Jak se mění naše město – místní část Karolín, nové posezení na hrázi rybníka.
Foto: Zdeněk Vašíček.

POSEZENÍ U CIMBÁLU S OCHUTNÁVKOU VÍN A DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ BEZ PŘEDSUDKŮ.
Foto Petra Voet
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
listopad je poslední podzimní měsíc a jakmile
se na něj dostane, je tu už jen skok do zimy a do
Vánoc.
Než ale do zimy a Vánoc skočíme, ráda bych
připomněla právě realizované a dokončené
investiční akce města. Dokončena jsou parkovací stání a chodníky na ul. Sportovní, s tím
spojené veřejné osvětlení, a výsadba zeleně.
Chodník ve středové části Holešína již také
slouží ke spokojenosti nejen místních občanů. Před dokončením je chodník na ul. Spešovská u okružní křižovatky, dále také cesta od
ul. Sportovní k ZŠ. Na ulici Komenského byl
opraven vodovodní řad. Hydrogeologický
průzkum v Holešíně nedopadl dle představy
města, prozatím ještě čekáme na opakované
rozbory vody. Naproti tomu provedený hydrogeologický průzkum v Karolíně, pokud rozbory vody dopadnou dobře, pokryje této místní části požadovanou spotřebu vody i v letních
měsících. Opraveny byly také vybrané polní
cesty. Ukončena je rekonstrukce hromosvodů,
elektroinstalace, datových kabelů a omítek
na chodbách v budově knihovny, v prosinci
zde proběhne oprava podlah. Nezapomínáme ani na sakrální památky, restaurován byl
kříž před kostelem Všech svatých. Vyměněna
byla vrata v bytovém domě na ulici Jurkova.
V učebnách půdní vestavby gymnázia byla
instalována klimatizace a tzv. domeček ve
dvorním traktu zdobí nová střecha. Holešínští
hasiči svépomocí opravili prefabrikovanou
garáž a zároveň s ní vyrostl nový přístřešek.
Na ul. B. Němcové bylo vzhledem ke špatnému technickému stavu demontováno dětské
hřiště, v jarních měsících bude nahrazeno novým. Na ulicích našeho města brzy uvidíte také
nové informačně orientační značení.
V ulicích města je možné vidět nová pracovní
vozidla. První je nový multifunkční stroj pro
úklid venkovních prostor, tzv. čistící vůz, který
ušetří mnoho ruční práce. Druhé se od ostatních poněkud liší – není skoro vůbec slyšet.
Jedná se o nové vozidlo na alternativní pohon,
které město zakoupilo s podporou Státního

fondu životního prostředí v rámci výzvy NPŽP
11/2019 – 5.2 A ve formě investiční dotace,
a to ve výši 480.000 Kč. Zakoupený elektromobil ALKE ATX 340 bude sloužit prioritně pro
údržbu veřejných prostranství a zeleně.

Pokud nás nezaskočí mrazy, rádi bychom ještě
dokončili plánované chodníky na konci ulice
Komenského, v ul. V Zahradách, dále pak cestu
mezi garážemi na ulici Blanenská a zpevnili
cestu vedle hřbitova, směrem na Holešín.
Probíhají výběrová řízení na nového dodavatele „svozu a likvidace odpadů“, také na výstavbu hřiště s umělým povrchem v Jestřebí.
V běhu je projektová dokumentace na zateplení a výměnu balkonů za lodžie bytového
domu na ul. Komenského, také na přestavbu
mostů, první na ul. Vrchlického, druhý most
přes řeku Svitavu směrem Na luka a další nás
ještě čekají.
Čas neúprosně utíká, dny se nám zkrátily.
Teplé letní počasí vystřídala chladná rána.
Ubylo práce venku, naopak přibylo opět akcí,
na kterých jsme se měli možnost společně
potkat. Ráda bych jmenovala alespoň tradiční
podzimní Posezení u cimbálu s ochutnávkou
vín, na kterém jsme se sešli v hojném počtu,
a především báječné náladě. Vydařené bylo
divadelní představení s úžasnými komediálními herci Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem,
během kterého jsme se nepřestali smát.
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A protože listopad od pradávna patří počátku
Adventu, přijměte pozvání na první adventní
neděli. Ta v letošním roce připadla na 28. listopadu, kdy nejen že zapálíme první svíčku na
adventním věnci, ale věřím, že s většinou z Vás
se potkáme na náměstí v Rájci při tradičním
Slavnostním rozsvícení vánočního stromu.

Adventní čas je odjakživa časem lásky, sounáležitosti, klidu, očekávání. Důležité je společně a ve zdraví přečkat zimní období. Zkuste
zpomalit. Setkávejte se s rodinou, přáteli, držte
zvyky a tradice. Užívejte si tento čas.
Těším se na setkání s Vámi a přeji příjemný,
pohodou a klidem naplněný advent.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

JAK DOPADLY VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY V RÁJCI-JESTŘEBÍ
V letošních volbách do Poslanecké sněmovny se ucházelo o přízeň voličů celkem
21 politických stran, hnutí a koalic. V Rájci-Jestřebí k volebním urnám přišlo téměř
69 procent voličů, o 4 procenta více než při
posledních parlamentních volbách v roce
2017. Výsledky voleb ve městě jsou velice
podobné přepočtu celostátní vůle voličů.
Detailní výsledky voleb naleznete na celostátním webovém serveru www.volby.cz.
Přímé odkazy na výsledky voleb ve městě
Rájec-Jestřebí, a to i dle jednotlivých volebních okrsků, naleznete níže a na webových
stránkách města www.rajecjestrebi.cz
v sekci Úřad – Volby.
V našem městě se tradičně volilo
v 5 volebních okrscích:
– okrsek č. 1 – část Rájec, Komenského ul.
č. 621 – sál K-áčko,
– okrsek č. 2 – část Rájec, Školní ul. č. 446
– budova základní školy,
– okrsek č. 3 – část Jestřebí, ul. 9. května
č. 72 – budova bývalé školy,
– okrsek č. 4 – Holešín – obecní budova č. 77,
– okrsek č. 5 – Karolín - obecní budova č. 50.
Největší volební účast zaznamenal tentokrát okrsek č. 3.
Volby v Rájci-Jestřebí proběhly bez komplikací, k žádnému narušení nebo nucenému
přerušení průběhu voleb nedošlo.
Mgr. Pavla Kotlánová, LL.M., tajemnice MěÚ

Výsledky voleb za město Rájec-Jestřebí:
Strana
č. název
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

Platné hlasy
Celkem V %
561 27,91

20 ANO 2011

501 24,92

17 PIRÁTI A STAROSTOVÉ

259 12,88

4 Svoboda a př. demokracie (SPD)

245 12,18

12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty

109

18 Komunistická str. Čech a Moravy

101

5,02

5 Česká str. sociálně demokratická

93

4,62

8 Trikolora Svobodní Soukromníci

61

3,03

3 VOLNÝ BLOK

28

1,39

1 Strana zelených

13 0,64

22 Moravané
2 Švýcarská demokracie

5,42

11 0,54
9 0,44

19 Moravské zemské hnutí

5

0,24

21 Otevřeme ČR normálnímu životu

4

0,19

3

0,14

10 Hnutí Prameny

7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

3

0,14

11 Levice

2 0,09

14 SENIOŘI 21

1 0,04

16 Koruna Česká (monarch. strana)

1 0,04

9 Aliance pro budoucnost
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

0

0

0

0

Zdroj: https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps311?xjazyk
=CZ&xkraj=11&xobec=582239&xvyber=6201
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ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD V MĚSÍCI ZÁŘÍ
pan Josef Peša, 83 let
pan Arnošt Hebelka, 75 let
pan Jan Buš, 74 let
pan Jan Klíma, 75 let
Z NOVÝCH KNIH
Opět Vám přinášíme stručný výběr z nových
knih městské knihovny. V zimním čase Vám
mohou dělat milé společníky.
Z tvorby českých autorů vybíráme:
CIPROVÁ, O.: Vládkyně Vikingů
VOGEL, A.: Sám mezi ženami – kohout
Z pera světových autorů by se Vám
mohly líbit tyto knihy:
GIORDANO, P.: Osamělost prvočísel

SIMONOVÁ, T.: Lilie pro nevěstu
HOUGHTON, E.: Cestou k tobě
Čtení plné napětí:
GOFFA, M.: Muž s unavenýma očima
KLEVISOVÁ, M.: Prokletý kraj
MACEK, M.: Záhada zamčeného pokoje
Další tituly najdete v on-line katalogu knihovny. Těšíme se na Vás každé pondělí a čtvrtek.

