Jak se mění naše město – místní část Holešín, nové víceúčelové hřiště.
Foto Zdeněk Vašíček
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Cyklus koncertů
je pořádán pod záštitou starostky
Mgr. Romany Synakieviczové.

www.hudbarajecjestrebi.cz

Pátek 18. 9. 2020 v 19 h
Státní zámek Rájec nad Svitavou
Slavnostní zahajovací koncert

Pátek 8. 1. 2021 v 19 h
Kulturní centrum – sokolovna
Novoroční koncert s přípitkem starostky

Felix Slováček – saxofon, klarinet
Vjačeslav Grochovkij – klavír

Jiří Jahoda – housle • Jana Ryšánková – klavír
• Miroslav Zicha – violoncello

Saxofonista Felix Slováček, největší český mistr ve hře na tento
nástroj, prodal přes dva miliony alb. Hrál v Orchestru Karla Vlacha
a přes patnáct let v kapele Ladislava Štaidla. Doprovázel i mnohonásobného Slavíka Karla Gotta. Posléze začal šéfovat vlastnímu
big bandu. Na koncertě se představí za doprovodu klavíru.

Renomované klavírní trio s vyhlášenými pěveckými hosty představí
tradiční svátečně laděný program zaměřený na slavné árie a dueta
z oper a operet světového repertoáru. O přestávce jsou všichni
hosté zváni k tradičnímu novoročnímu přípitku.

Filmové a populární Moravské klavírní trio
swingové hity a hosté

Vstupné jednotlivě: 250/200 Kč (děti, studenti, předprodej)

Pátek 23. 10. 2020 v 19 h
Kulturní centrum – sokolovna
Podzimní koncert

operní sólisté v jednání

Vstupné jednotlivě: 180/120 Kč (děti studenti předprodej)

Pátek 19. 3. 2021 v 19 h
obřadní síň MÚ

Recitál klavírní virtuózky

THE CELLO BOYS Kateřiny Potocké
& Od klasiky k rocku
Ladislav Mariaš – violoncello
Zachar Fedorov – violoncello

Poprockové duo progresivních mladých umělců zahraje na
violoncella klasickou hudbu i úpravy rockových a popových hitů.
Vstupné jednotlivě: 150/120 Kč (děti, studenti, předprodej)

Středa 9. 12. 2020 v 19 h
kostel Všech svatých
Adventní koncert

Hudba královských dvorů
Richard Závada – theorba
Jakub Michl – viola da gamba

Duo oblíbených barokních nástrojů, které nechyběly na žádném
královském dvoře, interpretuje díla barokních skladatelů Roberta
de Viséeho, Archangela Corelliho, Francoise Couperina a dalších.
Vstupné jednotlivě: 150/120 Kč (děti, studenti, předprodej)

Další koncert z cyklu mimořádně nadaných umělců
Českého hudebního fondu. Pro diváky je připraven atraktivní
klasicko-romantický virtuózní program.
Vstupné jednotlivě: 150/120 Kč (děti, studenti, předprodej)

Pátek 23. 4. 2021 v 19 h
Kulturní centrum – sokolovna

DJANGO JET

Předplatné:
zlevněná přenosná abonentka
pro 1 osobu 390 Kč
(dítě do 15 let, student do 26 let)
přenosná abonentka pro 1 osobu 590 Kč
přenosná abonentka pro 2 osoby 890 Kč
Slevy: 50 % ze vstupného na jednotlivé
koncerty a ceny abonentky Kruhu přátel
hudby držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
a jedné doprovodné osobě (abonentka
je nepřenosná)
Předprodej vstupenek a abonentek:
Informační centrum Rájec-Jestřebí,
Komenského 620, Rájec-Jestřebí,
tel. 516 432 191,
e-mail: informace@rajecjestrebi.cz,
www.hudbarajecjestrebi.cz
Dramaturgie a marketing:
umělecká agentura GLOBART s.r.o.,
MgA. Jiří Jahoda, mobil: 603 840 013,
e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz
Nad rámec programu krátce vystoupí před některými
koncerty talentovaní žáci ZUŠ z Rájce-Jestřebí.
Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty špičkových
umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém
našeho hudebního školství.

Partner:

& Swing a francouzský gypsy jazz
Marie Gilbertová – zpěv • Aneta Wirth – housle
Jan Čarek – zpěv, kytara • Jiří Gužík – cimbál
Matěj Habrnál – kytara • Jaroslav Panuš – kontrabas
Brněnský soubor hrající převážně taneční swing a francouzský gypsy
jazz, který je charakteristický svým houslovo-kytarovým zvukem.
V repertoáru má swingové vypalovačky proložené instrumentálkami po vzoru Django Reinhardta a jeho Hot Club de France.
Vstupné jednotlivě: 180/120 Kč (děti studenti předprodej)

Adresy míst konání koncertů:
3) Kulturní centrum – sokolovna, Fügnerova 281, Rájec-Jestřebí
1) Státní zámek Rájec nad Svitavou, Blanenská 1, Rájec-Jestřebí
4) Kostel Všech svatých, Blanenská (naproti MÚ), Rájec-Jestřebí
2) Obřadní síň MÚ Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, Rájec-Jestřebí
Změna programu vyhrazena.

Český hudební fond

SLOVO STAROSTKY
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
čas běží jako voda a první polovina roku je za
námi. Děti, žáci i studenti zakončili školní rok
letos poněkud netradičně. Většinou na dálku.
Maturanti nakonec mohli složit své maturitní
zkoušky, i když o měsíc později a letní prázdniny jsou tu.
Po nutných opatřeních kvůli boji s novým typem koronaviru se život na Moravě i v Čechách
vrací pomalu do normálních kolejí. Podle informací ministerstva zdravotnictví epidemii
zvládá Česká republika nadále velmi dobře.
Šok, který v souvislosti s koronavirem utrpěla
celá ekonomika, dopadne nejen na firmy
a živnostníky, ale i na obce a města. Naše město nevyjímaje. Proto byla pozastavena realizace některých investičních akcí. Budeme se
snažit postupně realizovat co nejvíce z naplánovaného na letošní rok, zároveň však budeme hledat úspory ve věcech provozních
a neinvestičních. Úspory se dotknou také některých kulturních akcí.

