květnatou představivost ten či onen autor má, že nás
– lidově řečeno – krmí příběhy, které se snad
v reálném životě ani nemohou stát. Přesto
však se právě i v tom reálném životě a světě
někdy přihodí události, nad nimiž bychom při
pouhém čtení v povídce nebo sledování v některém seriálu jen se shovívavým úsměvem
zakroutili hlavou. Bývají to události občas stěží uvěřitelné, někdy veselé, jindy smutné, ale
stávají se a jsou mnohdy hmatatelně doložené
prameny, tudíž nejde o pouhé pověsti nebo
tradované povídačky, které od jejich třebas
reálného základu čas a nespočetné převypravování množstvím lidí někdy zcela vzdálí,
různě přikrášlí, zromantizuje, či zdramatizuje
– podle aktuální potřeby nebo příhodnosti.
Na jeden takový příběh jsem narazil zcela náhodou při procházení archivních pramenů, aniž
bych jej cíleně hledal. Ale stává se, že při dohledávání konkrétní záležitosti badatel narazí na řadu dílčích zajímavostí, z nichž některé
si poznamená, a to jen proto, že prostě zaujmou, aniž by samy o sobě byly přínosné k některému z témat, jimž se věnuje. A protože mi
tato událost – naprosto drobná a z dějinotvorného hlediska bezvýznamná – přišla zajímavá,
a tak trošku kuriózní, rozhodl jsem se podělit
se o tento dávno zapomenutý příběh i se čtenáři zpravodaje. Koneckonců, dějiny přece
netvoří jen velké činy státníků, chrabrá klání
vojevůdců a převratné události ve vědě, technice a kultuře, ale také – a možná především
– každodenní příběhy „obyčejných“ lidí, tudíž
není žádný důvod je přehlížet, zvláště, když
právě to celé dějiny zlidšťuje a dává jim plastickou tvář. Zároveň se omlouvám, že při dnešním malém historickém exkurzu nezůstaneme v našem městě. Vypravíme se o kus dál, až
do někdejšího hlavního města monarchie,
tedy do Vídně, kde se celá epizodka odehrála.
Klíčovým dnem je 19. červen 1898. Údajně to
byl den příjemný, skoro letní, zkrátka naprosto

