Jak se mění naše město – místní část Rájec, nový chodník na ul. Spešovská.
Foto: Zdeněk Vašíček.

OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍM PRÁZDNINOVÝM VÍKENDEM A AKCÍ AHOJ LÉTO. Foto Petra Voet

FOTOGRAFIE ZACHYCUJÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ PROSTORY MŠ V JESTŘEBÍ
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
podzim nám již opět klepe na vrátka a příroda
se proměňuje do rozmanitých barev. Ve městě stále intenzivně pracujeme na dokončení
naplánovaných investičních akcí, i školáci se již
po prázdninách rozkoukali ve školních lavicích.
Po dlouhé době, kdy jsme se nemohli potkávat, jsme měli možnost společně prožít první
kulturní akce. „Ahoj Léto“, letos v historickém
hávu, zahajovací koncert v rámci Kruhu přátel
hudby nebo např. zdařilé divadelní představení Andělika a laskavec, které nastudovali
naši ochotníci, určitě potěšili nejednoho z Vás.
Mnohé další akce jsou naplánované, těším se
na setkání s Vámi na některé z nich.
Podzim bývá také obdobím volebním. Letos
tomu není jinak. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou jedny
z nejdůležitějších voleb, které se konají. Po nich
totiž vzniká vláda, která následně řídí dění
v zemi.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky proběhnou ve dnech 8. a 9. října. V pátek 8. října budete moct volit v čase od
14:00 do 22:00, v sobotu 9. října budou volební místnosti otevřeny od 8:00 do 14:00.
Do Poslanecké sněmovny se volí ve 14 volebních krajích, kde se vybírá celkem 200 poslanců na dobu čtyř let. Volit může každý občan

České republiky, který má právo volit a dosáhl
věku 18 let.
Po prokázání totožnosti u okrskové volební
komise obdržíte úřední obálku a případně
i hlasovací lístky. S obojím se musíte odebrat
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků, tzv. za plentu. Mějte prosím na paměti,
že odebrání se za plentu je povinnost! V případě, že se neodeberete do tohoto prostoru,
volební komise Vám neumožní vhodit lístek
do volební schránky. Za plentou vložíte jeden
hlasovací lístek do obálky, případně před tím
zakroužkujte kandidáty na daném volebním
lístku (dejte pozor na to, že máte pouze 4 preferenční hlasy a můžete kroužkovat pouze
na jednom hlasovacím lístku). Následně se
odeberete k volební schránce a vhodíte do ní
obálku s hlasovacím lístkem.
Po ukončení hlasování, tj. 9. října v 14:00, každá
okrsková volební komise uzavře volební místnost a začne sčítat hlasy. Ze sčítání vyhotoví
zápis o průběhu a výsledku hlasování. Výsledky hlasování se poté předají Českému statistickému úřadu. Výsledky voleb budete moct
sledovat na stránkách https://volby.cz/. Naše
budoucnost je v rukách Vás – voličů.
Přeji Vám všem příjemné podzimní dny, věřím,
že ještě budou plné sluníčka.
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
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KONEC MESOH ROKU 2020/2021

K poslednímu září 2021 nám končí „MESOH
rok 2020/2021“. Do systému třídění je aktuálně zapojeno 983 aktivních domácností z celkových 1467. Je to tedy 67,01 %.
Třídění plastu a papíru probíhá do pytlů a do
barevných popelnic. Pro zajímavost, bylo vydáno 594 ks žlutých popelnic na plasty a 499 ks
modrých popelnic na papír.
Je potřeba provádět pravidelnou kontrolu
odpadového účtu. Všichni jste obdrželi přihlašovací jméno a heslo. Doporučujeme minimálně jednou za dva měsíce si odpadový
účet zkontrolovat. Zjistíte tak průběžně, že se
Vám například nenačetl pytel nebo popelnice
s vytříděným odpadem. Pokud se tak stane,
je třeba nás, případně firmu ISNO IT s.r.o., kontaktovat. Doporučujeme si zapisovat, kdy jste
tříděný odpad sváželi. Například si jednoduše
vyznačte svoz do kalendáře, je to otázka několika vteřin a velmi Vám to usnadní orientaci,
kolik odpadu jste vytřídili a kdy to bylo. Pokud
máte možnost, kontrolujte si svozy sami z domova. Pokud možnost nemáte, kontaktujte
nás nebo v úřední dny přijděte osobně. Dále
je třeba zkontrolovat inventuru stanoviště.
Zde naleznete informaci, které osoby jsou na
daném stanovišti hlášeny a také jaká popelnice je na vaše stanoviště napárovaná. Zkontrolujte si kód, který máte doma na popelnici nalepen. Stačí zkontrolovat poslední čtyři
čísla. Kód vždy začíná stejně RAJE1000xxxx.
Poslední čtyři čísla jsou jedinečná, na každé
popelnici jiná.
Nyní nás čeká období reklamací, toto období
potrvá do 15. 11. 2021. Po uplynutí této doby
již nebude možné cokoli na odpadovém
účtu měnit. Proto Vás žádáme, zkontrolujete

si odpadové účty. Kdo nemá možnost provést
kontrolu doma sám, může přijít za námi.
V úřední dny na městský úřad za Ing. Blankou
Vybíhalovou nebo za paní Jitkou Měcháčkovou, případně do informačního centra za
Mgr. Hanou Hortovou. U těchto pracovnic jsou
k vyzvednutí pytle na tříděný odpad, kódy na
pytle a kódy na popelnice. Systém kontroluje
spotřebu pytlů, používejte je proto pouze na
třídění plastu a papíru.
Stále se lze do systému zaregistrovat. Odpadový dotazník, který slouží jako přihláška,
naleznete na stránkách města nebo u výše
zmíněných pracovnic.
Další MESOH rok začíná 1. 10. 2021 a končí
30. 9. 2022. Ti, kteří třídí, pokračují stejně. Stále
platí popelnici připravit ke svozu, až když je
plná. Pytle i popelnice s tříděným odpadem
naplnit, co nejvíce to jde, PET lahve sešlápnout,
do pytlů a popelnic s plasty lze třídit i hliník.
Popelnice mají nalepen trvalý čárový kód, pytle je nutné při každém svozu označit jedinečným čárovým kódem z archu, který jste od nás
obdrželi. Nedávejte ke svozu pytle ani popelnice, které nejsou zcela naplněné.
Občané, kteří se zapojili do systému třídění,
musí plast a papír třídit do pytlů či popelnic,
NE DO KONTEJNERŮ. Pokud budete vytříděný
odpad umísťovat do kontejnerů, nebudete mít
slevu! Třídění do kontejnerů je ekologicky
správně, ale nelze personalizovat, tzn. nedokážeme určit, kdo odpad vytřídil = nemůže být
poskytnuta sleva. Toto je stanoveno od samého začátku, ale raději připomínáme.
Pevně věříme, že systém třídění MESOH má
smysl a přejeme si, aby fungoval co nejlépe,
ke spokojenosti naší a samozřejmě i vaší.
Ing. Blanka Vybíhalová
Hospodářsko-správní odbor
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OZNÁMENÍ