Nyní se blíží k závěru rekonstrukce elektroinstalace a sociálních zařízení domu služeb, nadále probíhají práce na výstavbě nové ČOV.
V nejbližší době nás čeká výstavba nových
parkovacích stání a oprava části chodníků na
ulici Sportovní a výstavba nového autobusového zálivu na ulici Komenského. V místní
části Karolín vyčistíme požární nádrž, v Holešíně opravíme starou prefabrikovanou garáž
s přístřeškem, v obou místních částech opravíme část komunikací. Věřím, že nakonec
z plánovaných investičních akcí pro letošní
rok zvládneme zrealizovat podstatnou část.
V době nouzového stavu byla naším městem vyhlášena výtvarná a rukodělná soutěž
„Maluje a tvoří celý Rájec-Jestřebí“. Cílem této
soutěže bylo v nelehké době pandemie přivést občany na jiné myšlenky než jen sledovat
stále se zhoršující zprávy ve všech médiích.
Zapojit se mohl opravdu každý. Od dětí po
seniory. Již týden po vyhlášení se nám pro-

SLOVO STAROSTKY
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střednictvím e-mailu přihlásili soutěžící s prvními výrobky. Průběžně jste si je mohli i Vy
prohlédnout v galerii na našich webových
stránkách. Po ukončení soutěže byli všichni
zúčastnění pozváni do Obřadní síně městského úřadu, kde byli za svoje výrobky a zejména
za chuť se do soutěže zapojit, odměněni malým dárkem. Velmi nás těší, že soutěž byla
rozmanitá jak ve výtvarných a rukodělných
dílech, tak také ve věkovém rozpětí účastníků soutěže. Nejmladší účastnici byly 2 roky
a nejstarší úctyhodných 96 roků. I pánové
se přidali, a to nás nesmírně těší. Fotografie
všech výrobků si můžete prohlédnout na
webových stránkách v sekci Kultura.
Zde bych ráda navázala a seznámila Vás
s měnící se podobou webových stránek našeho města. Elektronická komunikace s úřady dnes již není jen alternativním způsobem
pro vyřizování úředních záležitostí. Šetří také
vám občanům spoustu dnes tak vzácného
a drahého času. S pokračující elektronizací
státní správy se začínají objevovat i úkony,
které jinak než elektronicky nelze nebo do

budoucna nebude možné jinak provést.
A těchto případů bude přibývat. Všichni
občané by měli mít rovný přístup k veřejným
službám bez ohledu na případné zrakové,
sluchové, či jiné zdravotní postižení, vyšší
věk nebo jakýkoli dočasný či trvalý handicap.
Je tedy třeba, aby webové stránky veřejné
správy byly vytvářeny tak, aby byly přístupné, srozumitelné a použitelné pro všechny
skupiny obyvatel. Proto pracujeme na nové
podobě našich webových stránek tak, abychom vyhověli všem technickým, specifickým a vizuálním požadavkům. Věříme, že i Vy
všichni budete spokojeni, naučíte se rychle
na stránkách orientovat a oblíbíte si práci
s nimi. A protože webové stránky budou sloužit především Vám občanům, budeme potěšeni Vašimi připomínkami a nápady, které
můžete předat komukoliv z městského úřadu.
Dovolte mi, abych Vám všem popřála krásné dovolenkové dny, spoustu nových zážitků, zasloužený odpočinek, relaxaci, načerpání nových sil, chuti a elánu do další práce
po prázdninách.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

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

§
§

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

·

Poškození obecního majetku – tel. 770 142 141
Po–pá 6.30–15.00 h, e-mail: udrzba@rajecjestrebi.cz
ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE
PONDĚLÍ 8.00–9.00, 15.00–17.00 hodin
STŘEDA 8.00–9.00, 15.00–17.00 hodin
Občané mohou kdykoliv kontaktovat strážníka na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese: straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty na výkon služby (zaměření), jsou ze strany občanů vítány.
Str. Antonín Kotlán, MP Rájec-Jestřebí

ZPRÁVY Z RADNICE / MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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PŘIPOMÍNÁME SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD.
SPLATNOST JE 30. 6. 2020.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti nebo
platební kartou na Pokladně MěÚ v pondělí
a ve středu od 7 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7 do 15 hodin, přes účet nebo složenkou.

Číslo účtu a variabilní symbol Vám sdělí Ing.
Blanka Vybíhalová na tel. čísle 515 557 621 nebo na e-mailu pokladna@rajecjestrebi.cz.

Z NOVÝCH KNIH
Vybíráme několik titulů z nově zakoupených knih v naší knihovně.
Ze světové literatury:
		
MUSSO, G.: Noc v Central parku		
HARRIS, B.: Když jsi odešel 		
DEMPSEY, E.: Najdi Rebeccu		

Z české literatury:
NACHTMANOVÁ, P.: Zlodějské ticho
LEDNICKÁ, K.: Šikmý kostel
ZELENÁ, S.: Nejdelší cesta domů

Něco pro poučení:			
KUBEŠ, J.: V zastoupení císaře		
ČECHURA, J.: Jakub Krčín z Jelčan		

Napětí:
SWIST, P.: Prokurátor
KLEVISOVÁ, M.: Dům na samotě

Pěkné prázdniny nad hezkou knihou přejí rájecké knihovnice.
PROVOZ KNIHOVNY V ČERVENCI
Odd. pro děti

Odd. pro dospělé

Po 13–16 h
Čt 13–16 h

Po
16–18 h
Čt 9–11 16–18 h

Využijte možnosti prodloužení či rezervace
knih on-line na webu naší knihovny.
Donášková služba bude rozvážet knihy seniorům v úterý 14. července od 14 do 16 hodin.

Městská knihovna zve všechny děti od 2 do 8 let, jejich kamarády, rodiče i prarodiče na

VEČERNÍČKY NA ZAHRÁDCE
v týdnu od 13. do 17. července každý den v 18 hodin
na zahrádce vedle knihovny
Vezměte s sebou: pastelky, lepidlo, nůžky, deku.
Další pokyny na webu knihovny.
V případě nepříznivého počasí se akce koná v dětském
oddělení knihovny.