PASOVÁNÍ DRUHÁČKŮ
HLAVNĚ, CHLAPČE, NEPRACUJ
Co se to v té knihovně zase děje? Někteří se
o prázdninách podivovali, jaké zvuky se ozývají z oken knihovny, proč se tolik práší, pak
zase větrá a kolem celé budovy každou chvíli
jezdí vysokozdvižná plošina!
A zase je zavřeno! A zase mají jen výdejní
okénko! Letos už pokolikáté.
To víte, opravy dvě stě let staré budovy si žádají své. Kdo ale přišel do knihovny v říjnu, tak

poznal, že ve „staré škole“ se nikdo Lotrandovým
heslem neřídil. V srpnu i září běhali po knihovně pilní „mravenečci“ řemeslníci a opravovali
na chodbách omítky, elektrické rozvody, osvětlení atd. A jen co řemeslníci zmizeli, knihovnice
vysávaly, umývaly a rovnaly knihy ostošest, jen
aby mohly co nejdříve přivítat v novém naše
druháčky. Vždyť pasování čtenářů probíhá pravidelně v červnu a my už měli září!
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Ale všichni jsme se dočkali. Ve středu 22. září
se dětské oddělení proměnilo v loupežnické
doupě i klášterní školu, kde se mladý Lotrando
učil číst, psát i počítat. Všichni druháci ukázali
loupežnickému synkovi, jak se během první
třídy naučili krásně číst a za to byli pasováni na

rytíře pohádkového království. Každý nový
rytíř pak dostal pamětní list, něco dobrého od
Lotranda na cestu a ti nejšikovnější i knížku.
Doufám, že malí rytíři-čtenáři budou do knihovny chodit často a v nových prostorách se jim
bude líbit stejně jako dospělým návštěvníkům.

KULTURNÍ DĚNÍ
Pondělí 1. 11. 2021 14:00 hod.		
výstavní síň knihovny
IDOL ŽENSKÝCH SRDCÍ
WALDEMAR MATUŠKA
Literární kavárna krátce připomene život, a především krásné melodie oblíbeného zpěváka.
Úterý 2. 11. 2021 14:00 hod.
knihovna Holešín
WALDEMAR MATUŠKA
Literární kavárna plná známých melodií 60. až
80. let 20. století.

domu na Moravském náměstí a další poznatky
stran vodojemů na Žlutém kopci. Vstupné
dobrovolné.
Úterý 9. 11. 2021 14:00 hod.
klubovna Na Rybníčku
IDOL ŽENSKÝCH SRDCÍ
WALDEMAR MATUŠKA
Hudební literární kavárna pro milovníky krásných melodií.

Pátek 5. 11. 2021 9:00 hod.		
výstavní síň knihovny
MALUJEME PRO RADOST
Výstava kreseb a obrázků Radmily Čížkové
a Hany Vošlajerové. Výstava potrvá do 26. 11.
Otevřeno: po, čt 9–18 hod., út, st, pá 9–15 hod.

Neděle 28. 11. 2021 16:00 hod.		
nám Míru
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Město Rájec-Jestřebí Vás srdečně zve první
adventní neděli na rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Rájci. V programu vystoupí
děti ze základní školy, gymnázia a ZUŠ.

Pondělí 8. 11. 2021 17:30 hod.
sál K-áčko
TAJEMSTVÍ BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ XIV.
Bc. Petr Sychra ve spolupráci s městem Rájec-Jestřebí Vás zvou na další přednášku Ing. Aleše
Svobody. Přednáška bude zaměřena na průzkum krypt v kostele sv. Michala, seznámení
s nejnovějšími objevy zbytků Německého

Středa 1. 12. 2021 19:00 hod.
kostel Všech svatých
ADVENTNÍ KONCERT
Jste zváni na další z koncertů Kruhu přátel hudby s názvem Hudba královských dvorů. Vystupujícími budou Richard Závada (theorba)
a Jakub Michl (viola da gamba). Předprodej
vstupenek probíhá v IC.

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
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OHLASY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
NÁVŠTĚVA DOMU PŘÍRODY
MORAVSKÉHO KRASU
Dne 7. září se 9. A vypravila do Moravského
krasu, konkrétně do Domu přírody.
Dozvěděli jsme se zde zajímavé informace
o vápencích z našeho okolí a každý měl možnost si jeden vybrat a vybrousit. Nejprve se
brousilo na kruhu a poté na skle. Nakonec jsme
vápenec vyleštili. Ve finální podobě připomínaly naše vápence spíše drahokamy. Zhlédli
jsme také velmi zajímavou expozici o vzniku
Země. Zpáteční cestu jsme si obohatili procházkou Suchým žlebem.
Celá akce pro nás byla velmi přínosná. Dozvěděli jsme se, jaké druhy vápenců existují a jak
je vybrousit. Někteří si domů odnesli vápenec
křtinský či vilémovický. Rádi bychom se do
Domu přírody zase někdy podívali.
Renata Floková, Anna Staňková, 9. A

VÝLET DO PRAHY
Dne 21. 9. se vydala naše třída 7. B na exkurzi do
Prahy. Ráno jsme jeli osobním vlakem do Brna,
kde jsme přestoupili na RegioJet do Prahy.
Po příjezdu do Prahy jsme se vydali do Národního muzea na výstavu Sluneční králové, kde
jsme si prohlédli největší archeologické objevy
českých egyptologů staré až 5 tisíc let. Muzeum
se nám moc líbilo, viděli jsme dokonce velkou
kostru plejtváka obrovského. Poté jsme šli do
Paládia na oběd a vydali jsme se k tramvaji,
která nás odvezla k Pražskému hradu. Prohlédli jsme si katedrálu sv. Víta. Dále jsme prošli
Prašnou branou, Nerudovou ulicí až na Karlův
most. Na Staroměstském náměstí jsme si prohlédli opravený orloj. Nakonec jsme se vydali
na nádraží, kde jsme čekali na vlak, který nás
odvezl zpátky do Rájce. Výlet se nám všem moc
líbil a těšíme se, že Prahu opět navštívíme.
Aneta Kovalová, Eliška Poláková,
Pavel Fleischlinger, 7. B
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PRVNÍ MEZINÁRODNÍ SCHŮZKA STUDENTŮ
RÁJECKÉHO GYMNÁZIA BYLA DO MAĎARSKA
Příjemné počasí na konci září zastihlo studenty Gymnázia Rájec-Jestřebí v prozářené přírodě
Maďarska blízko Balatonu. Pobývali zde na
pozvání místní přátelské školy z Veszprému.
Spolu s nimi přicestovali i studenti ze Slovenska
a Německa ke společnému setkání v rámci
mezinárodního projektu programu Erasmus+,
jehož tématem je „Jednota v rozmanitosti“.
Během týdenního pobytu čekalo naše studenty mnoho překvapení a dobrodružných výletů, ale také úkolů, společných setkání, při
kterých si vyměňovali se svými vrstevníky
ze sousedních zemí svoje zkušenosti, postoje
a názory. Zároveň to byla pro ně vynikající
příležitost k procvičení komunikace v německém a anglickém jazyce.
Každá skupina studentů si musela předem
připravit prezentace zaměřené na dějiny své
země ve 20. století s důrazem na postoje společnosti k etnickým menšinám. Pozornost byla
věnována významným osobnostem jednotlivých zemí, které si studenti vzájemně předsta-

vili. Součástí úkolů bylo i sestavení vlastního
rodokmenu a seznámení se s lidovou kulturou
Maďarska včetně několika lidových tanců.
Kromě zajímavé pracovní náplně byl i prostor
pro poznávání okolní nádherné přírody a historických pamětihodností. Mezi nejatraktiv-

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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nější aktivity patřila plavba lodí po Balatonu,
návštěva hradu s pro nás vtipným názvem
Czesznek, nebo prohlídka benediktínského
kláštera s bohatou knihovnou. Nedělní den
strávili studenti v maďarských rodinách a měli

tak nejlepší šanci dozvědět se mnohé o každodenním životě svých hostitelů.
Zlatým hřebem programu bylo setkání se samotným starostou města Vesprému, které se
má v roce 2023 stát hlavním městem evropské
kultury. Studenti tak měli přímou možnost
pozorovat přípravy města na tuto úlohu.
Na závěr pobytu proběhlo zhodnocení celého
projektu a konečné shrnutí formou zábavného
kvízu. Všichni pak byli pozváni na společenský
večer, při kterém každá země dostala za úkol
naučit ostatní jednoduchou píseň ve svém
jazyce. Studenti z Gymnázia Rájec-Jestřebí byli
úspěšní, a tak na rozloučenou zazněl Jožin
z bažin v německém, maďarském i slovenském
podání. Všichni zúčastnění odjížděli spokojení
a nyní se mohou již těšit na další projektové
setkání, tentokrát v naší zemi.
Bc. Kryštof Popelka, Mgr. Jiří Prudký

VÝBORNÉ UMÍSTĚNÍ
Rájecké gymnázium pořádalo okresní kolo
turnaje ve stolním tenisu středních škol v prostředí sportovní haly v Ráječku. Soutěže se
zúčastnila tři dívčí a pět chlapeckých družstev.
Turnaj reprezentovali i studenti z naší školy a
jejich umístění bylo výborné. Dívky vybojovaly první místo a chlapci se umístili na krásném

druhém místě. Poděkování patří všem zúčastněným studentům a hlavnímu pořadateli, kterým byl Mgr. Dušan Dvořáček, vyučující tělesné
výchovy a zeměpisu.
Ing. Stanislav Laštůvka
Gymnázium Rájec-Jestřebí

CENTRUM MOTÝLEK
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DRAKIÁDA

Centrum Motýlek uspořádalo v sobotu 9. října 2021 osmý ročník
Drakiády. První děti, jejich rodiče,
prarodiče, kamarádi se se svými
létajícími draky začali scházet kolem třetí hodiny k dětskému hřišti „Na Vyhlídce“. Počasí přálo, sešlo
se nás opravdu velké množství.
Během odpoledne děti nejen draky pouštěly, ale také si jednoho
při plnění úkolů na „dračí“ stezce
vyrobily. Tradičně se také opékaly
buřty na ohni, řádilo se na hřišti,
zkrátka strávili jsme pěkné chvíle
se svými kamarády. Děkujeme
všem zúčastněným a těšíme se na
příští ročník.
Pavlína Neudertová

Zážitky pro děti i rodiče!