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Starostka města Rájec-Jestřebí podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY SE USKUTEČNÍ:
v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. VOLBY PROBĚHNOU VE VOLEBNÍCH MÍSTNOSTECH V 5 VOLEBNÍCH OKRSCÍCH.
Místem konání voleb
v okrsku č. 1 je místnost v Sále K-áčko na Komenského ulici č. 621
pro voliče z ulic: Fügnerova, Horní, Hradisko, Komenského, Budovatelů, Krátká, náměstí Míru,
Na Vyhlídce, Pionýrská, Šafranice, Taufrova, V Úzkých, V Úvoze, Hřbitovní, Nad Skalou
v okrsku č. 2 je místnost v budově základní školy Rájec na Školní ul. č. 446
pro voliče z ulic: Nová, Erbenova, Fučíkova, Havlíčkova, Jurkova, Lesnická,
Ol. Blažka – část Rájec, Spešovská, Sportovní, Školní, Blanenská
v okrsku č. 3 je místnost v budově školy v Jestřebí na ul. 9. května č. 72
pro voliče z ulic: Ol. Blažka – část Jestřebí, 9. května, Luční, Hybešova, B. Němcové,
Na Hrázi, V Humnech, V Zahradách, Lesní, náměstí 1. máje, Vrchlického, Tichá, Jiráskova,
Na Rybníčku, Jana Stříže
v okrsku č. 4 je místnost v obecní budově č. 77 v Holešíně
pro voliče z Holešína
v okrsku č. 5 je místnost v obecní budově č. 50 v Karolíně
pro voliče z Karolína
3. INFORMACE K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY:
• Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné.
• Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.
• Po učinění záznamu do výpisu ze stálého
seznamu obdrží volič od okrskové volební
komise úřední obálku. Na žádost voliče mu
okrsková volební komise vydá za chybějící

nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
• Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební
komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu
dodatečně a umožní mu hlasování.
• Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
• Volič, který se dostavil do volební místnosti
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s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi, ta jej
přiloží k výpisu ze stálého seznamu.
• V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň
s voličem, a to ani člen okrskové volební
komise. S voličem, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky.

• Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů městský úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové
okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka

ADOPCE NA DÁLKU
Jak jistě víte, Město Rájec-Jestřebí od roku 2002 spolupracuje s Arcidiecézní charitou Praha na programu
„Adopce na dálku“. Tato
adopce spočívá v tom, že
město finančně podporuje
vzdělávání „adoptovaného“
dítěte. Není to jen finanční
podpora, s dítětem probíhá
také komunikace prostřednictvím písemné korespondence. Několikrát do roka
obdržíme od adoptovaného dítěte dopis, ve kterém
nás informuje o tom, jak žije,
o své rodině a také o školních
úspěších. Od září loňského
roku podporuje naše město
osmiletou holčičku z Indie
Felicii Farask Rodrigues,
od které jsme také dostali
dopis. Ten si spolu s její aktuální fotografií a obrázkem
můžete prohlédnout.

Drahá Romano,
jsem šťastná, že Vám můžu
napsat. Jak se máte? Já se
mám dobře a dobře se učím.
Modlím se za Vás.
Dostala jsem od Vás přání,
smajlíka a pohlednici. Velice
děkuji i za Vaše vánoční a novoroční přání.
Chodím už do 3. třídy. Učím se
z domova. Můj otec má ale
rozbitý telefon*. Naši učitelé
říkají, že i letos budeme mít
online kurzy. (distanční výuku)
Mám sestru, která studuje
v balwadi**. Doma se mnou
bydlí tatínek, maminka, sestra,
babička a strýc. Došlo k lockdownu a zůstali jsme všichni
doma. Se svou sestrou si doma
hrajeme na doktorky.
Děkuji za tašku.
Milující Felicia

Přes otcův mobilní telefon se Felicia připojuje k online hodinám a zadávání úkolů během distanční výuky.
Balwadi je indická předškolní organizace pro ekonomicky slabší části společnosti, ať už ze strany vlády nebo
nevládních organizací.
*

**
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LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Už několik let vždy v říjnu otvíráme pro naše
zvídavé občany literární kavárnu. U kávy a čaje
si mohou návštěvníci poslechnout přednášky z české i světové historie, dozví se něco ze
života známých osobností a občas se pobaví
veselou scénkou v podání rájeckých divadelníků. Svízelné pandemické období naše
setkávání přerušilo. Teď se konečně blýská na
lepší časy a my knihovnice proto doufáme,
že se budeme opět každý měsíc scházet jak
v Rájci, tak v Holešíně a Jestřebí. Věříme, že
kavárna bude nadále místem příjemného setkání a poznávání. Snad nikoho neodradí ani
hygienická opatření, která budeme muset
dodržovat. Program kavárny bude pestrý
a jistě překoná všechny překážky.
V Rájci se budeme potkávat první pondělí
v měsíci, v Holešíně první úterý v měsíci
a v Jestřebí druhé úterý v měsíci.

Na všechny známé i nové tváře se moc těší
Vaše knihovnice.
Program literární kavárny v Rájci:
4. 10. 2021 rybníkář Jakub Krčín
1. 11. 2021 idol ženských srdcí
Waldemar Matuška
6. 12. 2021 Módní dům Hana Podolská
3. 1. 2022 Estonsko, cestopisná přednáška
7. 2. 2022 R. A. Dvorský, zpěvák a kapelník
7. 3. 2022 Vinzenz Priessnitz
a lázně Jeseník
4. 4. 2022 Zajímaví Pernštejnové
2. 5. 2022 místa v našem okolí – Bořitov
Změna programu vyhrazena. Více na plakátech
a na www.rajecjestrebi.knihovna.cz.

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
ŘÍJEN 2021
2. 10.
3. 10.
9. 10.
10. 10.
16. 10.
17. 10.
23. 10.
24. 10.
28. 10.
30. 10.
31. 10.