KULTURNÍ DĚNÍ
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VÝSTAVA „KRAJINA 2020“
V GALERII KRUH
NA STÁTNÍM ZÁMKU RÁJEC NAD SVITAVOU
2. ČERVNA – 30. ZÁŘÍ 2020
Prodejní výstava obrazů s krajinářskými motivy.
Na výstavě představí svou novou tvorbu
Jan Dvořák, Jana Hejlová, Jiří Kristen, Jan Odvárka a Aleš Venhoda.
Výstava je celosezónní a bude průběžně doplňována a obměňována.
Výstava je přístupná v úterý – neděli v době 9.30 – 16.00 hodin.
Vstup na výstavu je volný.

5

KULTURNÍ DĚNÍ

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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CENA STAROSTY

Již od roku 1998 je udělováno ocenění Cena
starosty města Rájec-Jestřebí pro studenta
končícího studium na rájeckém gymnáziu.
Třídní vyučující třídy sexta šestiletého studijního oboru, Mgr. Dušan Dvořáček, pro letošní
rok po přihlédnutí ke všem skutečnostem a po
projednání na pedagogické radě navrhl na
Cenu starosty studentku Barboru Dzapkovou.
Tato studentka všechny čtyři roky dosahovala
dobrých studijních výsledků.
K výuce i školním povinnostem přistupovala
s patřičnou dávkou zodpovědnosti. Získané

znalosti a vědomosti se snažila uplatňovat
nejen při výuce, ale i na několika školních
kolech biologických olympiád. Barbora aktivně pracovala jako členka studentské rady
při gymnáziu, v třídním kolektivu vykonávala
střídavě pozici předsedkyně nebo místopředsedkyně. Svoje funkce vykonávala zodpovědně, této práci pro školu a kolektiv přisuzovala
význam i důležitost. Závěry z jednání ráda
prezentovala spolužákům, trpělivě vysvětlovala a odpovídala na případné dotazy.
Schopnost komunikovat a jednat přímočaře nejen se spolužáky, ale
i s dospělými, uplatňovala
v každodenním životě. Její
naprosto výjimečná role vynikla například při organizaci stužkovacího večera
a pak při přípravě a organizaci 25. reprezentačního
plesu gymnázia. Zde se naplno projevily její vynikající
organizační schopnosti i její
smysl pro povinnost dokončit práci beze zbytku.
Barbora byla v třídním kolektivu uznávanou, a navíc přirozenou autoritou. Její lidskost se projevila např. i ve
vztahu k novým spolužákům, kterým byla často nápomocna. Čas, který byla
ochotna nezištně věnovat
činnosti pro spolužáky, pro
reprezentaci školy, pro veřejné aktivity v místě bydliště je dalším důvodem, proč
byla navržena na Cenu starostky města Rájce-Jestřebí.
Blahopřejeme.
Vedení Gymnázia
Rájec-Jestřebí

CENTRUM MOTÝLEK
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NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Číslo

Název kroužku

Lektor

Kdy

Cena

3

Angličtina pro (věčné) začátečníky

Veronika Bondyová

Pondělí
17.30–19.00

3 000 Kč
školní rok

8

Cvičení pro maminky s dětmi
– miminka

Eva Brázdová

Středa
10.00–11.00

600 Kč
pololetí

10

Cvičení pro maminky s dětmi
– batolata

Kateřina Kalová

Středa
9.00–10.00

600 Kč
pololetí

11

Cvičení pro maminky s dětmi
– předškolkáčci

Veronika Bondyová

Čtvrtek
9.00–10.00

600 Kč
pololetí

16

Mažoretky – mladší

Pavla Prudká

Úterý
15.15–16.15

1 000 Kč
školní rok

16

Mažoretky – starší

Pavla Prudká

Úterý
16.15–17.45

1 300 Kč
školní rok

21

Divadelní kroužek

Nikola Fleischlingerová

Pondělí,
středa
17.30–18.30

1 500 Kč
školní rok

23

Pojďme si spolu hrát
(1x za měsíc, rodiče s dětmi 2–5)

Kateřina Gorčíková

Čtvrtek
16.00–18.00

60 Kč
dítě

24

Cvičení pro maminky s kočárky

Kateřina Kalová

Pondělí
9.30–10.30

400 Kč
10 lekcí

25

Švadlenky Madlenky
(1x za 14 dní)

Marie Prokopová

Středa
16.00–17.30

500 Kč
pololetí

26

Cyklisticko-turistický kroužek
(1x za 14 dní, děti 7–11 let)

Lenka Prokopová
Pavlína Neudertová

Pátek
15.00–17.00

400 Kč
pololetí

27

Keramika pro rodiče s dětmi
(děti ve věku 2–7 let)

Eva Šudáková

Úterý
16.00–17.00

900 Kč
10 lekcí

INFORMACE:
• Přihlášky do kroužků lze vyplnit online na stránkách Centra:
www.centrum-motylek.cz
• Informace o zahájení kroužků obdrží přihlášení účastníci od lektorek.
Platbu za kroužek prosíme hradit pouze na účet číslo 233801079/0300,
jako variabilní symbol uveďte číslo kroužku a do poznámky napište
jméno dítěte / vaše jméno.
Pro více informací kontaktujte koordinátorku kroužků:
Kateřina Gorčíková, E: gorcikova.katerina@gmail.com, T: 603 816 795

STOMATOLOGICKÁ LSPP / OHLASY
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
ČERVENEC 2020
4. 7.
5. 7.
6. 7.
11. 7.
12. 7.
18. 7.
19. 7.
25. 7.
26. 7.

MUDr. Kutlíková
MUDr. Kupková
MUDr. Kulhánková
MUDr. Žilka
MUDr. Křížová
MDDr. Koudelková
MUDr. Kraml
MUDr. Kopáčková
MUDr. Jílková

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Křtiny, Zdrav. středisko
Benešov, 19
Knínice u Boskovic, 330
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Růžové nám. 16
Letovice, A. Krejčího 1a
Rájec, Ol. Blažka 145

602 882 007
516 488 457
516 414 291
516 467 313
774 844 735
778 168 741
733 644 499
516 474 369
516 410 786

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.

KULTURA SE PROBOUZÍ
V pátek 5. června se s více než dvouměsíčním
zpožděním uskutečnil dlouho očekávaný
koncert Kruhu přátel hudby. Klavírní recitál
Magdalény Hrudové se místo původně plánované obřadní síně přesunul do větších prostor Kulturního centra – sokolovny, abychom
byli schopni splnit veškerá platná nařízení týkající se zdravotní bezpečnosti.