příhodný pro takovou událost, jakou je v životě lidském svatba. Před kostelem Nejsvětější
Trojice ve vídeňské městské části Alservorstadt však byl klid. Žádné bryčky, žádné skupinky svatebčanů postávajících před kostelním průčelím v očekávaní zahájení obřadu.
Jen běžný každodenní ruch. Až tu najednou
zastavil před kostelem kočár, ze kterého vystoupila v „černé toaletě“ oděná elegantní dáma stále ještě mladistvého vzhledu, ačkoliv již
přicházela do let, která zpravidla označujeme
léty zralosti a středního věku. Zakrátko poté
přišel pěšky starý muž nahrbené postavy,
avšak hladce oholen, v tmavém „salonním“
šatě a s velkým plstěným kloboukem na hlavě.
Tento muž, o kterém bylo možno soudit, že
neoplýval bohatstvím a nyní se oblékl do svého nejlepšího, ač už lehce starosvětského
oděvu, přistoupil k dámě, které se dvorně představil, načež se ona představila jemu. A tak se
seznámili ženich a nevěsta, kteří se do tohoto
okamžiku neznali a nikdy osobně nesetkali.
Můžeme si je představit i my. Ženichem, který
dávno odrostl obvyklému věku ženicha, byl
Dr. phil. Rafael Gabriel Franz svobodný pán
von Blagoevich (1826–1902), rodák z Banské
Bystrice z rodiny úředníka tamního lesního
úřadu, žijící ve Vídni, povoláním spisovatel.
V té době bydlel na vídeňské Lazarethgasse
č. 17. Nevěstou byla Irene Juliana Aurelia von
Zulifay (1862–1949), původem z Agramu, tedy
dnešního Záhřebu v Chorvatsku, kde se narodila do zámožné a vážené rodiny. V době
svatby ovšem pobývala už delší čas ve Vídni
na Floragasse č. 7.
Poté, co se ženich s nevěstou, které dělil věkový rozdíl šestatřicet let, seznámili, vstoupili do
postranní kaple kostela, kde proběhl tichý,
skromný svatební obřad, jen za přítomnosti
kněze a dvou svědků. Pak se před kostelem
novomanželé rozloučili – on odkráčel ke svému
příbytku na Lazarethgasse, ona se nechala
odvézt na nádraží a odcestovala z Vídně. Tím
vše skončilo. Je dosti zřejmé, že manželé se
v tomto zvláštním manželství už více neset-
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kali. Sňatek byl totiž pro oba pouhou cestou
k vytčenému cíli, který byl také v obou případech naplněn. Žena potřebovala legitimovat
svého nemanželského syna, jemuž ovšem chtěla zajistit šlechtický titul a odpovídající příčku
ve společenské hierarchii. Dr. Blagoevich byl
sice šlechticem, svobodným pánem – či chceme-li baronem –, ale neměl v životě příliš mnoho štěstí, a přestože byl vzdělancem a literátem, který publikoval celou řadu prací a ovládal několik jazyků, nyní ve stáří žil osaměle,
v zapomnění a nouzi bez valného hmotného
zajištění. Údajně některý z vídeňských kupců,
který Dr. Blagoeviche znal, mu zprostředkoval
nabídku zámožné dámy hledající šlechtického
ženicha, ovšem za podmínek poněkud nestandardních. A protože se obě strany dohodly, nic
nebránilo sňatku. Irene Juliana Aurelia získala
pro syna, co chtěla, Dr. Blagoevich se po návratu do svého příbytku mohl těšit z manželčina
věna, které mu po obřadu předala v podobě
spořitelní knížky s vkladem 1000 zl. (v přepočtu
na dnešní hodnotu částka odpovídá kupní síle
cca 100 000 korun).
Tím celá tato drobná a svým způsobem kuriózní epizodka končí. Snad jen, abychom příběh
nenechali bez pořádného závěru, můžeme
doplnit následující:
Dr. phil. Rafael Gabriel Franz von Blagoevich
(forma psaní jména kolísá, někdy též Raphael,
Blagoewich, apod.) se záhy přestěhoval do
blízkého chudobince a zaopatřovacího ústavu
s názvem „Zum blauen Herrgott“ na Spitalgasse č. 23, rovněž v městské části Alservorstadt.
Zde žil jako strávník a „opatřenec“ až do smrti
7. 11. 1902 ve věku 76 let, pochován byl 9. 11.
1902 na vídeňském ústředním hřbitově.
Jeho manželka se nakonec také vrátila do Vídně a zřejmě i její hmotné poměry se posléze
zhoršily, čemuž by napovídalo šetření vídeňského Policejního ředitelství z r. 1933, týkající
se její žádosti o podporu, přičemž v žádosti
se dovolávala toho, že je vdovou po dr. Blagoevichovi, spisovateli. Policejní ředitelství vyšetřovalo, zdali dotyčný byl skutečně spisovatelem, neboť v žádosti nebyly uvedeny žádné
publikace, které – zdá se – žadatelka ani neznala. Bylo však vyšetřeno, že údaj se zakládá
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na pravdě a dotyčný byl literárně činný pod
pseudonymem Rafael Hellbach. Irene Juliana
Aurelia von Blagoevich zemřela ve Vídni
v Hietzingu 2. 1. 1949 v nedožitých 87 letech.
Pokud by Vás, milí čtenáři, zajímalo co Dr. Blagoevich pod pseudonymem Rafael Hellbach
psal, pak vězte, že na své si přijdou hlavně
milovníci turistiky a cestování, neboť valnou
většinu z jeho děl tvoří různí průvodci a turistické příručky, jak bychom asi dnes jeho díla
mohli označit, popřípadě popisy představující rozmanité lokality z vlastivědného hlediska. Ovšem nejedná se ve většině případů
jen o nějaké útlé brožurky, naopak často jde
o podrobné práce věnující se popisům konkrétních lokalit po stránce přírodní, zeměpisné,
historické, kulturní, aj., přičemž stylisticky se
trošku blíží wankelovskému stylu se smyslem
pro romantiku a estetično v líčení faktů a reálií.
Asi největšího věhlasu svého času dosáhla
kniha o 248 stranách Der Pilger und Tourist
nach dem Wallfahrtsorte Maria-Zell : Nebst
Ausflügen auf den Schneeberg, die Raxalpe, den
Semmering etc., einem Abstecher nach Eisenerz
und Graz, und einer Darstellung der Donaufahrt
von Ybbs nach Wien. Ein Handbuch für Reisende
und ein Führer für andächtige Pilger zur siebenhundertjährigen Jubelfeier (Poutník a turista
do poutního místa Maria-Zell : Spolu s výlety na
Schneeberg, Raxalpu a Semmering atd., zajížďkou do Eisenerzu a Grazu, a s vylíčením cesty
po Dunaji z Ybbsu do Vídně. Příručka pro cestovatele a průvodce zbožných poutníků k oslavě
sedmistého výročí), vydaná r. 1857. Bohužel
nic z těchto děl nebylo přeloženo do češtiny,
dostupná jsou pouze v originále, tedy jazyce
německém, ale využít můžeme i francouzštinu či angličtinu, neboť právě v těchto jazycích
vyšli třeba jeho ve své době rovněž velmi
populární a rozšíření průvodci po Vídni (kupř.
Guide a Vienne. Ses Monuments, Musees et
Curiosites /Průvodce po Vídni. Jeho památky,
musea a kuriozity/; 1873).
Tolik tedy k dnešnímu malému výletu do podunajské metropole. Příště se při výpravě proti proudu času vrátíme opět do našeho města.
Petr Sychra
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USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 19. 4. 2021

USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2a
Rada města Rájec-Jestřebí bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy k bytu v majetku města
Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 2b
Rada města Rájec-Jestřebí bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy k bytu v majetku města
Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 3a
Rada města projednala žádost doručenou dne
12. 3. 2021, vedenou pod č. j. MERJ 750/21 o snížení nájemného a rozhodla žádosti vyhovět.
USNESENÍ č. 3b
Rada města projednala žádost doručenou dne
23. 3. 2021, vedenou pod č. j. MERJ 813/21 o snížení nájemného a rozhodla žádosti vyhovět.
USNESENÍ č. 3c
Rada města projednala žádost doručenou dne
6. 4. 2021, vedenou pod č. j. MERJ 830/21 o snížení nájemného a rozhodla žádosti vyhovět.
USNESENÍ č. 3d
Rada města rozhodla snížit nájemné v nebytových prostorách v majetku města Rájec-Jestřebí
u provozoven uzavřených vládním nařízením
v souvislosti s pandemií koronaviru (usnesení
vlády č. 995 ze dne 8. 10. 2020 , usn. č. 1079 ze dne
21. 10. 2020, usn. č. 1108 z 28. 10. 2020, usn. č. 1116
z 30. 10. 2020, usn. č. 1374 z 23. 12. 2020, usn. č. 55
z 22. 1. 2021, usn. č. 126 z 1. 2. 2021, usn. č. 196
z 26. 2. 2021, usn č. 314 a 315 ze dne 26. 3. 2021)
o nouzovém stavu a přijetí krizových opatření za
1. čtvrtletí 2021 o 80 % dle přílohy č. 1.
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres
Blansko o zvýšení investičního příspěvku. Rada
města schvaluje aktualizovaný Plán investičních