MUDr. Paděrová Miroslava
MDDr. Soldmann Martin
MUDr. Soldmannová Svatava
MUDr. Staňková Vlasta
MDDr. Stibor Jan
MUDr. Stojanov Milan
MUDr. Ševčík Štěpán
MUDr. Ševčíková Bohdana
MUDr. Ševčíková Radomíra
MDDr. Šméralová Kristýna
MUDr. Štrajtová Jana

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin
Šebetov, 117
Lomnice, Tišnovská 80
Lomnice, Tišnovská 80
Jedovnice, Zdrav. středisko
Lomnice, Tišnovská 80
Blansko, B. Němcové 1222/15
Svitávka, Hybešova 197
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 465 452
549 450 128
549 450 128
516 442 726
549 450 128
605 184 479
516 471 210
516 416 386
516 488 454
731 074 479
608 220 806

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.
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KULTURNÍ DĚNÍ
Pátek 1. 10. 18:00 hod.		
KC – sokolovna
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Město Rájec-Jestřebí Vás srdečně zve na posezení u cimbálu s ochutnávkou vín a burčáku
z Vinařství Sýkora v Čejkovicích. Zahraje cimbálová muzika GRAJCAR z Dolních Bojanovic.
Místenky jsou k zakoupení v IC.
Pondělí 4. 10. 14:00 hod.			
výstavní síň knihovny
RYBNÍKÁŘ JAKUB KRČÍN
Literární kavárna věnovaná známému regentovi a budovateli našich rybníků.
Pondělí 4. 10. 17:30 hod.			
Sál K-áčko
ZAHRADY OSVÍCENSKÉ ŠLECHTY
Bc. Petr Sychra ve spolupráci s městem Rájec-Jestřebí pořádá úvodní přednáška k cyklu
zaměřenému na historii a vývoj zámeckých
a palácových zahrad, na jejich propojení
s architekturou a uměním, s filosofií aristokratické společnosti, i jejich vnímání z hlediska významného krajinotvorného prvku.
Lektorkou bude Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.
Vstupné dobrovolné.
Úterý 5. 10. 16:00 hod. 			
knihovna Holešín
JAKUB KRČÍN Z JELČAN A SEDLČAN
Literární kavárna představí slavnou osobnost
konce 16. stol.
Úterý 5. 10. 19:00 hod.			
KC – sokolovna
BEZ PŘEDSUDKŮ
Město Rájec-Jestřebí pořádá odložené divadelní představení s Janou Paulovou a Pavlem
Zedníčkem v hlavních rolích. Předprodej vstupenek probíhá v IC.

Pátek 8. 10. 18:00 hod.			
výstavní síň knihovny
KRESLENÉ VTIPY ARNOŠTA BECHRA
Humorná výstava nadšeného kreslíře z Ráječka. Výstava potrvá do 27. 10. 2021.
Otevřeno: po, čt 9–18 hod., út, st, pá 9–15 hod.
Úterý 12. 10. 14:00 hod.			
klubovna Na Rybníčku
RYBNÍKÁŘ JAKUB KRČÍN
Literární kavárna nás zavede do jižních Čech
v 16. století.
Pátek 15. 10. 19:00 hod.			
KC – sokolovna
THE CELLO BOYS
Město Rájec-Jestřebí pořádá druhý z koncertů
sezóny Kruhu přátel hudby. Představí se violoncellisté Ladislav Mariaš a Zachar Fedorov.
Předprodej vstupenek v IC.
Úterý 19. 10. 16:30 hod.			
knihovna Holešín
I HOLEŠÍN ČTE DĚTEM
Pohádkové čtení a tvoření pro děti od tří do
osmi let.
Čtvrtek 21. 10. 16:00 hod.			
dětské odd. knihovny
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Hravé pohádkové čtení a tvoření pro děti od
tří do sedmi let. Přineste si s sebou: pastelky,
nůžky, lepidlo.
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30 Kč

z každé vstupenky
bude věnováno
paní Marii Skotákové
z Rájce-Jestřebí na léčebné účely

P O Ř Á D Á

U
ZMĚNA TERMÍN

. 2021
22. 10
TUPENKY

27. 11. 2020
VS
ATNOSTI
ZŮSTÁVAJÍ V PL

OD

17:00

V RÁJECKÉ SOKOLOVNĚ

VSTUPNÉ

180 Kč

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VSTUPENKY

REZERVACE
A PRODEJ VSTUPENEK
NA TEL. ČÍSLE
725 770 747

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

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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NAŠE „NOVÁ“ ŠKOLIČKA V JESTŘEBÍ
Rekonstrukce mateřské školy
v Jestřebí započala již koncem
školního roku, a to 28. 6. 2021.
Děti z Jestřebí tudíž přešly na
poslední dny školního roku do
MŠ v Rájci.
Prostory byly kompletně vystěhovány, veškerý nábytek,
zařízení, vybavení, hračky, pomůcky, výtvarné materiály,
a odneseny do sklepních prostor. Všechna elektronika byla
přesunuta do ZŠ v Rájci.
Na rekonstrukci se podílelo
několik firem. Máme novou
elektroinstalaci, nové podhledy, sociální zařízení pro děti
i dospělé, dále odpady, nové
kryty na radiátory. Na chodbě, v šatně a na toaletách pro
děti nové koberce, lino, dlažby
a obklady, nově byly všechny
prostory vymalovány.
Během přípravného týdne
bylo veškeré zařízení, hračky,
pomůcky a nábytek přesunuty zpět ze sklepů na svá
místa – do herny, jídelny, ložnice a kuchyně. Školní rok
mohl tedy opět začít! Prvního
září přišly děti do již „nové“,
krásné a moderní školičky.
Velké poděkování patří městu
Rájec-Jestřebí za uvolnění finančních prostředků na celkovou rekonstrukci naší mateřské školy a všem pracovníkům,
kteří se na ní podíleli.
D. Šavrňáková,
II. MŠ Jestřebí
Fotografie z rekonstrukce najdete také na 3. straně obálky
zpravodaje.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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NOVĚ NASTUPUJÍCÍ STUDENTI GYMNÁZIA RÁJEC-JESTŘEBÍ
ZAHÁJILI ŠKOLNÍ ROK ADAPTAČNÍM POBYTEM
Ve dnech 6.–8. září se studenti primy a 1. ročníku rájeckého
gymnázia zúčastnili již tradičního adaptačního pobytu
v Jeseníkách, jehož cílem je
utvoření nových třídních kolektivů a vzájemné poznání
studentů mezi sebou a se
svými třídními vyučujícími
zábavnou formou, za pomoci
školených lektorů. O tom, že
je adaptační pobyt pro studenty při navazování vzájemných vztahů velmi nápomocný, svědčí i následující výpovědi studentek primy:
„Adaptační pobyt jsem si velmi
užila. Jela jsem tam s tím, že to
bude hrozné, ale odjížděla jsem s úsměvem na
tváři. Dokonce i hry, ze kterých jsem byla tak
nervózní, jsem si velmi oblíbila. Celá tahle akce
nás tak jaksi dala dohromady.“
„Jsem ráda, že jsme na tento adaptační pobyt jeli,
protože mi to pomohlo poznat ostatní spolužáky
a s mnoha z nich se i spřátelit.“

„Když jsem se dozvěděla, že pojedeme na adaptační pobyt, neměla jsem z toho dobrý pocit,
protože jsem se bála, že mě spolužáci nepřijmou
do kolektivu. To se ovšem po několika společných aktivitách a hrách změnilo a nyní spolu
dobře vycházíme. Moc jsem si to užila a vyzkoušela spoustu nových věcí.“
Jsem ráda, že si studenti odnesli mnoho převážně pozitivních zážitků, i když mnohokrát museli překonat sami sebe
a vystoupit ze své komfortní
zóny. Věřím, že nás tyto společné chvíle sblížily a usnadní
nám vzájemné pochopení
a komunikaci.
Fotografie a krátká videa z aktivit můžete vidět na školním
faceboku – https://www.facebook.com/gymrajec/.
Alena Machová,
třídní vyučující primy