PASTELKA
tvořivý kroužek
Věk: děti 3–6 let + doprovod
Cena: 50 Kč / lekce
Čas: pondělí, 15.30–16.30

MUZIKOHRÁTKY
Věk: děti 3–6
Cena: 450 Kč / 3 měsíce
Čas: úterý, 16.00–16.45

www.centrum-motylek.cz

KERAMIKA PRO DĚTI

NOVÉ KROUŽKY
V NABÍDCE
2021/2022

Věk: děti 2,5–7 let + doprovod
Cena: 900 Kč / 10 lekcí
Čas: úterý, 17.00–18.00

ANGLIČTINA PRO DĚTI
Věk: děti od 4 let
Cena: 500 Kč / pololetí
Začínáme od února 2022!

MUZIKOHRÁTKY PRO NEJMENŠÍ
Věk: děti 0–3 + doprovod
Cena: 450 Kč / 3 měsíce
Čas: pondělí, 9.45–10.30

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

Kontakt: Jana Kalová |kalova.jana@email.cz | 606 455 607
Více informací a přihlášky: www.centrum-motylek.cz/adventni_vence

Místo: klubovna Centra Motýlek
Vstupné: 200 Kč / věnec (zahrnuje materiál vč. svíček)

Neděle 28. listopadu | od 13.00 hodin

NA POSLEDNÍ CHVÍLI

ADVENTNÍ VĚNEC

CENTRUM MOTÝLEK ZVE NA TVOŘIVOU DÍLNU
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CENTRUM MOTÝLEK

CENTRUM MOTÝLEK ZVE RODIČE S DĚTMI NA AKCI

POCHOD SVĚTÝLEK
PÁTEK 19. LISTOPADU
START V 17.00 HODIN

Sraz: u vánočního stromu v rájci
na cestu budete potřebovat
lampiony a jiná světýlka.
špekáčky s sebou!!

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

OHLASY
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POSEZENÍ U CIMBÁLU S OCHUTNÁVKOU VÍN

První říjnový večer, v pátek 1. 10., jsme prožili
vskutku příjemným způsobem. Všem, co máme
rádi víno a zpěv, nám v žilách proudila moravská krev. Již tradičně jsme se sešli u cimbálu při
ochutnávce toho, co nám daly moravské vinice. Za doprovodu cimbálové muziky Grajcar
z Dolních Bojanovic, která naše město pro
velký úspěch navštívila již podruhé, jsme
ochutnali vína minulých ročníků vyprodukovaná ve Vinařství Sýkora z Čejkovic. Nechyběl
ani výborný burčáček.
Cimbálová muzika Grajcar je seskupení pěti
mladých, pohledných, velice příjemných a nadaných mladých mužů. Jejich repertoár je velmi
pestrý, nečerpá pouze ze studnice lidových písní,
ale rozšířili jej i o úpravy legendárních světových
hitů – např. o skladby skupiny Queen, Mettalica
či filmovou hudbu. S CM Grajcar se pravidelně
můžete setkat na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebo také na ředě plesů, koštů
vín, hodů či jiných zábav (i v našem okolí).

pavlovické vinařské oblasti přibližně na 55 ha
vinic. Vinařství klade vysoký důraz na kvalitu
vstupní suroviny. Promyšlenými sezónními pracemi jako je např. zimní řez, u některých odrůd
redukce půlením hroznů, dosahují vysoké kvality
hroznů, které jsou přívlastkové kvality. Pokud
Vám víno zachutnalo, firma nabízí také pravidelné rozvozy po celé ČR vlastními auty. Vinařství
také nabízí řízené degustace, ubytování či cyklooázu – ostrůvek v moři polních cest a cyklostezek, které se v této oblasti nachází. Pokud se sem
někdy vypravíte, najdete zde příjemné posezení
a občerstvení.
Podzimně vyzdobenou sokolovnou se
nesla dobrá nálada.
Návštěvníci se pobavili, výborně naladili a spokojení odcházeli v pozdních
večerních hodinách.
Již nyní se těšíme na
další ročník.

Vinařství Sýkora je rodinná firma, která vznikla
na podzim roku 2001 a navázala tak na čtyři
generace vinařících předků. Hospodaří ve Velko-

M. H.

VIOLONCELLA ROZEZNĚLA SOKOLOVNU
Páteční koncert dua The Cello Boys byl z kategorie snů. Takřka dvě hodiny vynalézavě
pojatých tónů rozezněly rájeckou sokolovnu
a vryly se dozajista do paměti všech přítomných posluchačů. V první polovině koncertu
jsme slyšeli skladby klasických mistrů v čele
s Josephem Haydnem, Johannem Sebastianem
Bachem nebo Antonínem Dvořákem, jehož
Going Home (na téma Larga z 9. Symfonie) byla
zkrátka nezapomenutelná. Violoncellisté
nám pak představili dílo Španělské obrázky
současného skladatele Miroslava Doležila
a první polovinu zakončili líbeznými tony legendy filmové hudby Ennia Morriconeho.

O co poklidnější byla první polovina koncertu,
o to divočejší byla ta druhá. Slyšet legendární
hity kapel AC/DC, Nirvany, Survivoru nebo U2
bylo dechberoucí, fantastické. Za mě byla největším zážitkem svérázná interpretace skladby Michaela Jacksona Smooth Criminal. Celé
vystoupení bylo dokonale nacvičené a díky
odzbrojujícím úsměvům obou pánů působilo
ohromně pozitivně. U tohoto koncertu, na
který jsme si museli vzhledem k restrikcím téměř rok počkat, jednoznačně platí, že kdo si
počká, ten se dočká. My jsme se dočkali a pro
mnohé z nás se určitě jednalo o koncert roku.
L. S.
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THE CELLO BOYS
Chladnější počasí a brzké
stmívání nám již nedovolí
trávit večery venku na zahrádkách a v přírodě. Příroda se
pomalu chystá k zimnímu
spánku a pro nás nadešel čas
„dlouhých večerů“.
Ti, co je nechtějí trávit jen
doma a u televize, se v pátek
15. října vydali do Kulturního
centra – sokolovny poslechnout si Podzimní koncert
z cyklu Kruhu přátel hudby.
Navštívili nás tentokrát dva
mladí muži hrající na violoncella, Ladislav Mariaš a Juraj
Škoda. Před jejich muzikantským uměním
nezbývá než smeknout. Celý koncert byl jedním slovem bravurní. Navíc si umělci svojí
skromností a pohodou získali publikum,
o čem svědčí i úspěšný prodej jejich CD nosičů

po skončení koncertu. Na další koncert, tentokrát adventní, se můžete těšit 1. prosince do
kostela Všech svatých v Rájci-Jestřebí.
H. M.

BEZ PŘEDSUDKŮ S JANOU PAULOVOU A PAVLEM ZEDNÍČKEM
Společně s kamarádkou jsem
se po dlouhé době čekání dočkala divadelního představení Bez předsudků. Lechtivá
komedie pražského divadla
Kalich v podání Jany Paulové
a Pavla Zedníčka byla excelentní. Dvouhodinový dialog
byl plný humoru, vtipných
improvizací (dle mého laického názoru) a profesionálního
výkonu, čemuž odpovídala
i reakce diváků, kteří se častokrát od srdce zasmáli a odměnili herecký um obou herců
hlasitým potleskem ve stoje.
L. H.

STOMATOLOGICKÁ LSPP / HOLEŠÍN
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
ŘÍJEN 2021
6. 11.
7. 11.
13. 11.
14. 11.
17. 11.
20. 11.
21. 11.
27. 11.
28. 11.

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin

MUDr. Šumberová Ludmila
MUDr. Švendová Zdena
MUDr. Tomášková Barbora
MUDr. Nečasová Lucie
MDDr. Veselý Petr
MDDr. Vrbová Markéta
MUDr. Kopáčková Drahomíra
MUDr. Beranová Alžběta
MUDr. Bočková Jana

Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Letovice, Masarykovo nám. 162/38
Knínice u Boskovic, 330
Letovice, A. Krejčího 1a
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38

516 472 227
516 439 404
734 177 800
607 812 963
792 325 591
774 844 735
516 474 369
735 056 656
516 462 203

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.