akcí Základní školy a mateřské školy, okres Blansko,
příspěvková organizace na rok 2021. Rada města
schvaluje čerpání z fondu investic v plánované
výši 4.636.380 Kč, schvaluje investiční příspěvek zřizovatele města Rájec-Jestřebí v roce 2021
ve výši 2.600.000 Kč na akce uvedené v Plánu
investičních akcí na rok 2021 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 5
Rada města schvaluje plán odpisů Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko,
příspěvková organizace na rok 2021 dle žádosti
(příloha č. 3).
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala žádost ředitele Základní
školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko a souhlasí se zapojením do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VII (pro
školní rok 2021/22) v rámci operačního programu potravinové a materiální pomoci dle žádosti
(příloha č. 4).
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh dodatku č. 5 ke
Smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2018 se Společností
Rájec: SYNER VHS, Jihlava + VHZ – DIS, Brno na
realizaci veřejné zakázky s názvem „MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV RÁJEC-JESTŘEBÍ“, jehož předmětem je změna ceny díla – méněpráce
(příloha č. 5). Rada města rozhodla Dodatek č. 5
ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2018 se Společností Rájec: SYNER VHS, Jihlava + VHZ – DIS, Brno na
realizaci veřejné zakázky s názvem „MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV RÁJEC-JESTŘEBÍ“ uzavřít.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo na
administraci žádosti o dotaci „Vozidlo na alternativní pohon – město Rájec-Jestřebí“ s Bc. Michaelou Vintrovou, Šebetov (příloha č. 6). Rada města rozhodla smlouvu o dílo na administraci
žádosti o dotaci „Vozidlo na alternativní pohon
– město Rájec-Jestřebí“ s Bc. Michaelou Vintrovou,
Šebetov uzavřít.
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USNESENÍ č. 9
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
k akci Rájec-Jestřebí – oprava chodníku v Holešíně
se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., České
Budějovice (příloha č. 7). Rada města rozhodla
smlouvu o dílo k akci Rájec-Jestřebí – oprava
chodníku v Holešíně se společností SWIETELSKY
stavební s. r. o., České Budějovice uzavřít.
USNESENÍ č. 10
Rada města bere na vědomí výpověď části nájemní smlouvy, která byla podána dne 31. 3. 2021.
Nájem pozemků parc. č. 796 zahrada o výměře
329 m² a parc. č. 797 zahrada o výměře 343 m²,
oba v k. ú. Jestřebí bude ukončen s tříměsíční
výpovědní dobou, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
straně, k 30. 6. 2021.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost o odprodej části
pozemku parc. č. 482/1 ostatní plocha o výměře
cca 10 m² z celkové výměry 5.282 m² v k. ú. Jestřebí a doporučuje zastupitelstvu města předmětný
odprodej schválit za cenu 350 Kč/m² + platná
sazba DPH. Náklady spojené s prodejem uhradí
kupující.

USNESENÍ č. 12a
Rada města bere na vědomí rezignaci JUDr.
Vlasty Němcové na pozici předsedkyně Komise
pro projednávání přestupků Rady města Rájec-Jestřebí k datu 30. 4. 2021.
USNESENÍ č. 12b
Rada města jmenuje od 01.05.2021 předsedkyní
Komise pro projednávání přestupků Mgr. Hanu
Kladivovou.
USNESENÍ č. 12c
Rada města souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu (externí forma) za účelem výkonu
agendy dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů pro Komisi pro projednávání
přestupků Rady města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala žádost spolku Linka bezpečí, z. s. na podporu své činnosti evidované
pod č. j. MERJ 831/21. Rada města rozhodla neposkytnout finanční podporu žadateli, neboť
město Rájec-Jestřebí veřejné prostředky poskytuje přednostně na podporu místních aktivit.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 26. 4. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2a
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2021 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 2b
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených zastupitelstvem města v roce
2021 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2021 (příloha č. 3).

USNESENÍ č. 4
Rada města bere na vědomí výpověď nájemní
smlouvy k bytu č. 18 na ul. Havlíčkova 678 v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 5
Rada města projedná návrh smlouvy o dílo, jejímž
předmětem je přeložení stávajícího vodovodu
protlakem pod řekou Svitavou se společností
IMOS Brno, a. s. na příštím jednání rady města.
USNESENÍ č. 6a
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemcích parc. č. 1006/2
ostatní plocha, 1006/3 ostatní plocha a 1006/4
ostatní plocha, vše v k. ú. Rájec nad Svitavou
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(příloha č. 4) a souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene na pozemcích
parc. č. 1006/2 ostatní plocha, 1006/3 ostatní
plocha a 1006/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Rájec
nad Svitavou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč.
USNESENÍ č. 6b
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 991
zahrada v k. ú. Rájec nad Svitavou (příloha č. 5)
a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 991 zahrada
v k. ú. Rájec nad Svitavou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč.
USNESENÍ č. 6c
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku parc. č. 988 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Rájec nad Svitavou
(příloha č. 6) a souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č.
988 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Rájec nad
Svitavou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč.
USNESENÍ č. 6d
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku parc. č. 986 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Rájec nad Svitavou
(příloha č. 7) a souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č. 986 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Rájec
nad Svitavou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč.
USNESENÍ č. 6e
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku parc. č. 982 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Rájec nad Svitavou