CENTRUM MOTÝLEK
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NABÍDKA ŘÍJNOVÝCH AKCÍ
CENTRA MOTÝLEK
POJĎME SI SPOLU HRÁT – CESTA
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Vybrané čtvrtky od 16 do 18 hodin
Zveme děti ve věku 2–5 let s doprovodem na kroužek věnovaný pohádkám,
tvoření, hrám i společným procházkám.
Přihlášky, termíny a další informace:
https://www.centrum-motylek.cz/pojdme-si-spolu-hrat/.
RAMPOUCHY, KTERÉ NESTUDÍ
Sobota 23. října od 15 hodin
Klubovny Centra Motýlek
Tvoříte rádi rukama? Přijďte si k nám
vyrobit vánoční ozdoby z korálků a pověste si na vánoční stromeček vlastnoručně vyrobenou ozdobičku. Na kurzu
se nejen naučíte rampouchy vyrobit,
ale také si odnesete návod, abyste doma mohli ve výrobě pokračovat.
Cena: 140 Kč / za 2 ozdoby
PLAVÁNÍ S MOTÝLKEM
Akce pro rodiny s dětmi
Sobota 16. října 10.00–11.00
Městské lázně Boskovice
Nabízíme rodinám s dětmi možnost
využít areál městských lázní v Boskovicích. Kromě bazénů budou k dispozici
i další vnitřní prostory, jako je vířivka,
sauna apod. Na akci není nutné se hlásit, vstupné vybíráme u vstupu do areálu lázní. Doprava po vlastní ose.
Cena: 30 Kč / dítě do 15 let
50 Kč / starší 15 let
DRAKIÁDA
Akce pro rodiny s dětmi
Sobota 9. října od 15 hodin
dětské hřiště Na Vyhlídce
Vezměte si draky a přijďte je za námi
a s námi pustit! Draci nám k obloze vyletí v sobotu 9. října od 15 hodin na
dětském hřišti Na Vyhlídce a na poli pod
lanovkou. Kromě pouštění draků si můžete u ohně opéct špekáček, či s dětmi
vyrazit na Dračí bojovku!
Vstupné dobrovolné: vybrané peníze budou použity na nákup vybavení pro naše
kroužky.

STRAŠIDEL
STRAŠIDEL
NEBOJÍME
SE SE
NEBOJÍME
5. LISTOPADU
start
v 16.30 hodin
PÁTEK 5.PÁTEK
LISTOPADU
| start v |16.30
hodin
ZÁMECKÝ
PARK RÁJEC-JESTŘEBÍ
ZÁMECKÝ
PARK RÁJEC-JESTŘEBÍ

VSTUPNÉ:VSTUPNÉ:
50 Kč / dítě50
v předprodeji
| 80 Kč/ dítě|na
Kč / dítě v předprodeji
80místě
Kč/ dítě na místě
S sebou nezapomeňte
baterku, čelovku
či jinou
svítilnu!
S sebou nezapomeňte
baterku,
čelovku
či jinou svítilnu!

CENTRUM MOTÝLEK,
Z. S.MOTÝLEK,
| www.centrum-motylek.cz
| E: motylekrajec@seznam.cz
CENTRUM
Z. S. | www.centrum-motylek.cz
| E: motylekrajec@seznam.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA / OHLASY
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ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
V MĚSÍCI SRPNU
paní Jitka Sedláková, 79 let
paní Hana Musilová, 74 let
paní Hedvika Zaoralová, 87 let
paní Bohuslava Šamořilová, 91 let

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ
Našemu městu je v letošním roce 880 let.
Jméno Rájec se poprvé objevuje v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka kolem roku
1141. Biskup tehdy nechal sepsat všechen majetek patřící olomouckému biskupství. Rájec je
asi mnohem starší, to dokazují archeologické
nálezy z okolí města.
Hlavní oslava výročí se konala v sobotu 28. 8.
2021. Zahájil ji průvod, který ve 13 hodin prošel
ulicemi od Městského úřadu na hřiště za sokolovnou. To se změnilo v historické tržiště.
Ve stáncích bylo možné zakoupit sladkosti
a občerstvení, např. čerstvě upečené placky
a jiná starodávná jídla. Historický kolotoč
v rohu hřiště byl stále plně obsazený dětmi.
Uprostřed hřiště vystupovali žongléři, tanečníci, šermíři atd. Tohle všechno provázeli muzikanti hrající na středověké nástroje písně
dávných studentů a řemeslníků. Kolem pobíhaly děti s meči a samostříly a jinými dřevěnými zbraněmi, které si koupily na stáncích.

Na hrázi řeky Svitavy, od rybníka až po sokolovnu, byly postaveny stany, kde jste mohli vidět,
jak vypadal žoldnéřský tábor, mučírna s mistrem katem, platnéř předváděl výrobu brnění
a zbraní, pregéř razil mince. Své dravce předváděli sokolníci. Stále plno lidí bylo u ohrady
„na našem gruntě“. Byly tam koza, ovce, drůbež
a další domácí zvířata. A hlavně dva oslíci, na
kterých se děti mohly povozit. Oslava se opravdu vydařila.
A v pondělí 30. srpna přednáškou Bc. Petra
Sychry o době Jindřicha Zdíka se akce jakoby
zakončila.
Je potřeba poděkovat všem, kteří tuto pěknou
oslavu připravili. Několikrát jsem během odpoledne od úplně cizích lidí slyšela, jak je Rájec-Jestřebí pěkné město. Vzpomněla jsem si na
slova jedné velmi staré písně: „Ó Rájec, ó Rájec,
překrásné městečko….“
Přejme našemu městu do dalších let hodně
pěkných dnů a událostí, aby bylo ještě krásnější, aby se nám všem v něm dobře žilo.
M. K.

OHLASY
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SLAVIC TRIO NA ZÁMKU
Soubor tří mladých umělců Slavic Trio spolu
poprvé hrálo již v r. 2016 na Akademie komorní hudby pod vedením členů Berlínských filharmoniků Tomáše Jamníka a Václava Vonáška.
Protože se jeho protagonisté komorní hudbě
chtěli společně věnovat intenzivněji, rozhodli
se působit nadále pod názvem Slavic trio,
s nímž v roce 2018 získali 1. cenu na mezinárodní soutěži komorních souborů v italském
Chieri. Od té doby následovalo spousta dalších
významných ocenění a prvenství v mnoha
hudebních soutěžích.
Hobojistka Barbora Trnčíková se věnovala od
dětství hře na zobcovou flétnu a klavír, na
gymnáziu začala hrát na hoboj a v současné
době je posluchačkou HAMU. Byla vybrána jako
jediná česká reprezentantka k účasti v mezinárodní soutěži AEOLUS v Düsseldorfu, kde
se probojovala mezi 8 nejlepších hobojistů.
Klarinetistka Anna Sysová se začala hře na klarinet věnovat ve dvanácti letech a nyní je posluchačkou JAMU a studuje na Guildhall School
of Music v Londýně. Je laureátkou několika
soutěží v ČR i v zahraničí.