DRAKIÁDA V HOLEŠÍNĚ
První říjnová sobota v Holešíně patří již několik
let Podzimnímu odpoledni s drakiádou. Teplé
slunečné počasí s vlahým větrem od jihu bylo
téměř ideální k pouštění draků různých tvarů,
barev a velikostí. Ve vzduchu se jich vystřídalo
dobrých padesát.
Poté co děti zjistili, že jsou hotové palačinky
tety Zdenky, zůstaly provázky draků v rukou
tatínků a ratolesti se vzorně řadily do fronty
na tuto sladkost. Spořádaly jich na tři sta!
Maminky jen utíraly umazané tvářičky svých
ratolestí.
Další řadu děti vytvořily, hned jak se objevil na
přilehlé louce poník. Celé dvě hodiny si chudák zvíře neodpočinulo a poslušně povozilo
spoustu dětí. Stejně jako pán se svým vojenským veteránem. Jízdu tímto strojem si užívají každoročně i mnozí dospělí.
Kolegové hasiči z Rájce přijeli ukázat svoji techniku a děti si vyzkoušely práci s proudnicí. Tre-

fovaly se proudem vody do malého otvoru na
domečku, aby uhasily oheň a zachránily panáčka.
Kdo běháním po poli vyhladověl, mohl si pochutnat na grilované makrele nebo klobásce.
I párky v rohlíku se prodaly všechny. Nápoje šly
taky na dračku při tak hezkém počasí, které ten
den panovalo.
Navečer, když už se přeci jen ochladilo, využili
zbylí hosté vyhřívaný stan a pobavili se třeba
zpěvem u kytary v rukou umělce, či jen poslechem hitů české hudební scény.
Akce se velmi vydařila a děkuji tímto všem, kdo
trávil svůj volný čas prací pro potěchu ostatních. Myslím, že největší motivací do pořádání
dalších vesnických zábav je každoroční navyšování počtu účastníků. Děkujeme, že k nám
do Holešína chodíte a bavíte se. Někdy příště
na shledanou.
Za SDH Holešín Evžen Mejzlík
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FOTBALU V NAŠEM MĚSTĚ JE JIŽ 100 LET
KAPITOLA 9. – OBDOBÍ 2006–2009
Nové sezóně, a to poprvé v divisi, předcházela
kontrola celého fotbalového zařízení členy
komise fotbalového svazu z Olomouce (řídila
divizní soutěže na Moravě). Do divize postoupily i Boskovice, a to ze třetího místa, když
druhá – Mokrá – postup odmítla.
Dalšími soupeři byla mužstva: ČAFC Brno, Hrušovany, Hartvíkovice, Konice, Líšeň, Morkovice, Rousínov, Protivanov, V. Meziříčí, Vyškov,
Šardice, Třebíč, Zábřeh, Ždár n. S.
Trenéři Záleský a Bureš dali po letní přípravě
dohromady toto mužstvo: brankáři Polák
a Klíma; obránci Pavlík, Hájek, Kolář, Kuběna,
Širůček, Macík; záložníci Bubeník, Flígl, Bednář,
Šmerda, Mazal; útočníci Traxl, Krejčí, Broušek
a Papas. Podzim se celkem vydařil, když mužstvo získalo 23 bodů za 6 výher a 5 remíz při
aktivním skóre 16:13.

Mužstvo v zimní přestávce opustili hráči: Traxl
do Fulneku, Bednář se vrátil do Blanska, Macík
do Bystrce, Papas do ČAFC, Krejčí přestoupil
do Kohoutovic a Širůček do Černé Hory. Naopak přišli noví hráči: Klusák z Bystrce, Sapák
z Mokré, Hanák z L. FC Brno, Crhák z Konice
a Haničinec z Drnovic. Jaro již tak úspěšné nebylo, i když zisk 21 bodů za 7 výher byl uspokojivý. Celkové umístění na 5. místě lze považovat za velký úspěch!
1. Zábřeh
2. Líšeň
3. Rousínov
4. Vyškov
5. Rájec-Jestřebí
6. Hrušovany
7. Konice
8. ČAFC Brno
9. Žďár n. S.

65
58
53
44
44
42
42
40
39

Červen 2008 – před divizním utkáním s Hulínem. Stojící zleva: trenér Záleský, předseda FK Ing. Ševčík
a hráči Vajbar, Klusák, Janíček, Haničinec, Ryšánek, Gruber, Zouhar, Hájek, Kolář, trenér Bureš, vedoucí mužstva Kolář. Dole zleva: Starý, Kuda, Šmerda, brankáři Polák a Blaha, Giertl, Holý a Rackovský

SPORT
10. V. Meziříčí
11. Třebíč
12. Boskovice
13. Protivanov
14. Šardice
15. Hartvíkovice
16. Morkovice

18
38
37
37
36
36
33
28

Střelci branek byli: 10 Crhák, 5 Traxl a Hájek,
3 Šmerda a Bubeník, 2 Krejčí, Flígl, Haničinec,
Jabůrek, 1 Macík a Polák.
Technické zázemí stadionu bylo vylepšeno
vybudováním automatického zavlažování
(náklady asi 400 000 Kč) a rekonstrukcí kotelny, šaten a WC (náklady asi 250 000 Kč). První
sezóna v divizi se na nováčka soutěže vydařila!
Druhá sezóna v divizi 2007–2008 začala změnami v mužstvu. Trenéři zůstali, avšak vedoucí
mužstva Miloš Janák odešel a jeho funkci převzal Chlebníček. Největší ztrátou však byly
odchody tahounů mužstva. Stoper Pavlík za-

nechal činnosti a taktéž záložník Bubeník.
Útočník Crhák odešel do Rakouska, záložník
Mazal do Bořitova a hráči z Brna Klusák, Sapák,
Hanák a Klíma se vrátili do Brna.
Přišli noví hráči. Brankář Bláha z Blanska, obránci Vojtíšek, Peniak a Bílý z Brna, z Jihlavy Jičínský, záložníci Maroši ze Šardic a Holý ze Skalice, útočníci Smítal a Dupal z Brna a Zouhar
z Rudice. Na podzim získalo mužstvo jen
17 bodů za 4 výhry a 5 remíz – skóre 18:20.
To stačilo pouze na 11. místo.
V zimní přestávce došlo k dalším změnám
v mužstvu, a to jistě neprospělo předvedené hře
na jaře. Odešlo celkem 7 hráčů – Jičínský, Peniak,
Maroši, Vojtíšek, Dupal, Smítal, Flígl a Pavlík.
Naopak přišli hráči: Kuda z Kořence, Gruber,
Klusák, Ryšánek, Giertl z Brna, Starý z Drnovic.
Jaro bylo z hlediska výkonů a výs1edků podobné jako podzim – 5 výher a 3 remízy znamenaly zisk 18 bodů a celkově 12. místo v konečné tabulce.

Červen 2009 – před divizním utkáním v Protivanově. Stojící zleva: trenér Bureš, brankář Nahodil, Jabůrek, Sova, Bezděk, Lajcman, Škvarenina, Kugler a trenér Záleský. Dole zleva: Chládek, Fiala, Haničinec,
Krejčí, brankář Němeček, Macík, Flígl, Ostrý.
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1. Blansko
2. Žďár n. S.
3. Hulín
4. Líšeň
5. V. Meziříčí
6. Protivanov
7. Konice
8. Otrokovice
9. Vyškov
10. Třebíč
11. Rousínov
12. Rájec-Jestřebí
13. Boskovice
14. ČAFC Brno
15. Havlíčkův Brod
16. Hrušovan