Bylo velmi příjemné, osvěžující a povznášející
sejít se na krásném večeru a obohatit svého
ducha nejen díky kulturnímu, ale zejména také
chybějícímu společenskému obohacení.
Mladá umělkyně působila velmi ladně a sofistikovaně, celým večerem provázela i mluveným slovem a její hra na klavír byla velmi jemná, nutkavá, procítěná a na vynikající umělecké
úrovni. Svým něžným vzezřením i dokonalým
výběrem šatů umělkyně ještě umocnila dojem.
Během večera zazněly skladby Ludwiga van
Beethovena, Franze Liszta, Cloudea Debussy,
i českých autorů Miloslav Kabeláče a Bohuslava Martinů. Všechny je bravurně zahrála
naprosto zpaměti.
Těšíme se na další koncerty KPH v nové sezóně 2020–2021. Již tradičně prvním zahajovacím koncertem bude v září koncert v zámeckých prostorách. Vystoupí na něm legendární
Felix Slováček.
M. H.
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„PÍŠI, TEDY JSEM“
Letošní 16. ročník literární soutěže
„Píši, tedy jsem“ už zná své vítěze
a my Vám, našim čtenářům, přinášíme na stránkách zpravodaje literární počiny dětí, které

porotci ocenili jako nejlepší. Nyní Vás
seznámíme s tvorbou mladší kategorie dětí 11–15 roků a v srpnovém
vydání pak se starší 16–20 roků.

1. MÍSTO – PRÓZA – MARIE PRUDKÁ (13 ROKŮ, GYMNÁZIUM RÁJEC-JESTŘEBÍ)
Aprílové počasí
Když se ráno probudím a vyhlédnu z okna,
které mi přes noc mrazík pečlivě vykreslil bílými krajkami, nevěřím vlastním očím. Vše je
pokryté tenkou vrstvou bílého ledu. Jeho hladký povrch se ve zlatých prstech slunce kouzelně třpytí, a tak z chmurného a temného města
vytváří pohádkový svět. Když otevřu okno,
abych se pečlivě ponořila do této magické
kresby, přiletí mě pozdravit mrazík. Nejdříve
mě párkrát prolétne mezi rozcuchanými vlasy
a pak mě několikrát štípne do krvavě rudých
rozespalých tváří. Chce si hrát a přemlouvá
mě k vycházce. Vřele se usměji a dychtivě očekávanou nabídku příjmu. Kdo by také nechtěl
zdarma do tohoto ledem jiskřícího parku.
Obleču na sebe safírově modrý kabátek a teplou bělavou šálu. Když si kolem krku omotávám tohoto vlněného hada, nasadím si ještě
pár kožených a pohodlně mělkých bot. Je na
čase vyrazit. Hned jak otevřu, vpluji do mrazem
vymalované krajiny. Můj průvodce, mrazivý
větřík, už tam na mne čeká. Nedočkavě mi
proletí kolem zarudlých uší a netrpělivě zakvílí. „Vždyť už jdu“, zasměji se a nohy mi začnou tančit po ledovém povrchu.
Zamířím k rybníku. Po cestě si všímám, že i okolí
se dnes pořádně ustrojilo. Tráva si oblékla
jiskřivě bílý kabátek z jinovatky, stromy se pyšní bělavě třpytivou kůrou a keře se po svých
velkých bratrech opičí. Chodník se zas přikryl
bledě lesklým obalem, jak nevěsta závojem.
Ba i pavučiny se nenechaly zahanbit. Navlékly

si na sebe pár zmrzlých perel. Když dojdu ke
břehu, zahrne mě pocit zklamání.
Mračna se rychle pohybují a já se jen ztrácím
v myšlenkách. Ani si nevšimnu, jak slunce svými prstíky svléká okolí z jinovatky a námrazy.
Teplý vítr mi začne pročesávat vlasy a po panu
mrazíkovi ani památky. Zahledím se na tyrkysově modrou oblohu. Po okolí se vine příjemná vůně a nebeští pastýři začnou měnit
stáda bílých beránků za temně černé. Najednou je dusno, ve vzduchu visí škrtící napětí
a celková nálada kolemjdoucích je až drtící.
Lidé jen zbytečně spěchají a ni se na sebe nepodívají. Po ulicích se plouží jako stíny pod
závojem plným stesku. Ale nejen lidé. Jako by
najednou všechny budovy a zem byly pokryty
černým závěsem, který za sebou lidé nechávají, jako pelichavý pes chlupy. Možná kdyby
se alespoň trochu přemohli, mohli by tento
závoj shodit. Stačil by jeden vřelý úsměv nebo
přívětivý pozdrav. Ale pro ně je to dnes asi moc
namáhavé.
Mraky se zachvějí, už nevydrží pohled na naši
truchlivou zem a začnou plakat. Jejich průzračné slzy po jedné padají a vsakují se do půdy
a do lidí. Kapky si nakonec najdou cestu i k onomu smutnému závoji. Některé přes něj proniknou, jiné jen jeho tíhu zhorší. V odrazu kapek
se postupně jako v zrcátku začnou objevovat
barevné tečky. To jsou stovky pestrobarevných
deštníků, které lidé rychle rozevírají na obranu
před těmito mokrými šípy z nebe. Napadlo
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mne, že možná nepláčou jen mraky, ale i nebeští andělé. Proč asi? Jejich slzy se ještě chvíli toulají po okapech střech, až nakonec začnou
tvořit velké kaluže chladné vody.
V okolí se rozvine vůně trouchnivějících stromů. Déšť dopadá na zem tvoříce melodii,
která se jako žalostná píseň line po okolí. Zaposlouchám se. Spolu se světem a anděly, mám
i já slzy na krajíčku. Kapky mi stékají po obličeji a já se začínám pomalu třást zimou. Nebo
pláčem?
V blízké dálce začne slunce rozhánět mračna
svými zlatavými vlasy. Horké paprsky mě náhle hladí po těle a vysouší mé promoklé oblečení. Svěží tráva se na svět usmála a stromy
vztáhly vstříc obloze svá novorozená poupata.
Slunce roztáhlo po obloze blankytně modré
plátno jako malíř, který se chystá kreslit. Ale ne!
Převrhly se mu snad barvy? Teď stékají po
obloze, jako obrovské vodopády jiskřící vody
a slévají se v dokonalém oblouku duhy.
Po celý den se počasí bláznivě střídá a mění
se nevypočitatelně, jak nálady svéhlavého
teenagera. A já mezi všemi těmito tvářemi
jara bloumám a v každém se snažím nacházet
jedinečnou krásu, která jen ke mně promlouvá
spřízněnou řečí.
Je večer. Bělaví beránci jsou pryč a nebe je
nyní pokryto myriádou zářících světlušek,
které si po zčernalé obloze posedaly, aby se
svět neponořil do nekonečné temnoty. Uléhám a chystám se ke spánku. Těsně před usnutím se toulám v myšlenkách a napadne mne:
Byl to vážně tak šílený aprílový den, nebo jsem
vnímala jen své nestálé nitro?