Petr Sedlák, který doplňuje dámy na fagot, se
od 6 let věnoval nejprve hře na zobcovou flétnu, později i na fagot. Vystudoval Konzervatoř
Brno a pokračoval na HAMU. V současné době
je studentem prestižní Royal College of Music
v Londýně. Kromě hry na fagot se věnuje rovněž
dirigování. Koncert toho uskupení mladých,
talentovaných umělců se uskutečnil 16. září
v překrásných prostorách Slavnostního sálu
Státního zámku Rájec nad Svitavou, jemuž patří
náš srdečný dík za pomoc a spolupráci. Přestože koncert neproběhl podle plánu, vhledem
k náhlé zdravotní indispozici jedné z umělkyň,
odnesli si posluchači pěkný zážitek. Dodatečně
se ještě omlouváme za předčasné ukončení
koncertu. Věříme, že jsme si tím vybrali nepříjemnosti, a zbytek sezóny již proběhne dle
plánů a očekávání. Chceme Vás zároveň ubezpečit, že umělkyně je v pořádku, což je jistě to
nejdůležitější. Společně jsme tak tedy zahájili
novou sezónu KPH 2021/22, ve které na nás
čeká spousta dalších, kvalitních hudebních zážitků. Těšíme se na společné setkávání, to další se uskuteční již 15. října v rájecké sokolovně.
M. H.

ANDĚLIKA A LASKAVEC
Pod tímto názvem byla v sobotu 18. 9. a neděli 19. 9. v místní sokolovně představena Divadelním spolkem Rájec-Jestřebí úsměvná –
a zároveň mírně hořká – hra anglického dramatika Petera Schaffera (1926–2016), mj. autora předlohy a scénáře k proslulému Formanovu filmu Amadeus.
Hru, kterou autor sepsal r. 1987, v režii Ivy Šimkové nastudoval Divadelní spolek s příznačnou pečlivostí a precizností, která patří k neodmyslitelným přednostem tvůrčí činnosti našich divadelníků. Na jevišti, jen s náznakovou,
střízlivou, ale výmluvnou scénografií, rozehráli
svůj um osvědčení členové Divadelního spolku
– Iva Müllerová (Andělika Douffetová), Hana
Kuběnová (Lotte Schoenová) a František Alexa

(dr. Bardolph). Menší dvojrole slečny Framerové a nevrlé návštěvnice památkového objektu
se ujala Hana Hortová. Epizodní výstupy v podobě ztvárnění členů skupiny návštěvníků
připadly dalším členům ochotnického souboru.
Zápletka hry je poměrně jednoduchá: slečna
Douffetová působí jako průvodkyně v historickém objektu – rodinném sídle Fustianových,
ovšem nelíbí se jí nudnost a jednotvárnost
historického výkladu, který začne sama brzy
přikrášlovat vlastními historkami, nebo přibarvováním historických faktů, aby zvýšila zájem
návštěvníků i atraktivitu jinak nezajímavého
sídla. Sama Andělika je znamenitou odbornicí
na anglické dějiny, zejména – jak sama prohlašuje – na středověkou kuchyni a zbraně. Brzy
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se však svým vzletným pojetím historie dostane do konfliktu s některými znalci mezi návštěvníky a stížnosti na její nekompetenci přilákají
pozornost strohé a přísné úřednice památkové
správy, slečny Lotty Schoenové. Ta Andělice
ostře vytkne její nekorektní přístup k práci průvodce a poté, co se přeneseme z fustianského sídla do její kanceláře, propustí ji z postu
průvodkyně. Protože však Lotte má vřelý vztah
k historii, zvláště architektury, objeví se u ní
přece jen určité výčitky svědomí, že se k Andělice nezachovala zcela spravedlivě a přichází ji
– zklamanou a uzavřenou ve své domácnosti
zařízené nejrozmanitějšími historickými artefakty tak, aby evokovala slavné epochy minulosti – navštívit s nabídkou zaměstnání, které
jí našla (průvodkyně na výletní lodi). Postupem
doby se ukáže, že Lotte není natolik tvrdá
a odměřená, že se pod zdánlivě hrubou skořápkou ukrývá vnímavá duše. Obě ženy, mezi kterými zprvu stála neprostupná bariéra, se záhy
spřátelí (prvotnímu „roztátí“ Lottinu jistě napomůže i bylinný likér dle vlastního receptu
Anděliky obsahující mj. výtažek z laskavce).
Jejich společná vášeň pro historii a fascinace
heroickými osobnostmi vedou k svérázné zálibě sehrávání historických scén, zejména poprav
velikánů (zde maně divákovi naskočí podobná
a naprosto geniální část seriálu Byli jednou dva
písaři, kde pánové Bouvard a Pécuchet nacvičují v rámci zaujetí divadlem scénu ze Tří mušketýrů – popravu Milady de Winter). Při jedné
z těchto inscenací dojde souhrou náhod ke
zranění Lotte – právě se chystají sehrát popravu
anglického krále Karla I. r. 1649, avšak Andělika, která si předtím odskočila pro doplněk kostýmu, nechala omylem otevřené dveře od ložnice, kde měla vždy při Lottiných návštěvách
zavřenou svou kočku, na níž byla Lotte alergická.
Kočka vyběhla z ložnice a skočila Lotte, skloněné u popravčího špalku, na záda. Andělika ve
snaze tomu zabránit, upustila sekyru tak nešťastně, že přítelkyni poranila na hlavě. Vše
shodou náhod spatřil oknem kolem procházející strážník a následný sběh událostí a mylných interpretací toho, co se událo, vedl až
k obvinění z pokusu o vraždu. Rozuzlení celého
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nedorozumění nastává za přispění obhájce
Anděliky, dr. Bardolpha, jemuž rekonstrukce
celé vpravdě groteskní události připraví nejednu horkou chvíli a řádně mu zamotá hlavu.
Vše se vysvětlí, ale Lotte celou věc propíranou
před soudem považuje za znevážení své osoby,
což vede k roztržce mezi oběma přítelkyněmi.
Ale Lotte si záhy uvědomí, že Andělice křivdila
všemi obviněními z toho, že z ní udělala hlupáka
a šaška v očích všech lidí kolem, že pošlapala
její čest a kariéru, a mrzí ji obvinění, jež na přítelkyni vychrlila. Ta mezitím v opuštění vyznává
svou sice romantickou, ale srdečnou lásku k historii a činům velkých osobností, v nichž spatřuje pravý vrchol lidského snažení a lidského
ducha, a vymezuje se vůči současné ubíjející
šedi a v technokratickém blátě tonoucí společnosti bez jiskry a fantazie. Velkou část jejích slov
zaslechne vracející se Lotte, která si uvědomí,
jak moc vše z toho vystihuje i její pohled na svět.
S Andělikou se usmíří a společně – vznosně po
vzoru dávné etikety panovnických dvorů –
opouští jeviště...
Řeklo by se snad – fraška téměř nestroyovské
lehkosti. Fraška o dvou svérázných, poněkud
pomatených ženštinách. Ale takový soud by
byl zcela chybný. Hra sice je vlastně konverzační komedií wildeovského ražení prošpikovanou
typickým anglickým humorem s finesami směřujícími až k jakési hořkosti, ale rozhodně není
bezduchou fraškou, která nemá jiný smysl než
pobavit obecenstvo.
Nalézáme v ní hlubokou výpověď o přátelství
dvou zdánlivě zcela odlišných osob, revoltu
proti všednosti a úpadku vkusu projevující se
sice lehce naivním, ale hlubokým a opravdovým
obdivem ke kráse, romantice, smyslu pro čest
a hrdinství, k tomu, co povznáší člověka a lidského ducha vůbec. Na řadě míst zaznívá otevřená i v jinotajích skrytá kritika moderní společnosti, která sice překypuje technickou
vyspělostí, ale přichází o to, co lidský život činí
oduševnělým. Přichází o cit, o smysl pro povznesení ducha, pro estetično i v jemných detailech,
pro čest netkvící jen ve zlatě a prebendách, ale
také o vlastní hrdost a zdravou ctižádost rozplizlou ve falešném multikulturalismu. Ale ještě
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jiné poselství k nám z příběhu Anděliky a Lotte
promlouvá – poselství o přátelství pojícím dvě
lidské bytosti, jehož pouto nerozbije ani touha
po dobrém společenském postavení a neposkvrněné pověsti tolik nezbytné pro získaný
vyšší post v úřadě. Vždyť co je důležitější – přátelství, blízkost člověka, o kterého se můžeme
opřít, nebo častokrát pokrytecká společenská
morálka a obava před zlými jazyky? I v tomto
vzepření je kus osobní odvahy...
Hra Andělika a laskavec, odrážející na pozadí
přátelství dvou svérázných žen řadu aktuálních
otázek a reálií, byla dobrou volbou při výběru
letošního představení našich divadelníků, realizovaném po vynucené koronavirové odmlce.
Přinesla nejen obdivuhodný herecký výkon hlav-