62
59
54
49
47
46
44
41
39
38
38
35
34
33
25
22

Střelci branek: 7 Vojtíšek a Ryšánek, 4 Haničinec, Holý, Hájek, 3 Dupal a Giertl, 2 Janíček
a Zouhar, 1 Peniak, Maroši, Šmerda a Vajbar.
Od roku 1992, kdy mužstvo postoupilo do krajských soutěží, jsme byli poprvé svědky dramatického boje o záchranu v soutěži. V uplynulých
15 sezónách hrálo naše mužstvo v poklidném
středu tabulky nebo bojovalo o postup do
vyšší soutěže. Pozitivní na této sezóně bylo
7 vychytaných nul brankářem Polákem a návštěvy diváků, kde jsme s průměrem 341 diváků na utkání skončili na třetím místě, když
druhé Blansko mělo průměr 352. Negativní byla
nekázeň hráčů, neboť jsme měli 4 vyloučené hráče (Kolář, Hájek, Haničinec a Giertl) a za
celou sezónu nasbírali naši hráči celkem 72
žlutých karet (10 Hájek a 9 Kolář). Třetí sezóna
v divizi 2008–2009 byla opět předznamenána
velkou obměnou hráčů v mužstvu. Odešli hráči Hájek a Janíček do Blanska, Starý do Ráječka,
Šmerda do Bořitova, Vajbar a Gruber se vrátili
do Brna, Zouhar se vrátil do Rudice, Kuda do
Kořence a Crhák zůstal v Rakousku. Naopak
přišli hráči Pavlíček a Pokorný z dorostu, Bezděk, Škvarenina a Němec z Blanska, Havlík
z Drnovic, Přikryl z Vavřince, Buriánek, Lesovský, Štěrba, Lajcman, Fiala a Kalina z Brna. Podzim se vůbec nevydařil, když jsme za 3 výhry
a 3 remízy získali 13 bodů a skončili na sestupovém 14. místě. Vstřelili jsme jen 9 branek.
Zimní přestávka byla doslova hektická, neboť

se mužstvo velmi těžce dávalo dohromady.
Největší ztrátou byl odchod brankáře Poláka
do Rakouska, dále odešli Giertl, Buriánek, Kalina, Kolář, Ryšánek, Klusák, Starý, Přikryl, Havlík.
Mužstvo doplnili: brankáři Nahodil a Němeček
z Brna, Ostrý a Sova z Veverské Bitýšky, Kugler
z Blanska, Flígl, Krejčí, Chládek, Macík a Jabůrek
z Brna a Korytář z Adamova.
Jaro se nevydařilo, když zisk 15 bodů stačil
pouze na obsazení 15. místa, a to definitivně
znamenalo sestup do krajského přeboru.
Boskovice získaly jen o tři body víc a udržely se
v soutěži na 13. místě.
1. Šardice
2. Líšeň
3. Hulín
4. Třebíč
5. Vyškov
6. Otrokovice
7. Protivanov
8. Konice
9. Ždár n. S.
10. V. Meziříčí
11. Rousínov
12. Napajedla
13. Boskovice
14. Ždírec
15. Rájec-Jestřebí
16. Mohelnice

68
68
56
53
47
43
39
38
38
36
35
33
31
30
28
25

Střelci branek: 6 Haničinec a Ostrý, 5 Macík,
3 Giertl, 2 Holý, Fiala, Sova a vlastní, 1 Kalina,
Bezděk, Flígl, Korytář. Sestup byl asi vyvrcholením neustálých změn v mužstvu a také odchodem klíčových hráčů jako byli brankář
Polák, obránci Klusák, Kolář a Hájek, a také
záložníků Šmerdy a Bubeníka. I tak je třeba si
účasti v divizi považovat, neboť to byla pro
naše město historická událost, která bude asi
doceněna až v budoucnosti. Divizní soutěž
na našem okrese zatím v historii hrála pouze
4 mužstva a to Adamov, Blansko, Boskovice
a Rájec-Jestřebí! V příštím pokračování se opět
vrátíme do krajského přeboru a ohlédneme se
za sezónami v letech 2009 až 2011.
Výbor FK MKZ Rájec-Jestřebí
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
DOVOLTE MI VÁS KRÁTCE INFORMOVAT O VZNIKU A ČINNOSTI
ZÁJMOVÉHO SPOLKU RDR AKADEMIE Z. S.

Kdo jsme?
• jsme nový zájmový spolek, který vznikl za
významné podpory:
• města Rájec-Jestřebí,
• městyse Doubravice nad Svitavou,
• obce Ráječko.
• jsme fotbalová akademie, která vznikla sloučením mládežnických oddílů:
• SK Doubravice nad Svitavou,
• SK Olympia Ráječko,
• FK Rájec-Jestřebí.
Naše cíle?
• přivést a udržet u rekreačního/výkonnostního sportu co největší počet dětí/mládeže
z našeho mikroregionu
• vychovat slušného člověka s pozitivním vztahem ke sportu a smyslem pro fair play
• vybudovat kvalitní zázemí (kvalifikovaní
trenéři, moderní tréninkové pomůcky, od-

povídající sportoviště) pro všestranný pohybový rozvoj dětí se zaměřením na fotbal
• nastartovat a rozvíjet spolupráci se základními a mateřskými školami mikroregionu
• organizovat mimofotbalové aktivity (plavání, kino, bowling…) a vytvořit rodinnou sportovní komunitu
Naše činnost?
• aktivní činnost jsme zahájili nábory, které
probíhaly v květnu a červnu tohoto roku
v Doubravici, Rájci a Ráječku. Na deseti náborech jsme přivítali cca 850 dětí.
• během letních prázdnin jsme pro děti zorganizovali dva příměstské kempy a jeden
pobytový. Dohromady se kempů zúčastnilo
75 dětí.
• založili jsme čtyři nová družstva přípravek
a navýšili tak celkový počet družstev na 14
• v podzimní části, která je v plném proudu,
odehrajeme 162 soutěžních utkání
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• během naší krátké existence
jsme přivedli ke sportu 59 nových hráčů/hráček a navýšili
počet aktivních členů ze 134
na 193
• rozšířili jsme základnu trenérů
o 11 nových trenérů. V současné
době máme tedy 31 trenérů,
jejichž rozvoj a vzdělání je jednou z našich základních priorit.
• kompletní přehled naší činnosti
a pořádaných akcí můžete
shlédnout na našich facebookových stránkách RDR Akademie
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem rodičům našich hráčů/hráček za podporu a vedení dětí ke
sportu. V dnešní „líné“ elektronické době je Vaše podpora velice
důležitá a my si toho nesmírně
vážíme.
Ing. Michal Hájek
předseda RDR Akademie z. s.
rdrakademie@gmail.com
www.rdrakademie.cz
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NEJLEPŠÍ SPORTOVEC A TÝM RÁJCE-JESTŘEBÍ ZA ROK 2021
Město Rájec-Jestřebí vyhlašuje anketu
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC A TÝM RÁJCE-JESTŘEBÍ ZA ROK 2021.
Svoje kandidáty do soutěže můžete navrhnout
prostřednictvím e-mailu. E-mail s nominací
svého kandidáta zašlete nejpozději do konce
prosince roku 2021 na adresu: tom.kuchar8@
seznam.cz Pozdější nominace již nebudou
moci být zařazeny do letošního ročníku.
Vaše nominace by měla obsahovat tyto údaje: Jméno a příjmení sportovce, věk sportovce (budou vyhodnoceny
také jednotlivé kategorie
podle věku a pohlaví), název
sportovního týmu, důvod no-

minace (výsledek, pořadí…), jméno a příjmení osoby, která sportovce nebo tým nominovala. Z došlých nominací budou vítěze vyhodnocovat členové sportovní komise. Slavnostní vyhlášení proběhne na přelomu měsíce
ledna a února 2022. Přesný termín a místo
vyhlášení vítězů ankety bude upřesněno.
O výsledcích budete informováni také prostřednictvím
Zpravodaje města Rájec-Jestřebí a na webových
stránkách města. Děkujeme za Vaše návrhy.

RŮZNÉ
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DO TRADIČNÍHO
RODINNÉHO VINAŘSTVÍ V POUZDŘANECH

SOBOTA 13. 11. 2021
ODJEZD AUTOBUSU V 15:30 HOD
Z NÁMĚSTÍ V RÁJCI-JESTŘEBÍ
V CENĚ ZAHRNUTO:
DEGUSTACE A NEOMEZENÁ KONZUMACE VÍN S VÝKLADEM,
BOHATÉ POHOŠTĚNÍ
A DOPRAVA

CENA

800

Kč/OSOBA

NUTNÁ REZERVACE:
ERIK AUGUSTIN,
TEL.: 725 770 747

NĚCO Z HISTORIE
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LISTINA BISKUPA JINDŘICHA ZDÍKA, ANEB 880 (?) LET RÁJCE-JESTŘEBÍ
(Pokračování článku z minulého vydání zpravodaje)

Pergamenová translační listina je zachována
v originále a je uložena v Zemském archivu
v Opavě, pobočka Olomouc. Jistě není potřeba
zdůrazňovat, že listina je psána latinsky. V případě písma se setkáváme se zajímavou skutečností – totiž, že je psána vlastně dvěma druhy
písma. První část listiny promlouvající o dostavbě kostela a přenesení biskupství, je psána
diplomatickou minuskulou, zatímco seznam
majetku karolinskou minuskulou, už značně
gotizovanou, zvanou někdy minuskulou okrouhlou. Budeme-li všímaví, neuniknou nám další
rozdíly v podobě písma – jedná se o pozdější
vpisky do listiny pořízené pravděpodobně ve
2. pol. 12. stol., jimiž byla – jak se zdá – dodatečně napravována opomenutí, k nimž došlo
při sepisování listiny, kdy se z pochopitelných
důvodů nepodařilo zcela přesně rozepsat
všechny staré majetky biskupství. Právě na
jednom z těchto přípisků se objevuje Rájec
společně s Blanskem. Některé historické reálie
– kupř. získání vsi Podivína do biskupských
držav – dokládají, že lokality obsažené v přípiscích náležely biskupství již v době vzniku listiny a nejedná se o majetek získaný dodatečně.
Je totiž zřejmé, že soupis nebyl doplňován
o majetky získané po roce 1141, který je nejzazším možným termínem pro vyhotovení listiny.
V případě Rájce a Blanska může dodatečný
přípisek rovněž souviset se sporem o statek
Blansko, byvším „odnepaměti“ statkem biskupským. Spor vedl Jindřich Zdík s údělníkem
Vratislavem Brněnským roku 1136 a v jeho
důsledku se blanenský statek dostal do vlastnictví Vratislavova, přičemž do držav biskupství
se vrátil až po roce 1156.
Text listiny se skládá z dvou hlavních obsahových částí: v první se mluví po krátkém úvodu
zdůrazňujícím nutnost oddanosti církvi a Bohu
o zbudování nového kostela, o darech za tím
účelem získaných a konečně o přenesení sídla
biskupství. V druhé části je vypočítáván majetek
náležející kostelu, potažmo tedy biskupství.