Správné řešení křížovky
z červnového vydání zpravodaje:
Červen mokrý a studený
– bývají žně vždy zkaženy.
Další křížovky i jiné hry k příjemnému
trávení volného času najdete na
www.onlinekrizovky.cz.
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1. MÍSTO – POEZIE –
JULIE ŠTĚRBOVÁ (12 ROKŮ, ZŠ TŘEBÍČ)

Bouře
V jednom mladém člověku
je veliký kus námořníka,
v přístavu má posádku
a jednoho věrného služebníka.
Mnohé se svou lodí zažil,
trup dlouhý, plachta široká,
žádná z vln, co o příď bila,
nebyla dost vysoká.
Když na moře se vyplavil,
bez přestávek, bez dýmky,
„Splní se mi sen!“ pravil,
„přeplavu svět bez výjimky.“
Když byl skoro u cíle,
zakotvil a posnídal,
z oblohy, jež ztemněla se,
tu blesk letěl, tu hrom řval.
Temno bylo čím dál větší,
vlny pomalu se zvedaly,
blížila se ta největší,
oni se však nedali.
Když se s vlnou seznámili,
všichni smekli čepice,
z plných hrdel písně vyli,
kapitán, ten nejvíce.
Pak celá loď se převrátila,
trup praskal, plachta strhána,
a než se bouře uklidnila,
trvalo až do rána.
Po bouři už nic nezbylo,
pouze a jen vzpomínky,
pak se něco zastavilo –
kapitánské hodinky.

11
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TŘIĎTE S MĚSTEM RÁJEC-JESTŘEBÍ
JAK TŘÍDIT PLASTY
Pochybujete o významu třídění? Často slýchávám „My se s tím třídíme a firma to stejně hodí
na jednu hromadu a spálí, nebo uloží na skládku“. Nevím, odkud se tento názor vzal, ale už
při prvním zamyšlení musí být jasné, že nemá
s realitou nic společného. Vytříděný odpad je
totiž cennou komoditou, se kterou je možné
dále obchodovat. Směs dovezených plastů
se vytřídí podle jednotlivých druhů, poté se
slisuje do balíků a následně expeduje. Například PET láhve se ručně dotřídí podle barev
(modré, bílé, zelené, mix), viz foto. Z 1 kg vytříděného plastu se dá vyrobit 20 litrových lahví.
Plasty patří do žlutého kontejneru 1100 l. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa
ze všech odpadů, proto je nejenom důležité
jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před
vyhozením. V našem městě do žlutých kontejnerů můžete také uložit i nápojové kartony
(tetrapaky) a hliníkové obaly od nápojů. Pro
svážení žlutých popelnic od domů platí stejné
podmínky. Plasty se sběrných míst jsou sváže-

ny 1x týdně, a to vždy ve čtvrtek, žluté popelnice od jednotlivých domů 1x za měsíc, dle
předem stanoveného harmonogramu.
Do kontejnerů na plasty patří: fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů. Dále pak nápojové
kartony (tetrapaky) a hliníkové obaly od nápojů. Pěnový polystyren sem vhazujte v menších kusech, větší množství můžete zdarma
uložit na Sběrný dvůr.
Naopak sem nepatří: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od
žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.
NA VŠECH SBĚRNÝCH HNÍZDECH PLATÍ
PŘÍSNÝ ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ JAKÉHOKOLIV
ODPADU MIMO NÁDOBY K TOMU URČENÉ!
Zdeněk Vašíček, místostarosta

RŮZNÉ
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ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ ODPADU MIMO KONTEJNERY!!!

Ukládání jakéhokoliv odpadu mimo nádoby k tomu určené je přestupkem, za který
občanům hrozí pokuta do výše 50.000 Kč.
 Pokud se potřebujete zbavit nějakého druhu odpadu, je Vám zdarma a po
dobu 24 hodin denně k dispozici 16 sběrných míst, na kterých je umístěno
101 kontejnerů. Jejich přehled najdete na stránkách města, sekce MESOH.
 Pokud jsou nádoby na sběrném místě plné, nebo máte jiný odpad, než který
lze uložit do těchto kontejnerů, nevadí  Tento odpad můžete ZDARMA uložit
na Sběrném středisku odpadů v Rájci-Jestřebí – dále jen SSO (vyjma stavební
sutě 1 Kč/kg a pneumatik 10 Kč/ks).
 Na SSO Rájec-Jestřebí lze ukládat minimální množství stavebních odpadů.
V případě potřeby likvidace většího množství stavební sutě, je nutné objednat
na vlastní náklady kontejner přímo u svozové firmy!!!
 Nejsou zde přijímány odpady od právnických a fyzických osob oprávněných
k podnikání!!!

Provozní doba
SSO Rájec-Jestřebí:
středa 12:00-18:00
sobota 08:00-12:00

RŮZNÉ
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VÁŽENÍ OBČANÉ,
dovolte mi touto cestou poděkovat Vám za
spolupráci při konání akce „Papírobraní“, která proběhla dne 13. 6. 2020 v našem městě.
Rád bych zde také poděkoval všem členům
našeho skautského střediska, kteří byli na této
akci přítomni a přispěli tak k jejímu zdárnému
průběhu. Věřím, že nám zachováte svou přízeň
i v dalších sběrech papíru. (na podzim 2020)
Zdeněk Svoboda,
vůdce skautského střediska Rájec-Jestřebí

BLANENSKO Z NEBE
Představujeme Vám novou knihu, na jejímž
vzniku se město Rájec-Jestřebí podílelo jako
jeden z partnerů projektu. Knihy vydávané
v rámci edice Česko z nebe, představují naši
krajinu prostřednictvím leteckých fotografií.
Pohledem „z nebe“ si můžete prohlédnout
např. Olomoucko, Mostecko, Znojemsko, Liberecko, Kroměřížsko a další. Mezi nejnovějšími
tituly také BLANENSKO.