ních protagonistů, ale také představení méně
známého díla dramatika, většinu jehož tvorby
doslova zastiňuje mezinárodní úspěch Amadea,
který vznikl r. 1979 jako divadelní hra později
přepracovaná na scénář k proslulému filmu.
Hru Andělika a laskavec, evokující svou náplní
i výpravou atmosféru staré Anglie, výstižně
doprovázela hudba velikána barokní hudby
Henryho Purcella (1659–1695) navozující vzletnou atmosféru dávných dob, jíž se obě hlavní
hrdinky tolik obdivovaly.
Všem aktérům divadelního představení patří
nejen poděkování za perfektní práci, ale rovněž
obdiv za skutečně mistrovské herecké výkony!
Petr Sychra

DIVADELNÍ SPOLEK V RÁJCI-JESTŘEBÍ UVEDL NOVOU PREMIÉRU
Začátek profesionální i amatérské divadelní
sezóny uvítali po covidovém půstu diváci
i herci Divadelního spolku v Rájci-Jestřebí, kteří pod režijním vedením hostující Ivy Šimkové
nastudovali hru Andělika a laskavec autora
Petera Shaffera v překladu Dany Hábové.
Přestože se hra řadí mezi konverzační komedie,
pozorný divák zaznamená v odlehčeném tónu
hlubší sdělení o vzájemné toleranci a porozumění využívající humorné nadsázky ke sblížení diametrálně rozdílných počátečních postojů
protistran.
V postavách dvou hlavních ženských rolí – průvodkyně po památkových objektech (Iva Müllerová) a ministerská úřednice (Hana Kuběnová) – se střetává pestrý, zábavný svět fantazie
s chladnou, nudnou byrokracií.
Je správné návštěvníkům předkládat pouze
nezáživná strohá historická fakta – jak požaduje úřednice, nebo je okořenit zčásti smyšlenými
příběhy kreativní průvodkyně?
Otázku posléze obě ženy řeší provozováním
poněkud bizarních her na téma přehrávání
historických poprav. Nedorozumění hrozící
až soudním sporem nevyřeší snaha právníka
(František Alexa) o urovnání sporu, ale samotné ženy, které se po vysvětlení situace dopra-

cují k nečekaně pevným přátelským vztahům.
Ráječtí amatérští herci opět dokázali, že divadlo
umí, dělají je s láskou a skutečným zápalem.
Vytrvalost a perfekcionismus vůdčí osobnosti
principála Františka Alexy společně s erudicí
hereckého souboru je zárukou kvality s vysokou přidanou hodnotou a nízkými náklady.
Nám přespolním zbývá jen přát rájeckým
divadelníkům uspokojení a radosti z vlastního
počínání a věřit, že nám připraví ještě spoustu
krásných kulturních zážitků.
Ing. Vladimíra Konečná, Blansko
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FOTBALU V NAŠEM MĚSTĚ JE JIŽ 100 LET
KAPITOLA 8. – OBDOBÍ 1998–2005

Fotbalisté začali sezónu 1998–1999 v nové
soutěži (župní přebor) pod vedením postupového trenéra Ing. Kniese. Mužstvo opustili
dva výborní hráči, a to brankář Polák, který se
vrátil do ČKD, a A. Mazal (odešel na hostování
do D. Kounic hrajících MSFL). Nahradili je Ivo
Konečný z Rudice a brankář Aleš Maňoušek
z Adamova. Podzim dopadl vcelku dobře,
když se získalo 17 bodů a 11. místo v tabulce.
Rezignace trenéra Kniese byla proto překvapující. Novým trenérem se stal Miloš Jarůšek
z Blanska (bývalý hráč ČKD). Jedinou změnou
v mužstvu bylo vrácení se brankáře Poláka
z ČKD a příchod A. Moravce z Vavřince. Mužstvo
po dobrých výkonech získalo na jaře 28 bodů
a obsadilo v tabulce výborné 4. místo. Soutěž
vyhrál Slavkov a ČKD Blansko skončilo na
8. místě. Nejlepšími našimi střelci byli s 20
brankami Čepa a s 11 Šmerda.
Sezóna 1999–2000 začala změnami v mužstvu
– Šmerda odešel na hostování do D. Kounic,
Málek do Kuřimi, Janák do ČKD, P. Škvarenina a Šváb do Rudice. Přišli útočník Matuška
z Rudice, záložník Vlach z Lysic a obránce