Seznam statků je uspořádán dle příslušnosti
jednotlivých lokalit k šesti kostelům ve správních střediscích, jimiž byli Olomouc, Znojmo,
Brno, Spytihněv, Přerov a Břeclav. Správci těchto tzv. velkofarních kostelů se nazývali archipresbyteři (česky též arcipryšti), kteří byli inkorporováni do nové kapituly u sv. Václava. Způsob,
jakým je tato část listiny rozdělena, svědčí nejen
o příslušnosti jednotlivých skupin obcí ke konkrétnímu velkofarnímu kostelu, ale též o systému hmotného zabezpečení kněží při těchto
kostelech formou získávání podílů z biskupského desátku, ovšem dlouhou dobu závislého
do značné míry na fungování systému hradské
správy, k níž měla tato farní síť úzkou vazbu.
Do soupisu majetku tedy byly kromě lokalit
náležejících přímo biskupství zahrnuty lokality
náležející velkofarním kostelům a dále pak lokality, z nichž byly odváděny desátky biskupství
a nebo archipresbyterům, tedy celkem čtyři
druhy lokalit. Výčtem majetku listina končí.
Zpřesnění datace vzniku listiny je možné na
základě podrobného výzkumu paleografického, diplomatického a historického, zejména
posuzováním reálií uvedených v listině, nebo
se vznikem listiny souvisejících, a dalších faktů,
které mohly vznik listiny ovlivnit vnějškově.
Datování listiny napomáhá rozbor a hledání
vzájemných souvislostí u takových reálií, jako
je kupř. písmo listiny, její stylistika, zmínky
o některých skutečnostech (kupř. darování
mašovického dvora znojemskému kostelu
údělníkem Konrádem II. Znojemským), přítomnost Jindřicha Zdíka v diecési a naopak jeho
cesty mimo diecési, dokončení stavebních
prací na kostele sv. Václava a souvisejících
budovách, či třeba uvedení různých hodnostářů (kníže Soběslav I., mohučský arcibiskup
Adalbert I. /†1137/), soudobé kronikářské záznamy, či z kontextu obsahu vyplývající vztahy
s moravskými údělníky. To vše nám říká, že
listina nemohla v žádném případě vzniknout
před rokem 1134, přičemž jako nejpravděpodobnější doba vzniku se jeví rozmezí let 1136–
1141, ovšem nikoliv celá tato „pětiletka“ – k vy-
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hotovení listiny zřejmě došlo buď v průběhu
roku 1136, a nebo na podzim či v zimě roku 1141.
Rájec je na listině zmíněn formulkou „Blanzko
cum Rayc“, čili „Blansko s Rájcem“. Tato formulace jednoznačně dokazuje podřízenost Rájce
vůči Blansku, nikoliv naopak, jak se s tím někdy
můžeme setkat. Tvrzení, že v Rájci byl tehdy
kostel, a proto že mu bylo Blansko podřízeno,
je prakticky nesmyslné, neboť právě naopak
v době vydání listiny stál kostel prokazatelně
v Blansku (dokládá to dříve zmíněný spor s Vratislavem Brněnským), jenž měl být prvním
v tomto kraji. Blansko bylo správním centrem
zdejší části biskupských držav, kde se příležitostně sami biskupové zdržovali při svých návštěvách. Význam Blanska je proto potřeba
jednoznačně hodnotit výše než význam Rájce,
jenž byl tehdy malou okrouhlicí s několika
chudičkými obydlími hrstky obyvatel živících
se převážně zemědělstvím. Proč je v souvislosti s Blanskem zmíněn zrovna Rájec nelze jasně
určit, autor se však domnívá, že již tehdy mohl
v Rájci existovat nějaký dvorec, nebo malá tvrz
s hospodářskou či případně strážní funkcí,
kde mohl sídlit člověk spravující odtud ve službách biskupa tuto část biskupských držav, jsa
snad přímo podřízen podobnému správci sídlícímu v Blansku, čímž by byl naznačen vztah
Blanska a Rájce. Jako jiná možnost se nabízí
skutečnost, že Rájec spadal pod kostel (a faru)
v Blansku. To vše jsou ovšem hypotézy autora
článku, pro něž sotvakdy nalezneme písemný doklad, jenž by je vyvrátil, nebo potvrdil.
Vychází nicméně z jednoznačného vyjádření
nadřízenosti Blanska vůči Rájci. Výklad některých badatelů ve smyslu „Blansko k Rájci“, tedy
patřící k Rájci, je nutno považovat za mylné
a je velmi krkolomné též z hlediska latinské
gramatiky.
V těchto souvislostech narážíme i na další mylný údaj kolující v souvislosti s nejstarší zmínkou
o Rájci. Totiž tvrzení, že v té době (1136–1141)
v Rájci stál kostel nebo kaple. Pokud ano, je
potřeba říci, že k výstavbě muselo dojít nejdříve krátce po dokončení blanenského kostela,
takže by muselo jít o ryzí novostavbu. To, že
v Rájci existovala sakrální stavba v době gotické je nesporné vzhledem ke gotickému jádru