Kniha Blanensko z nebe je úžasnou publikací,
která nabízí krásné pohledy z vrcholů rozhleden či letecké snímky rozmanité krajiny tohoto
regionu. Naleznete zde města a obce z ptačí
perspektivy, které znáte pouze jako pěší turisté. Dále zde získáte informace o jednotlivých
městech, obcích, školách a firmách, které se na
tomto projektu podílely. Zakoupit si ji můžete
v Informačním centru města Rájec-Jestřebí.

RŮZNÉ / USNESENÍ
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Diakonie Broumov, sociální družstvo
pořádá

CHARITATIVNÍ SBÍRKU
SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍREK
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
Ø ledničky, televize, počítače, matrace, koberce (z ekologických důvodů);
nábytek; znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční: 20.–24. července 2020
po, st 7.00–17.00 h; út, čt 7.00–15.00 h; pá 7.00–13.30 h

místo: Informační centrum města Rájec-Jestřebí, Komenského 620,
679 02 Rájec-Jestřebí (tel.: 516 432 191, e-mail: informace@rajecjestrebi.cz)
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. 491 524 342, 739 999 112

USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ 27. 5. 2020
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o schváleném Rozpočtovém opatření
č. 1/2020 a č. 2/2020 (příloha č. 1 a 2).

USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 1058 trvalý travní porost o výměře 1.525 m² v k. ú. Holešín v souladu s doporučením Osadního výboru Holešín.
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města rozhodlo o opětovném
projednání již uzavřeného bodu č. 5 programu
zasedání zastupitelstva dne 27. 5. 2020 Záměr
výstavby haly na stolní tenis a o zrušení hlasování k přijatému návrhu usnesení č. 4.

USNESENÍ
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USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města bere na vědomí postup
jednání s restituenty ve věci výstavby nové
hasičské zbrojnice v Rájci-Jestřebí na pozemcích, které jsou předmětem restituce členů
rodiny Salm Reifferscheidt. Zastupitelstvo
města nesouhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí kupní za podmínek stanovených restituenty (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města projednalo návrh smlouvy o spolupráci a stanovení postupu při výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby – rekonstrukce silnice „II/374 Rájec průtah,
IV. stavba“ se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací
kraje, Brno (příloha č. 5) a rozhodlo smlouvu

o spolupráci a stanovení postupu při výběru
zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby
– rekonstrukce silnice „II/374 Rájec průtah,
IV. stavba“ se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje,
Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí Souhrnnou zprávu o čerpání dotací
z rozpočtu města Blansko za rok 2019 – oblast
sociálních služeb (příloha č. 6).
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí č. 2/2020
ze dne 28. 2. 2020 a 13. 3. 2020 (příloha č. 7).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 1. 6. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání doplněný o bod č. 15 Gymnázium Rájec‑Jestřebí, o. p. s. – Návrh na cenu starosty města.

USNESENÍ č. 5
Rada města projednala Účetní závěrku města
Rájec-Jestřebí k 31. 12. 2019 a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení (příloha č. 4).

USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2020
(příloha č. 1).

USNESENÍ č. 6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní
smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.

USNESENÍ č. 3
Rada města bere na vědomí Inventarizační
zprávu o průběhu a výsledku inventarizace
k 31. 12. 2019 a její přílohy (příloha č. 2). Inventarizační zpráva bude předložena zastupitelstvu města.

USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke
smlouvě o právu provést stavbu ze dne 25. 11.
2010 a rozhodla Dodatek č. 1 ke smlouvě
o právu provést stavbu ze dne 25. 11. 2010 na
pozemcích města Rájec-Jestřebí v k. ú. Rájec
nad Svitavou se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací
kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno uzavřít
(příloha č. 5).

USNESENÍ č. 4
Rada města projednala návrh Závěrečného
účtu města Rájec-Jestřebí za rok 2019 (příloha č. 3) a doporučuje ho zastupitelstvu města
ke schválení a vyslovení souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.

USNESENÍ č. 8
Rada města rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky části obecního pozemku parc. č. 820 ostatní

USNESENÍ
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plocha o výměře cca 12 m² z celkové výměry
2.619 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou pro parkování osobního auta.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala žádost o odprodej
pozemku parc. č. 98 ostatní plocha o výměře
194 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou a nedoporučuje zastupitelstvu města předmětný odprodej schválit.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala žádost o odprodej
části pozemku parc. č. 98 ostatní plocha o výměře cca 70 m² z celkové výměry 194 m² v k. ú.
Rájec nad Svitavou a nedoporučuje zastupitelstvu města předmětný odprodej schválit.

CONCENTUS MORAVIAE s Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s. (příloha č. 6).
Rada města rozhodla dodatek č. 1 ke smlouvě
o přípravě a pořádání části Mezinárodního
hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS
MORAVIAE s Mezinárodním centrem slovanské
hudby Brno, o.p.s. uzavřít.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala návrh Odboru kultury
a cestovního ruchu na zrušení, popř. úpravu
programu oslav města ku příležitosti 60. výročí spojení Rájce a Jestřebí naplánované
na 29.–30. 8. 2020 z důvodu nutnosti finančních
úspor v důsledku pandemie koronaviru. Rada
města rozhodla tyto oslavy zrušit.

USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost o odprodej
pozemku parc. č. 1003 trvalý travní porost
o výměře 218 m² z v k. ú. Holešín a v souladu
s doporučením Osadního výboru Holešín nedoporučuje zastupitelstvu města předmětný odprodej schválit.

USNESENÍ č. 14
Rada města projednala návrh Ing. Stanislava
Laštůvky, ředitele Gymnázia Rájec-Jestřebí,
o. p. s., na udělení Ceny starosty města Rájec-Jestřebí (příloha č. 7). Rada města v souladu
s návrhem rozhodla udělit tuto cenu studentce končící studium Barboře Dzapkové s peněžním darem 1.500 Kč.