MKZ Rájec-Jestřebí župní přebor jaro 2000

L. Škvarenina z ČKD. Podzim přinesl 19 hodů
a 8. místo a také odchod trenéra Jarůška.
Nahradil ho mladý trenér z Blanska Tomáš
Kolouch a asistent Hubert Adámek, který na
podzim ještě hrál. Mužstvo doplnili Martinek
z Boskovic a Radim Farník z Blanska a přínosem byl návrat M. Šmerdy z hostování. Mužstvo
získalo na jaře 21 bodů a v konečné tabulce
obsadilo 6. místo se ziskem 40 bodů. První
byla Třebíč a ČKD Blansko skončilo na 7. místě.
Nejvíce branek vstřelili Čepa 18, R. Moravec 7,
Matuška 6 a Šmerda 5.
V další sezóně 2000–2001 se opět mění trenéři. Kolouch odchází do Brna a k mužstvu se opět
vrací trenér Jarůšek – asistent zůstává Hubert
Adámek. Brankář Polák opět odchází a mužstvo
má nové brankáře z dorostu – Tomáš Blažek
z Černé Hory a Petr Životský z Brťova. Z hostování se vrátil A. Mazal, T. Janák a z dorostu
přišli L. Jakubec a M. Kučera.
Při vypjatém utkání doma s Rousínovem přišly
tresty z Brna. Vysoký trest pro Mazala a trenéra Jarůška a vysoká pokuta. Trenér Jarůšek to
řešil rezignací, a tak mužstvo převzal asistent
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MKZ Rájec-Jestřebí krajský přebor 2002–2003
Adámek. Podzim však nedopadl nejhůře –
9. místo a zisk 20 bodů. Pro jaro bylo mužstvo
doplněno o obránce Strachoně z Vysočnan
a Lukáše Vágnera z Lipovce. Z vojny se vrátil
nadějný útočník Pavel Nejezchleb. Mužstvo
na jaře získalo 27 bodů a obsadilo konečné
6. místo v tabulce se 47 body – ČKD bylo páté
a Kunštát byl jedenáctý. Nejlepší střelci byli
Čepa 19, Šmerda 15, Nejezchleb 10.
Před další sezónou 2001–2002 se opět řešil
problém s trenérem. Na poslední chvíli bylo
úspěšné jednání s trenérem Ivanem Študentem z Blanska. Asistentem se stal Sláva Blažek z Černé Hory (otec brankáře). Mužstvo se
opět poněkud měnilo. Odešli na hostování
Šmerda do Slavičína, Horáček do Doubravice,
R. Moravec do Vavřince, Vlach do Lysic a Janák
a Strachoň na vojnu. Přišli Aleš Flígl z Doubravníku a z hostování se vrátili R. Němec
a L. Brázda. Mužstvo získalo na podzim 25 bodů a obsadilo pěkné 4. místo. Pro jarní sezónu
byly v mužstvu minimální změny. Vrátili se
Janák z vojny a R. Moravec z Vavřince – Brázda
odešel na hostování do Ráječka a z Ráječka
přišel Mikulášek.

Jaro proběhlo celkem úspěšně, a nakonec z toho bylo solidní 5. místo se 49 body. První skončil Vyškov, Kunštát skončil na jedenáctém místě a ČKD Blansko obsadilo až 14. místo. Nejvíce
branek dali Čepa 25, Nejezchleb 9 a Vágner 5.
Sezóna tohoto ročníku byla historická. Naposledy se hrála pod názvem župní přebor
a naposledy v této soutěži hrála mužstva
z Vysočiny, jako Luka, Nové Město, Třebíč, Bedřichov, Žďár n. S., Jihlava. Na základě nového uspořádání krajů přešla uvedená mužstva
do Kraje Vysočina.
První sezóna v nové soutěži 2002–2003 (krajský přebor) začala velkými změnami v mužstvu. Odešlo hned 9 hráčů, většinou na hostování, a dva na vojnu. Přišlo 7 hráčů. Z toho
někteří klíčoví jako brankář Polák, stoper Pavlík z ČKD, Radek Bubeník z Kunštátu, ze Slavičína se vrátil M. Šmerda a z vojny T. Janák.
Mužstvo pod vedením trenéra Študenta získalo na podzim 26 bodů. Jaro bylo také úspěšné,
a tak z toho nakonec bylo 5. místo s 50 body.
Nejlepší střelci byli opět Čepa 19, Šmerda 11,
Mazal 10, Vágner 6. Sezóna byla také úspěšná
pro mužstva našeho okresu, neboť Boskovice
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MKZ Rájec-Jestřebí postup do divize jaro 2006
byly druhé s 58 body a Ráječko skončilo před
námi na 4. místě s 51 body.
Sezóna 2003–2004 začala s novým asistentem
– stal se jím Jan Urbánek. V mužstvu došlo opět
ke změnám – odešlo celkem 10 hráčů, kteří byli
nahrazeni pouze čtyřmi. Přišel Z. Traxl z Blanska, Meluzín ze Skalice a z vojny se vrátili Hebelka a Dokoupil. Podzim byl velmi nadějný –
zisk 31 bodů a v tabulce 2. místo za vedoucími
Hrušovany nad Jevišovkou. Špatná zimní příprava signalizovala problematické jaro. To se
splnilo do puntíku. Pouhých dvacet bodů na
jaře odsunuly naše mužstvo z bojů o první
místo. I když v konečné tabulce sezóny skončilo mužstvo na druhém místě s 51 body, byla
to celkem nevydařená sezóna. Na 8. místě
skončily Boskovice, na 9. místě Ráječko a na
posledním 16. místě pak ČKD Blansko, které
sestoupilo do I. A třídy. Mužstvo nenacházelo
s trenérem Študentem společnou řeč, a tak ten
resignoval. Nejlepší střelci sezóny byli Čepa
a Šmerda 14, Bubeník 8, Mazal 5.
Pro sezónu 2004–2005 byl angažován další
trenér z Blanska, a to Jan Nečas, který měl za
sebou trénování v Blansku, Boskovicích i Ráječku. Změnil se i asistent – stal se jím Michal

Polák (bratr brankáře Radima). A opět se mění
kádr mužstva – odešlo hned 9 hráčů (nejcitelněji chyběl střelec Čepa). Přišli pouze průměrní hráči, a to z Bystrce Čechura a Juráň. Podzim
se moc nevydařil a skončil ziskem 20 bodů
a 10. místem v tabulce. Pro jaro bylo minimum
změn – přišel střelec Janča z Olešnice a vrátil
se A. Mazal z Rakouska. Na jaře se získalo
23 bodů, a tak v konečné tabulce této sezóny
obsadilo naše mužstvo 5. místo se ziskem
43 bodů. Přesně tolik získalo Ráječko na
6. místě, Boskovice skončily na 11. místě s 38
body. Nejvíce branek dali Janča a Traxl 9, Janák
6, Juráň 5. Krajský přebor vyhrála Líšeň.
Trenér Nečas odmítl dál pokračovat v trénování, a tudíž se klub rozhodl hledat nového
trenéra v Brně (úspěšní trenéři z okresu zde již
všichni trénovali).
Nakonec došlo k dohodě s trenérem Jiřím Záleským, který si s sebou přivedl i asistenta Mirka
Bureše. Oba uvedení trenéři byli dříve ligovými
hráči, a to ve Zbrojovce Brno a Ostravě.
Nová sezóna krajského přeboru 2005–2006
začala výhrou a také porážkou doma, a tak
nikdo netušil, že dopadne tak úspěšně. Po
6. kole se usadilo naše mužstvo na prvním mís-
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tě a až do konce sezóny tam již nikoho nepustilo. Podzimních 13 výher a pouze tři porážky
daly základ k celkovému úspěchu sezóny.
Podzim 2005:
1. MKZ Rájec-Jestřebí 16 13 0 3 43:12 39
I když příprava neproběhla optimálně, jaro
bylo ještě lepší než podzim, a tak se dosáhlo
dosud největšího úspěchu v historii fotbalu
v našem městě – postupu do divize.
1. MKZ Rájec-Jestřebí 30 24 3 3 82:22 75
2. Mokrá u Brna
64
3. Boskovice
55
4. Sparta Brno
48
5. Rosice
45
6. Doubravník
44
7. Bohunice
42
8. Hlohovec
41
9. Mikulov
40,
10. Ráječko
40
11. Miroslav
39
12. Ratíškovice
38
13. Hrušky
35
14. Veselí n. M.
27
15. Vacenovice
23
16. Šardice
17