NĚCO Z HISTORIE
současného kostela, což potvrzuje roku 1998
objevený fragment nástěnné malby za oltářem.
Autor článku se domnívá, že zděná kaple nebo
menší kostelík zde vznikl až později, poté, co
Rájec přešel do rukou světských držitelů (nejdříve kolem roku 1200), jež si přáli zřídit na
svém panství vlastní svatostánek, což nebyl ve
té době nijak ojedinělý jev. Skutečný kostel –
tedy stavba větších rozměrů – byl v Rájci vybudován až v době Bernarda Drnovského z Drnovic (1535?–1601), kdy se r. 1574 poprvé mluví
o kostele s hlavní lodí, věží a hrobkou, kterou
nechal Bernard zřídit v kryptě pod kostelem.
Úpravy svatostánku snad souvisely s rozsáhlou
přestavbou šlechtického sídla, kdy na místě
malého gotického hrádku vyrostl representativní renesanční zámek.
Kdy vlastně Rájec přešel z majetku olomouckého biskupství do světských rukou a jak přesně, o tom soudobé prameny mlčí. Jako první
světský držitel se uvádí jistý Všebor z Rájce,
který vystupuje coby svědek na listině moravského markraběte Přemysla (1209–1239, markrabím v letech 1228–1239) z 1. 1. 1237 určené
purkrabímu hradu Veveří Ctiborovi, jemuž za
věrné služby daroval všechny důchody a užitky z obce Lažánky (poblíž Veverské Bítýšky).
V následných letech (1255, 1268 a později) se
objevují další členové rodu, ovšem nejasných
vzájemných vazeb. Zřejmá není ani vazba těchto vlastníků Rájce na pozdější vladycký rod
z Rájce s erbem beraní hlavy na štítě, spřízněný
s vladyky z Lelekovic a objevující se v písemných pramenech od roku 1348.
Můžeme tedy s jistotou říci, že již minimálně
v druhé čtvrtině 13. stol. Rájec do majetku
olomouckého biskupství nespadal a náležel
rodu píšícímu se po svém rodovém sídle. Tito
vlastníci obývali dvorec nebo nevelkou tvrz
rozkládající se dle tradice na kopci Hradisko,
nazývanou později jako „Horní hrad“. Lze se
domnívat, že tvrz sama o sobě procházela
stavebními úpravami a rozšiřováním, možná
původní dřevěný dvorec mohl být na tvrz
přestavěn společně s růstem majetku zmíněného rodu. Však dodnes zemědělci vyorávají
na polích na Hradisku kamení pocházející dle
tradice ze staré tvrze. S tvrzí ovšem nemusí být
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vše tak jednoznačné, neboť nedávné archeologické výzkumy odhalily existenci velkého
dvorce mezi Rájcem a Spešovem. Dvorec prozatím nebyl v pramenech identifikován, ovšem
podle odvážné teorie (jedné z více možných
teorií) vedoucího výzkumů prof. PhDr. Josefa
Ungera, CSc. (*1944) by hypoteticky mohlo jít
o původní sídlo držitelů Rájce. Prof. dr. Unger
zároveň částečně zpochybňuje existenci tvrze
na Hradisku, dle jeho soudu totiž tam vyorávané kamení nepochází ze základů tvrze či hradu, jelikož nevykazuje žádné známky druhotného opracování k využití pro stavební účely.
Bez logiky toto tvrzení není, navíc je doložena
vazba vladyků z Rájce na Spešov, po němž se
Všebor z Rájce r. 1390 psal, a tudíž nejenže
Spešov náležel do jeho majetku, ale dost možná tam měl své sídlo. Uvidíme, co přinesou
další výzkumy, mnohé by jistě napověděl
zevrubný archeologický průzkum Hradiska.
Teprve později byla založena přímo v obci
menší tvrz, snad dřevěná, s hospodářskou
funkcí, jež se nakonec stala sídlem vlastníků
Rájce z rodu Drnovských z Drnovic, kteří kolem
roku 1500 přestavěli zpustlou a poničenou tvrz
v pozdně gotickém stylu, aby nakonec kolem
r. 1570 byla přebudována v renesanční zámek.
Doba, do níž spadá přechod Rájce do světských
rukou, je obdobím utvrzování moci šlechty
a vytváření její dědičné, trvalé majetkové základny. Docházelo k tomu různými cestami,
někdy ne zrovna legálními, což je příslovečné
pro dobu slabých panovníků, kdy si vlivná
šlechta původní zeměpanský majetek přivlastňovala. Právě takto slabým a dosti nesvědomitým ve svém úřadu byl i olomoucký biskup
Jan V. zvaný Bavor (†1201), jehož episkopát
trval jen krátce v letech 1199–1201. Za tu dobu
ale stačil biskupské državy o mnoho ztenčit
a majetek byl v mnoha případech rozchvácen.
Nabízí se tedy alternativa, zdali si některý ambiciózní leník nebo úředník původně biskupský
majetek zde na Rájci nepřivlastnil, využiv příhodné situace. Samozřejmě nelze vyloučit ani
legální cestu – koupi, nebo případné darování
majetku do dědičné držby za věrnou službu,
nebo nějakou mimořádnou zásluhu. Nic z toho
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však není známými písemnými prameny podloženo a odkud vzal MED. Dr. Jindřich Wankel
(1821–1897) ojedinělý údaj o prodeji majetku
šlechtici nelze určit. Patrně od něj informaci
převzal také PhDr. Jan Skutil (1934–1998) do
svých dějin Rájce-Jestřebí. Pole pro různé úvahy tedy zůstává a zůstane otevřené.
A závěrem si upřesněme ještě jeden z údajů
souvisejících s počátkem rájecké historie, a to
vztah „našeho“ Rájce s Rájcem u Zábřeha. Udává se mylně, že Rájec vznikl v kolonizační vlně
iniciované olomouckými biskupy, kteří sem
přivedli svůj lid z Olomoucka, kde jsou obce
stejných názvů, a tito lidé si zde zakládali osady
podobných jmen pro připomínku domoviny.
Toto tvrzení je zcela mylné, neboť je tomu
přesně naopak – lidé z našeho kraje kolonizovali zmíněná území na Zábřežsku a Šumpersku.
Kromě jiných souvislostí to dokládají první
zmínky o tamních obcích spadající až do r. 1273,
čili do doby o více než sto třicet let pozdější,
než je spolehlivá první zmínka o „našem“ Rájci.
Ač by bylo možné napsat ještě mnohé, můžeme na tomto místě dnešní historický exkurz
ukončit, nejpodstatnější bylo řečeno. Ty z Vás,
které téma zaujalo a kteří nebyli přítomni tématu věnované přednášce 30. 8. t. r., lze odkázat na připravované vydání Sborníku Musea
Blanenska, kde bude přednáška v textové formě opublikována v plné šíři, a tedy i s rozvedením všech údajů a okolností, jež bylo na tomto
místě nutno z kapacitních důvodů vynechat.
Petr Sychra
Správné řešení křížovky
z říjnového vydání zpravodaje:
V životě mě trápila spousta věcí,
z nichž většina se nikdy nestala.
Mark Twain
Další křížovky i jiné hry k příjemnému
trávení volného času najdete na
www.onlinekrizovky.cz.
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U S N E S E N Í
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 23. 9. 2021

USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města projednala návrh příkazní smlouvy na zpracování dokumentů pro získání dotace k projektu „Sportoviště s umělým povrchem
ve sportovním areálu Na Rybníčku“, který zpracovala firma RPA Dotace s. r. o., Brno (příloha
č. 1). Rada města rozhodla příkazní smlouvu
na zpracování dokumentů pro získání dotace
k projektu „Sportoviště s umělým povrchem
ve sportovním areálu Na Rybníčku“ s firmou
RPA Dotace s. r. o., Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 3a
Rada města projednala návrh smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 634 v k. ú. Jestřebí, ostatní plocha, určenou pro vybudování
areálu sportoviště s umělým povrchem nazvaného „Sportoviště s umělým povrchem
ve sportovním areálu Na Rybníčku“ se Sportovním klubem Rájec-Jestřebí, z. s., Rájec-

-Jestřebí (příloha č. 2). Rada města rozhodla
smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 634
v k. ú. Jestřebí, ostatní plocha, určenou pro
vybudování areálu sportoviště s umělým povrchem nazvaného „Sportoviště s umělým
povrchem ve sportovním areálu Na Rybníčku“
se Sportovním klubem Rájec-Jestřebí, z. s.,
Rájec-Jestřebí uzavřít.
USNESENÍ č. 3b
Rada města projednala návrh smlouvy o provozování sportoviště s umělým povrchem
ve sportovním areálu Na Rybníčku se Sportovním klubem Rájec-Jestřebí, z. s., Rájec-Jestřebí, které se nachází na části pozemku parc.
č. 634 v k. ú. Jestřebí (příloha č. 3). Rada města
rozhodla smlouvu o provozování sportoviště
s umělým povrchem ve sportovním areálu Na
Rybníčku se Sportovním klubem Rájec-Jestřebí, z. s., Rájec-Jestřebí uzavřít.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Mgr. Monika Nováková v. r., radní

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 4. 10. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program
jednání rozšířený o bod č. 19 Žádost o využití
dětského pirátského hřiště u vodáků pro akci
„Pochod světýlek“.
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 schvaluje Rozpočtové opatření
č. 6/2021 (příloha č. 2).

USNESENÍ č. 4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní
smlouvy k bytům v majetku města.
USNESENÍ č. 5a
Rada města projednala žádost o pronájem
nebytového prostoru v přízemí budovy na
ul. Komenského 624, Rájec-Jestřebí v majetku
města Rájec-Jestřebí, a to provozní místnost
o výměře 27 m² a ostatní o výměře 5 m² (stávající provozovna kadeřnictví) a rozhodla
uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou,
za nájemné dle přílohy č. 3. Nájemné bude
každoročně navyšováno o inflaci.
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USNESENÍ č. 5b
Rada města projednala žádost o pronájem
nebytového prostoru v přízemí budovy na
ul. Komenského 624, Rájec-Jestřebí v majetku
města Rájec-Jestřebí, a to provozní místnost
o výměře 28 m² a ostatní o výměře 5 m² (stávající provozovna papírnictví) a rozhodla uzavřít nájemní smlouvu se spol. EWMI studená kuchyně s. r. o., se sídlem Blanenská 85,
Rájec-Jestřebí, a to na dobu neurčitou, za nájemné dle přílohy č. 4. Nájemné bude každoročně navyšováno o inflaci.
USNESENÍ č. 6
Rada města rozhodla o prodeji osobního automobilu Škoda Octavia SPZ 1B5 1647 ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí formou Smlouvy
o zprostředkování se společností Auto Hrazdira s. r. o., Poříčí 2471/23, Blansko za prodejní
cenu 22.500 Kč s případným možným snížením
o částku 5.000 Kč a s provizí pro zprostředkovatele 4.500 Kč. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy o zprostředkování dle předloženého vzoru smlouvy.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „el. instalace kabelové přípojky
pro parc. č. 1/1, k. ú. Karolín“ na pozemku parc.
č. 5/1 ostatní plocha v k. ú. Karolín. Rada města
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu
„el. instalace kabelové přípojky pro parc. č. 1/1,
k. ú. Karolín“ na pozemku parc. č. 5/1 ostatní
plocha v k. ú. Karolín za jednorázovou náhradu
1.000 Kč + platná sazba DPH a za podmínek
uvedených v příloze č. 5.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala žádost o odprodej
pozemku parc. č. 1929/1 zahrada o výměře
828 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou a nedoporučuje zastupitelstvu města předmětný odprodej schválit.