(příloha č. 8) a souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č. 982 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Rájec
nad Svitavou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč.
USNESENÍ č. 6f
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku parc. č. 979/2
ostatní plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou (příloha
č. 9) a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku parc. č. 979/2
ostatní plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč.
USNESENÍ č. 6g
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku parc. č. 981 zahrada v k. ú. Rájec nad Svitavou (příloha č. 10)
a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku v jejich vlastnictví
parc. č. 981 zahrada v k. ú. Rájec nad Svitavou
za jednorázovou náhradu 1.000 Kč.
USNESENÍ č. 7
Rada města bere na vědomí Souhrnnou zprávu
o čerpání dotací v oblasti sociálních služeb za rok
2020 předloženou městem Blanskem (příloha
č. 11). Zpráva bude předložena zastupitelstvu
města na jeho příštím zasedání.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí, které se
bude konat dne 19. 5. 2021.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 10. 5. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání
rozšířený o bod č. 19 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k akci „Výměna vodovodu-havárie, ulice
Komenského, Rájec-Jestřebí“.

USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění úkolů uložených radou města v roce 2021 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit jako mimořádný výdaj z rozpočtu 2021
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realizaci stavby „Sportoviště s umělým povrchem
ve sportovním areálu Na Rybníčku“ přednostně
s využitím dotačního titulu, bude-li to možné.
USNESENÍ č. 4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu v souladu s nařízením č. 78/2016 Sb. do 31. 5.
2023.
USNESENÍ č. 5
Rada města jmenuje za zřizovatele členy Školské
rady při Základní škole a mateřské škole Rájec‑Jestřebí, okres Blansko MVDr. Hanu Kuběnovou
a Mgr. Moniku Novákovou na funkční období od
01.06.2021 do data zániku mandátu člena zastupitelstva ve volebním období 2018–2022.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh Ing. Stanislava
Laštůvky, ředitele Gymnázia Rájec-Jestřebí, o. p. s.,
na udělení Ceny starosty města Rájec-Jestřebí
(příloha č. 2). Rada města v souladu s návrhem
rozhodla udělit tyto s peněžním darem 1.500 Kč
jednotlivě.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
na provoz mateřské školy v době letních prázdnin
2021 a souhlasí s provozem dle žádosti (příloha č. 3):
– MŠ I. v Rájci bude uzavřena v době od 19. 7. 2021
do 31. 8. 2021,
– MŠ II. v Jestřebí bude uzavřena v době od 1. 7.
2021 do 31. 8. 2021,
– MŠ II. v Jestřebí bude uzavřena dále v době od
28. 6. 2021 do 30. 6. 2021 z důvodu rekonstrukce
elektroinstalace a sociálních zařízení. V této době budou zájemcům o umístění dětí nabídnuta
místa v MŠ I. Rájec.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2020 na akci „Rájec‑Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování parkovacích
stání a chodníků, oprava veřejného osvětlení
a místního rozhlasu“ se společností SWIETELSKY
stavební s. r. o., České Budějovice, jehož předmětem je změna ceny díla a termínu plnění (příloha č. 4). Rada města rozhodla dodatek č. 3 ke
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smlouvě o dílo ze dne 31. 8. 2020 na akci „Rájec-Jestřebí, ul. Sportovní - vybudování parkovacích
stání a chodníků, oprava veřejného osvětlení
a místního rozhlasu“ se společností SWIETELSKY
stavební s. r. o., České Budějovice uzavřít.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo,
jejímž předmětem je přeložení stávajícího vodovodu protlakem pod řekou Svitavou se společností IMOS Brno, a. s. (příloha č. 5). Rada města rozhodla smlouvu o dílo na přeložení stávajícího
vodovodu protlakem pod řekou Svitavou se společností IMOS Brno, a. s. uzavřít.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
k akci Rájec-Jestřebí - oprava výtluků 2021 se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice (příloha č. 6). Rada města rozhodla
smlouvu o dílo k akci Rájec-Jestřebí – oprava výtluků 2021 se společností SWIETELSKY stavební
s. r. o., České Budějovice uzavřít.