USNESENÍ č. 12
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst

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

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 15. 6. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2020
(příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města bere na vědomí Schválený rozpočet na rok 2020 a jeho plnění k 31. 5. 2020.
Materiál bude předložen zastupitelstvu města
na jednání dne 24. 6. 2020.

USNESENÍ č. 4a
Rada města schválila Účetní závěrku za rok
2019 Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko sestavenou k 31. 12.
2019. Protokol o schvalování účetní závěrky
je nedílnou součástí zápisu z jednání rady města (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4b
Rada města schválila krytí hospodářského
výsledku – ztráty za rok 2019 Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
ve výši 343.819,86 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace.
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USNESENÍ č. 5
Rada města projednala návrh Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
na provoz mateřské školy v době letních prázdnin 2020 a souhlasí s provozem dle žádosti
(příloha č. 3):
– MŠ I. v Rájci bude uzavřena v době od 1. 7.
2020 do 31. 8. 2020 (z důvodu rekonstrukce),
– MŠ II. v Jestřebí bude uzavřena v době od
20. 7. 2020 do 31. 8. 2020.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh pedagogického
sboru ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí, okres Blansko
na Cenu starostky města Rájec-Jestřebí (příloha č. 4). Rada města v souladu s návrhem rozhodla udělit tuto cenu s peněžními dary ve
výši 1.000 Kč.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh na odměnu
ředitele Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko a rozhodla poskytnout
Mgr. Jiřímu Koumarovi odměnu za administrativu spojenou s projekty, které se již na škole
realizují a s projekty, které jsou ve fázi přípravy.
Dále za administrativu a realizaci všech opatření v souvislosti s Covid-19 ve výši a z prostředků dle přílohy č. 5.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo – oprava fasády – uliční část,
štíty a průjezd na objektu čp. 84 na ulici Blanenská uzavřené dne 26. 8. 2019 se zhotovitelem
Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení zhotovení díla a úprava ceny za sjednaný rozsah díla
(příloha č. 6). Rada města rozhodla dodatek
č. 2 ke smlouvě o dílo – oprava fasády – uliční
část, štíty a průjezd na objektu čp. 84 na ulici
Blanenská uzavřené dne 26. 8. 2019 se zhotovitelem Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina uzavřít.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala a bere na vědomí
návrh studie VD Karolín od firmy VODNÍ DÍLA
– TBD a. s., útvar 403 Vodní díla na Moravě
a Slezsku, Brno (příloha č. 7).

USNESENÍ
USNESENÍ č. 10
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtování části pozemku parc. č. 1929/1 zahrada
o výměře cca 350 m² z celkové výměry 828 m²
v k. ú. Rájec nad Svitavou k pěstování plodin.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost o odprodej
části pozemku parc. č. 1929/1 zahrada o výměře cca 480 m² z celkové výměry 828 m² v k. ú.
Rájec nad Svitavou a nedoporučuje zastupitelstvu města předmětný odprodej schválit.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala žádost o výpůjčku
části obecního pozemku parc. č. 616/1 ostatní
plocha o výměře cca 10 m² z celkové výměry
7.930 m² v k. ú. Holešín pro parkování osobního auta a rozhodla záměr nezveřejňovat
a smlouvu o výpůjčce neuzavřít. Rada města
doporučuje žadateli parkovat na parkovišti
pod obecním domem čp. 77, Holešín.
USNESENÍ č. 13
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit se zařazením správního území města
Rájec‑Jestřebí do územní působnosti MAS
Moravský kras, z. s. v období 2021–2027. Rada
města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s přípravou komunitně vedené integrované strategie území MAS Moravský kras,
z. s. pro období 2021–2027 na území města
Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 14
Rada města projednala žádost vlastníka pozemku parc. č. 848/51, k. ú. Jestřebí o možnost
poskytnutí zeminy ze skrývky stavebních pozemků v městské části Jestřebí, ul. Jana Stříže,
na konečné terénní úpravy pozemku parc. č.
848/51 v k. ú. Jestřebí. Rada města souhlasí
s poskytnutím cca 10 m³ zeminy na konečné
terénní úpravy pozemku parc. č. 848/51 v k. ú.
Jestřebí za podmínek uvedených v příloze č. 8.
USNESENÍ č. 15
Rada města projednala žádost FK Rájec-Jestřebí, z. s. ze dne 11. 6. 2020 a souhlasí s požárním
dozorem JSDH Rájec při konání II. ročníku rá-
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jeckého polívkobraní, které se uskuteční dne
27. 6. 2020 od 12 h na fotbalovém hřišti Rájec-Jestřebí. Podmínky si pořadatel předem dohodne s velitelem JSDH Rájec.
USNESENÍ č. 16
Rada města projednala a bere na vědomí
žádost o sjednání nápravy ze dne 18. 5. 2020
vedené pod č. j. MERJ 1155/20 a související odpověď.
USNESENÍ č. 17
Rada města projednala žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, z. s.
o změnu účelu poskytnuté dotace dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rájec‑Jestřebí č. 11/2020. Rada města

doporučuje zastupitelstvu města souhlasit
s navrženou změnou účelu dotace dle podané
žádosti a schválit dodatek č. 1 k veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rájec-Jestřebí č. 11/2020 (příloha č. 9).
USNESENÍ č. 18
Rada města projednala žádost Městské správy sociálních služeb Boskovice, p. o. o finanční
podporu. Rada města rozhodla poskytnout
žadateli, v jehož péči jsou i občané města Rájec-Jestřebí, finanční dar ve výši 10.000 Kč.
USNESENÍ č. 19
Rada města projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí,
které se bude konat dne 24. 6. 2020.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

INZERCE
 !!AKCE TVRDÉ DŘEVO!! Prodám palivové
dřevo štípané měkké/tvrdé rovnané 50 cm/
100 cm, sypané 25–50 cm, smrkovou kulatinu
2 m. Hájenka Šebetov, tel.: 606 893 919, zouharhonza@email.cz

 Hledám k pronájmu nebo odkoupení zahrádku v Rájci nebo blízkém okolí. Nabídky na tel.:
730 662 578.
 Koupím byt (nejlépe 3 + 1). Prosím nabídněte, spěchá. Tel.: 731 315 451.