USNESENÍ
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala záměr propachtování
pozemků parc. č. 852 zahrada o výměře 118 m²
a parc. č. 853 zahrada o výměře 321 m², oba
v k. ú. Rájec nad Svitavou k pěstování plodin
a rozhodla:
– propachtovat části pozemků parc. č. 852
zahrada cca 92 m² z celkové výměry 118 m²
a parc. č. 853 zahrada o výměře cca 175 m²
z celkové výměry 321 m², celkem cca 267 m²,
oba v k. ú. Rájec nad Svitavou k pěstování
plodin a uzavřít na předmětné části pozemků pachtovní smlouvu na dobu neurčitou
s dvanáctiměsíční výpovědní dobou za pachtovné 1 Kč/m²/rok.
– propachtovat části pozemků parc. č. 852
zahrada o výměře cca 15 m² z celkové výměry 118 m² a parc. č. 853 zahrada o výměře cca
48 m² z celkové výměry 321 m², celkem cca
63 m², oba v k. ú. Rájec nad Svitavou k pěstování plodin a uzavřít na předmětné části
pozemků pachtovní smlouvu na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou
za pachtovné 1 Kč/m²/rok.
– propachtovat části pozemků parc. č. 852
zahrada o výměře cca 11 m² z celkové výměry 118 m² a parc. č. 853 zahrada o výměře cca
73 m² z celkové výměry 321 m², celkem cca
84 m2², oba v k. ú. Rájec nad Svitavou k pěstování plodin a uzavřít na předmětné části
pozemků pachtovní smlouvu na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou
za pachtovné 1 Kč/m²/rok.
– propachtovat část pozemku parc. č. 853 zahrada o výměře cca 25 m² z celkové výměry
321 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou k pěstování
plodin a uzavřít na předmětnou část pozemku pachtovní smlouvu na dobu neurčitou
s dvanáctiměsíční výpovědní dobou za pachtovné 1 Kč/m²/rok.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh dodatku č. 3 ke
smlouvě o ochraně objektu prostřednictvím
PCO uzavřené se společností ARGUS, spol. s r. o.,
Praha, jehož předmětem je změna provedení
technického propojení v budově Městské

USNESENÍ
knihovny a informačního centra (příloha č. 6).
Rada města rozhodla dodatek č. 3 ke smlouvě
o ochraně objektu prostřednictvím PCO se
společností ARGUS, spol. s r. o. Praha uzavřít.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rájec-Jestřebí – oprava omítek a elektroinstalace
v chodbách knihovny“ uzavřené dne 31. 7. 2021
s firmou Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina, předmětem dodatku je posun termínu zhotovení
díla a vícepráce (příloha č. 7). Rada města rozhodla dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rájec‑Jestřebí – oprava omítek
a elektroinstalace v chodbách knihovny“ uzavřené dne 31. 7. 2021 s firmou Ivan Kopřiva,
Lhota Rapotina uzavřít.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
na provedení restaurátorských prací spočívajících v restaurování kulturní památky – sochy
sv. Jana Nepomuckého se zhotovitelem panem
Františkem Brodeckým, Lysice (příloha č. 8).
Rada města rozhodla smlouvu o dílo na provedení restaurátorských prací se zhotovitelem
panem Františkem Brodeckým, Lysice uzavřít.
USNESENÍ č. 13
Rada města projedná návrh smlouvy o dílo na
stavební práce „Oprava cesty k. ú. Rájec nad
Svitavou, parc. č. 1608/1, úvoz nad hřbitovem“
se zhotovitelem Lukáš Sekanina, Lipůvka
na příštím jednání rady města po dopracování
položkového rozpočtu.
USNESENÍ č. 14
Rada města projednala a bere na vědomí
návrh koncepce nakládání s bioodpady ve
městě Rájec‑Jestřebí (příloha č. 9).
USNESENÍ č. 15
Rada města projednala žádost o možnost
poskytnutí zeminy ze skrývky stavebních pozemků v městské části Jestřebí, ul. Jana Stříže,
na finální vyrovnání pozemku parc. č. 824/1,
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který má žadatel v dlouhodobém pronájmu
od města Rájec-Jestřebí. Rada města souhlasí
s poskytnutím cca 10 m³ zeminy na finální vyrovnání pozemku parc. č. 824/1 v k. ú. Jestřebí
za podmínek uvedených v příloze č. 10.
USNESENÍ č. 16
Rada města projednala a bere na vědomí
zprávu o možnostech využití aukce k prodeji
dřeva z lesních pozemků v majetku města
Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 17
Rada města projednala aktualizovaný Strategický plán rozvoje sportu ve městě Rájec-Jestřebí 2021–2026 (příloha č. 11) a doporučuje zastupitelstvu města Strategický plán
rozvoje sportu ve městě Rájec-Jestřebí 2021–
2026 schválit.
USNESENÍ č. 18a
Rada města rozhodla ke dni 5. 10. 2021 zvýšit
počet zaměstnanců města Rájec-Jestřebí zařazených do městského úřadu za účelem zajištění výkonu přenesené působnosti státní správy na úseku stavebního řádu a územního
plánování o jedno pracovní místo (úvazek 1,0)
a to na dobu určitou po dobu nepřítomnosti
vedoucího stavebního úřadu a času nezbytného na předání agendy.
USNESENÍ č. 18b
Rada města po dobu nepřítomnosti vedoucího
stavebního odboru pověřuje vedením stavebního odboru tajemnici Mgr. Pavlu Kotlánovou,
LL.M.
USNESENÍ č. 19
Rada města projednala žádost spolku Centrum Motýlek, z. s. o využití Pirátského hřiště ke
konání akce „Pochod světýlek“ dne 19. 11. 2021
a souhlasí s jeho využitím za podmínek uvedených v příloze č. 12.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

USNESENÍ
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ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 18. 10. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.

ukládá postupovat dle „Pravidel pro uzavírání
nájemních smluv v bytech ve vlastnictví města
Rájec‑Jestřebí“.

USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2021 (příloha č. 1).

USNESENÍ č. 8
Rada města bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ul. Erbenova 400
v majetku města Rájec-Jestřebí.

USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření
č. 7/2021 (příloha č. 2).

USNESENÍ č. 9
Rada města bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy k části nebytových prostor na ul.
Komenského 46, Rájec-Jestřebí (opravna obuvi) v majetku města Rájec-Jestřebí a rozhodla
tento prostor z technických důvodů již dále
nepronajímat.

USNESENÍ č. 4
Rada města schvaluje Plán inventur na rok
2021 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
na stavební práce „Oprava cesty k. ú. Rájec
nad Svitavou, parc. č. 1608/1, úvoz nad hřbitovem“ se zhotovitelem Lukáš Sekanina, Lipůvka
299 (příloha č. 4). Rada města rozhodla smlouvu o dílo na stavební práce „ Oprava cesty k. ú.
Rájec nad Svitavou, parc. č. 1608/1, úvoz nad
hřbitovem“ se zhotovitelem Lukáš Sekanina,
Lipůvka 299 uzavřít.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na akci „Rájec-Jestřebí oprava
chodníků a místních komunikací v roce 2021
– část Rájec“ uzavřené dne 3. 8. 2021 s firmou
SWIETELSKY stavební, s. r. o., České Budějovice,
jehož předmětem jsou vícepráce a posun termínu dokončení zhotovení díla (příloha č. 5).
Rada města rozhodla tento dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo na akci „Rájec-Jestřebí oprava
chodníků a místních komunikací v roce 2021
– část Rájec“ s firmou SWIETELSKY stavební,
s. r. o., České Budějovice uzavřít.
USNESENÍ č. 7
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt v majetku města Rájec-Jestřebí a dále

USNESENÍ č. 10
Rada města bere na vědomí informace o výši
nájemného a postupu při jednostranném navýšení nájemného v bytech v majetku města
Rájec-Jestřebí. Rada města rozhodla jednostranně navýšit nájemné v bytech v majetku
města Rájec-Jestřebí z podlahové plochy dle
přílohy č. 6.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost o propachtování části pozemku parc. č. 1955/1 ostatní plocha o výměře cca 90 m² z celkové výměry 1.373
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. 12
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 252/4 ostatní plocha o výměře cca 29 m² z celkové výměry
972 m² v k. ú. Karolín pro parkování dvou osobních aut a rozhodla uzavřít s na předmětnou
část pozemku smlouvu o výpůjčce na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za
podmínek uvedených v příloze č. 7.

USNESENÍ / INZERCE
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala žádost společnosti
MONELA elektro, s. r. o., Dobrovského 422/3,
Vyškov o odsouhlasení změny technologie křížení komunikace na pozemku parc. č. 393 ostatní plocha v k. ú. Jestřebí pro stavbu „Jestřebí –
úprava DS, Šavrňák“ z důvodu změny polohy
(hloubky) inženýrských sítí a souhlasí se změnou křížení předmětné komunikace překopem,
místo původního návrhu protlakem.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta
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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

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 11/2021 – vydáno
v listopadu 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.

POSEZENÍ U CIMBÁLU S OCHUTNÁVKOU VÍN A DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ BEZ PŘEDSUDKŮ.
Foto Petra Voet

Jak se mění naše město – místní část Karolín, nové posezení na hrázi rybníka.
Foto: Zdeněk Vašíček.