USNESENÍ č. 11a
Rada města projednala cenovou nabídku a návrh smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně na
rok 2021 ve městě Rájec-Jestřebí s firmou Zahrady
Daněk, s. r. o., Rájec-Jestřebí (příloha č. 7). Rada
města rozhodla smlouvu o dílo na údržbu veřejné zeleně na rok 2021 ve městě Rájec-Jestřebí
s firmou Zahrady Daněk, s. r. o., Rájec-Jestřebí
uzavřít.
USNESENÍ č. 11b
Rada města projednala cenovou nabídku a návrh
smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně na rok
2021 ve městě Rájec-Jestřebí s firmou Zahradnictví Langr – junior, Rájec-Jestřebí (příloha č. 8).
Rada města rozhodla smlouvu o dílo na údržbu
veřejné zeleně na rok 2021 ve městě Rájec-Jestřebí s firmou Zahradnictví Langr – junior, Rájec-Jestřebí uzavřít.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 7/1 ostatní plocha
o výměře cca 8 m² z celkové výměry 12.656 m²
v k. ú. Karolín pro parkování osobního auta, položení zatravňovacích dlaždic a úpravu výškového
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rozdílu terénu před rodinným domem, a rozhodla uzavřít na předmětnou část pozemku smlouvu
o výpůjčce na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za podmínek uvedených v příloze
č. 9. Rada města doporučuje žadatelce vyžádat
si vyjádření provozovatelů inženýrských sítí uložených v předmětné části pozemku.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 128/2 zahrada o výměře cca 26 m² z celkové výměry 66 m² v k. ú.
Rájec nad Svitavou pro parkování osobního auta
a rozhodla uzavřít na předmětnou část pozemku
smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za podmínek uvedených
v příloze č. 10.
USNESENÍ č. 14
Rada města projednala záměr propachtování
části pozemku parc. č. 806 ostatní plocha o výměře cca 40 m² z celkové výměry 8.084 m² v k. ú.
Rájec nad Svitavou k pěstování plodin a rozhodla uzavřít na předmětnou část pozemku pachtovní smlouvu na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou za pachtovné 1 Kč/m²/rok.
USNESENÍ č. 15
Rada města projednala žádost o odprodej pozemku parc. č. 1561 ostatní plocha o výměře
3.964 m² nebo jeho části o výměře cca 682 m²
v k. ú. Jestřebí a nedoporučuje zastupitelstvu
města odprodej předmětného pozemku nebo
jeho části schválit.
USNESENÍ č. 16a
Rada města revokuje usnesení č. 12 ze dne 7. 12.
2020 ve znění: Rada města projednala žádost
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a souhlasí s vybudováním příjezdové cesty včetně inženýrských sítí přes obecní pozemek
parc. č. 1004 trvalý travní porost v k. ú. Holešín
dle situačního výkresu, v případě kladného vyjádření dotčených orgánů, dle podmínek uvedených v příloze č. 9.
USNESENÍ č. 16b
Rada města projednala žádost s doporučením
Osadního výboru Holešín souhlasí s vybudováním příjezdové cesty včetně inženýrských sítí
na levé straně obecního pozemku parc. č. 1004
trvalý travní porost v k. ú. Holešín dle situačního
výkresu s datem 3/2021 za podmínky kladného
vyjádření dotčených orgánů, dle podmínek uvedených v příloze č. 11.
USNESENÍ č. 17
Rada města bere na vědomí doplnění podkladů
a informací k tvorbě návrhu koncepce nakládání s bioodpady ve městě Rájec-Jestřebí (příloha
č. 12).
USNESENÍ č. 18
Rada města projednala návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo k akci „Výměna vodovodu-havárie,
ulice Komenského, Rájec-Jestřebí“ zhotovitele
ARROW, spol. s r. o., Moravská Třebová (příloha
č. 13), jehož předmětem je změna ceny díla v důsledku méněprací a víceprací a posun termínu
dokončení díla. Rada města rozhodla dodatek
č. 2 ke smlouvě o dílo k akci „Výměna vodovodu-havárie, ulice Komenského, Rájec-Jestřebí“ zhotovitele ARROW, spol. s r. o., Moravská Třebová
uzavřít.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
V MĚSÍCI BŘEZNU
pan Josef Martinek, 84 let
V MĚSÍCI DUBNU
pan Ing. Petr Hetto, 86 let
paní Anežka Fránková, 85 let
pan Oldřich Trnčák, 73 let
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Společnost ATOMO PROJEKT s.r.o.,
s provozovnou v Bořitově u Černé Hory, působí ve svém oboru již více než 13 let.
Provádíme kvalitní předpovrchové a tepelné úpravy kovů, termické a chemické odlakování, tryskání, odrezování a žíhání, a to převážně pro průmysl, ale i drobné zákazníky.
Nyní hledáme do týmu kolegy na tyto pozice:

Dělník ve výrobě – 21 000–25 000 Kč
 příprava dílů k odlakování – vybalení, navěšení na stojany, čištění dílů před a po tryskání
 kontrola odlakování, počtů a příprava k expedici
 manipulace s výrobními prostředky (kladkostroj, paleťák, popř. WAP, VZV – nemáte-li
platný průkaz, zajistíme Vám školení)
 běžný úklid pracoviště
 dvousměnný provoz (8hod. směny)

Technik údržby – od 22 000 Kč
 pravidelná údržba vybavení a strojního zařízení
 drobné opravy
 likvidace odpadu

Co Vám můžeme nabídnout?
 zajímavou práci, při které se určitě nebudete nudit
 fajn partu kolegů a dobré zázemí, pracovní oblečení
 dotované stravování přímo v areálu firmy
 zaškolení na každé pozici, doškolení VZV, příp. další průkazy dle pozice
 pomoc se zajištěním dopravy z odpolední směny dle potřeby
(např. spolujízdy s kolegy, posun pracovní doby dle autobusu… )
 možnost postupu na další pozici a navyšování mzdy dle zkušeností a odvedené práce
 firemní akce
 v případě doporučení kolegy náborový příspěvek pro oba
 nástup možný ihned nebo dle dohody

Bližší info na www.atomo.cz
Svůj životopis prosím pošlete na: ATOMO PROJEKT s.r.o., Šárka Neustupová
E-mail: neustupova@atomo.cz
Tel. +420 775 564 997, Bořitov 326, 679 21 Černá Hora, www.atomo.cz
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Junák-český skaut,
pořádá v

středisko Rájec-Jestřebí z.s.

sobotu 5.června 2021
od 9.00 hodin

Členové střediska budou procházet městem a navštěvovat Vaše obydlí za účelem pomoci Vám
zbavit se přebytečného papíru. (noviny, časopisy, staré knihy, letáky, kartony a ostatní starý
papír).
Sběr můžete nachystat svázaný před domy, nebo si počkat na „sběrače“ a oni rádi pomohou
se svázáním a vynesením sběru.
V případě většího množství volejte na tel. 736 484 471.

Správné řešení křížovky
z květnového vydání zpravodaje:
Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas,
ale žádný, jak ho vzkřísit.
Albert Einstein

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

CENY INZERCE
Plošná inzerce:
		
		

celá strana
½ strany
¼ strany

Řádková inzerce: 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

Nabízím práci šikovné paní či slečně v Rájci v prodejně se skladem potravin.
Nástup od září 2021. Pracovní doba po–pá 13–17:30 h. Práce na DPP.
Více informací na obchod@sushiraj.cz nebo tel. 775 221 146.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 6/2021 – vydáno
v červnu 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.

XXVI. ročník festivalu

concentus moraviae
27/5–24/6 2021

čt 17/6
Rájec-Jestřebí
zámek, Slavnostní sál
1930

Tiburtina
Ensemble

Barbora Kabátková / um. vedoucí

Jistebnický kancionál
… aneb jak se dělá český chorál podle
husitského receptu (česká premiéra)
Víte, jak zní chorály ve staročeštině? Hudební sbírka z počátku
15. století, která se dle místa nalezení jmenuje jistebnická,
vznikala z touhy porozumět tomu, co zpívám a v co věřím.
Místo latiny dali svobodomyslní autoři starým chorálům české
texty. Chtěli vzbudit touhu po osobním a osobitém vztahu
ke Kristovi. Jistebnický kancionál se tak stal první sbírkou
liturgických zpěvů v národním jazyce v Evropě západního
křesťanství. Toto poselství o spirituální progresivitě nám
zprostředkují školené hlasy krásných žen.

festivalcm.cz
za ﬁnanční podpory

předprodej vstupenek:
Rájec-Jestřebí – Informační
a vzdělávací centrum, Komenského 620
(budova městské knihovny)
hlavní mediální
partner

ve spolupráci

Jak se mění naše město – místní část Jestřebí,
oprava povrchu komunikace a přilehlého chodníku. Foto: Zdeněk Vašíček.