CENY INZERCE
Plošná inzerce:
		
		

celá strana
½ strany
¼ strany

960 Kč
480 Kč
300 Kč

Řádková inzerce: jeden řádek

36 Kč

Uzávěrka zpravodaje: vždy do 15. dne v měsíci
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce
Ceny jsou uvedeny bez DPH, k ceně bude připočtena platná sazba DPH.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 5/2020 – vydáno
v červenci 2020, vydal Městský úřad v Rájci-Jestřebí. Registrační číslo: MK ČR E 11367 – šéfredaktor
Lucie Augustinová. Adresa redakce: MěÚ Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, 679 02, tel.: 515 557 618,
kultura@rajecjestrebi.cz, uzávěrka příspěvků do 15. dne v měsíci. Za obsahovou, stylistickou a gramatickou stránku textů odpovídá autor, příspěvky neprošly jazykovou korekturou. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky krátit i upravovat a neodpovídá za obsah uvedených inzerátů.

Město Rájec-Jestřebí
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Cyklus koncertů
je pořádán pod záštitou starostky
Mgr. Romany Synakieviczové.

www.hudbarajecjestrebi.cz

Pátek 18. 9. 2020 v 19 h
Státní zámek Rájec nad Svitavou
Slavnostní zahajovací koncert

Pátek 8. 1. 2021 v 19 h
Kulturní centrum – sokolovna
Novoroční koncert s přípitkem starostky

Felix Slováček – saxofon, klarinet
Vjačeslav Grochovkij – klavír

Jiří Jahoda – housle • Jana Ryšánková – klavír
• Miroslav Zicha – violoncello

Saxofonista Felix Slováček, největší český mistr ve hře na tento
nástroj, prodal přes dva miliony alb. Hrál v Orchestru Karla Vlacha
a přes patnáct let v kapele Ladislava Štaidla. Doprovázel i mnohonásobného Slavíka Karla Gotta. Posléze začal šéfovat vlastnímu
big bandu. Na koncertě se představí za doprovodu klavíru.

Renomované klavírní trio s vyhlášenými pěveckými hosty představí
tradiční svátečně laděný program zaměřený na slavné árie a dueta
z oper a operet světového repertoáru. O přestávce jsou všichni
hosté zváni k tradičnímu novoročnímu přípitku.

Filmové a populární Moravské klavírní trio
swingové hity a hosté

Vstupné jednotlivě: 250/200 Kč (děti, studenti, předprodej)

Pátek 23. 10. 2020 v 19 h
Kulturní centrum – sokolovna
Podzimní koncert

operní sólisté v jednání

Vstupné jednotlivě: 180/120 Kč (děti studenti předprodej)

Pátek 19. 3. 2021 v 19 h
obřadní síň MÚ

Recitál klavírní virtuózky

THE CELLO BOYS Kateřiny Potocké
& Od klasiky k rocku
Ladislav Mariaš – violoncello
Zachar Fedorov – violoncello

Poprockové duo progresivních mladých umělců zahraje na
violoncella klasickou hudbu i úpravy rockových a popových hitů.
Vstupné jednotlivě: 150/120 Kč (děti, studenti, předprodej)

Středa 9. 12. 2020 v 19 h
kostel Všech svatých
Adventní koncert

Hudba královských dvorů
Richard Závada – theorba
Jakub Michl – viola da gamba

Duo oblíbených barokních nástrojů, které nechyběly na žádném
královském dvoře, interpretuje díla barokních skladatelů Roberta
de Viséeho, Archangela Corelliho, Francoise Couperina a dalších.
Vstupné jednotlivě: 150/120 Kč (děti, studenti, předprodej)

Další koncert z cyklu mimořádně nadaných umělců
Českého hudebního fondu. Pro diváky je připraven atraktivní
klasicko-romantický virtuózní program.
Vstupné jednotlivě: 150/120 Kč (děti, studenti, předprodej)

Pátek 23. 4. 2021 v 19 h
Kulturní centrum – sokolovna

DJANGO JET

Předplatné:
zlevněná přenosná abonentka
pro 1 osobu 390 Kč
(dítě do 15 let, student do 26 let)
přenosná abonentka pro 1 osobu 590 Kč
přenosná abonentka pro 2 osoby 890 Kč
Slevy: 50 % ze vstupného na jednotlivé
koncerty a ceny abonentky Kruhu přátel
hudby držitelům průkazu ZTP a ZTP/P
a jedné doprovodné osobě (abonentka
je nepřenosná)
Předprodej vstupenek a abonentek:
Informační centrum Rájec-Jestřebí,
Komenského 620, Rájec-Jestřebí,
tel. 516 432 191,
e-mail: informace@rajecjestrebi.cz,
www.hudbarajecjestrebi.cz
Dramaturgie a marketing:
umělecká agentura GLOBART s.r.o.,
MgA. Jiří Jahoda, mobil: 603 840 013,
e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz
Nad rámec programu krátce vystoupí před některými
koncerty talentovaní žáci ZUŠ z Rájce-Jestřebí.
Těmito produkcemi v souvislosti s koncerty špičkových
umělců podporujeme unikátní vzdělávací systém
našeho hudebního školství.

Partner:

& Swing a francouzský gypsy jazz
Marie Gilbertová – zpěv • Aneta Wirth – housle
Jan Čarek – zpěv, kytara • Jiří Gužík – cimbál
Matěj Habrnál – kytara • Jaroslav Panuš – kontrabas
Brněnský soubor hrající převážně taneční swing a francouzský gypsy
jazz, který je charakteristický svým houslovo-kytarovým zvukem.
V repertoáru má swingové vypalovačky proložené instrumentálkami po vzoru Django Reinhardta a jeho Hot Club de France.
Vstupné jednotlivě: 180/120 Kč (děti studenti předprodej)

Adresy míst konání koncertů:
3) Kulturní centrum – sokolovna, Fügnerova 281, Rájec-Jestřebí
1) Státní zámek Rájec nad Svitavou, Blanenská 1, Rájec-Jestřebí
4) Kostel Všech svatých, Blanenská (naproti MÚ), Rájec-Jestřebí
2) Obřadní síň MÚ Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, Rájec-Jestřebí
Změna programu vyhrazena.

Český hudební fond

Jak se mění naše město – místní část Holešín, nové víceúčelové hřiště.
Foto Zdeněk Vašíček