Střelci branek za celou sezónu: 21 Krejčí, 16
Traxl, 10 Šmerda, 9 Mazal, 8 Janák, 5 Bubeník,
4 Břoušek, 2 Patocs, 1 Palkanynec, Dokoupil,
Kuběna, Flígl, Hájek, Janča, Pavlík.
O tento mimořádný úspěch se zasloužili: trenéři Jiří Záleský, asistent Mirek Bureš a vedoucí
mužstva Miloš Janák. Dále všichni hráči: brankáři Radim Polák, Jaroslav Klíma, Milan Zouhar
a hráči: obránci Radek Pavlík, Antonín Mazal,
Zdeněk Širůček, Michal Hájek, Martin Životský,
Zdeněk Dokoupil, Stepan Palkanynec, Antonín
Kolář, Libor Jakubec; záložníci Radek Bubeník,
Martin Šmerda, Aleš FIígl, Josef Patocs, Martin
Kuběna; útočníci Zdeněk Traxl, Jakub Krejčí,
Tomáš Janák, Pavel Břoušek, Dušan Janča.
Mužstvo hrálo velmi vyváženě, když inkasovalo v průměru necelou branku na zápas a dokázalo vstřelit téměř 3 branky v průměru na
jedno utkání. Výborně chytal i brankář Polák,
který v 15 utkáních udržel čisté konto.
Skončila nejúspěšnější sezóna našeho mužstva
v krajském přeboru.
V příštím pokračování se ohlédneme za naším
účinkováním v divizi v letech 2006 až 2009.
Výbor FK MKZ Rájec-Jestřebí

LISTINA BISKUPA JINDŘICHA ZDÍKA, ANEB 880 (?) LET RÁJCE-JESTŘEBÍ
V letošním roce si připomíná naše město kulaté výročí 880 let od první zmínky dokládající jeho existenci. Konkrétně se jedná o někdejší obec Rájec, jíž se tato zmínka týká. Jak ale
uvidíme dále, není zdaleka jisté, kolikáté výročí si vlastně připomínáme, i proto onen
otazník v nadpisu. První zmínka je dnes na
základě rozmanitých souvislostí a odborného
zkoumání vztahována k roku 1141, ale není
tomu dlouho, co se oficiálně uváděl rok 1131,
dosud se často a nesprávně opakující na tolika
místech. Je možné, že Rájec nemá 880 let, ale
zhruba 880–885 let. Mějme pak na paměti,
že stále mluvíme o výročí první zmínky, nikoliv
založení obce – v době, kdy se Rájec vynořuje poprvé v historických pramenech, byl obcí

existující, přičemž zjištění přesnějšího časového zařazení vzniku, bohužel, není reálné,
neboť k tomu chybí jakékoliv hmatatelné
podklady. Musíme se smířit s tím, že skutečná
doba i okolnosti založení Rájce nám zůstanou
navždy utajeny, neboť k objasnění této otázky
chybí pramenné podklady a pouštěli bychom
se na pole hypotéz. Rájec mohl v době první
zmínky být obcí existující krátkou dobu, ale
spíše tomu tak nebylo – koneckonců i archeologické nálezy z blízkého okolí dokládají, že
osídlení ve zdejším kraji sahá hluboko do minulosti, pročež nelze vyloučit, že osídlení zde
mohlo existovat dávno předtím, než se poprvé objevuje v písemném pramenu.
Ale tyto úvahy ponechme stranou. Dnes si
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chceme připomenout okolnosti první zmínky
o obci Rájec, které jsou nemálo zajímavé, ba
skoro detektivní, a již dlouhou dobu přitahují
pozornost odborníků.
První zmínka o obci Rájec se objevuje na tzv.
translační listině, kterou biskup Jindřich Zdík
(1084?–1150, episkopát 1126–1150) přenáší sídlo olomouckého biskupství od starého kostela sv. Petra do nově zbudovaného kostela sv.
Václava. Při té příležitosti vypočítává veškerý dosavadní majetek olomouckého biskupství.
V listině je vyjmenováno cca 210 míst (vsí, měst,
dvorů apod.), a to z toho důvodu, že stará privilegia byla značně poškozena stářím, nebo
zcela zničena. Bylo tedy cílem listiny nejen
pořídit písemný (a tedy právní) záznam o přenesení sídla biskupství na nové místo, ale zároveň vytvořit pro budoucí časy seznam držav,
s nimiž olomoucký biskup jakožto vlastník
mohl nakládat, nebo z nichž plynuly biskupství
výtěžky naturální a finanční.
Širší proslulost listině zajistil především onen
seznam lokalit – nejenže patří ke zcela ojedinělým, ale je zároveň nedocenitelným zdrojem místopisných údajů, a tudíž důležitým
pramenem pro lokální dějiny řady míst na jižní,
jihovýchodní, střední a severozápadní Moravě.
Dlužno doplnit, že listina sama o sobě patří
k výjimečným diplomatickým památkám u nás
spolu s dalšími písemnostmi vzešlými z olomouckého Zdíkova skriptoria, kterému je přisuzována i nezanedbatelná zakladatelská
pozice ve vývoji české diplomatiky. Byla to však
pozice vcelku ojedinělá, která s koncem Zdíkovy éry poklesla, nicméně k úplnému zániku diplomatické produkce v českých zemích
již nedošlo. Podobně se to má s mnohými na
listině jmenovanými obcemi – jde o první zmínku, a přitom začasté na dlouhá léta jedinou,
což způsobuje malý objem písemné produkce
té doby a také nedochování mnohých písemností, které v průběhu staletí zničil zub času,
živelné pohromy, nebo válečné události. Ve
většině známých případů obce na listině uvedené v tehdejší době již existovaly, mnohé
z nich značnou dobu, nešlo tudíž o sídla nově
zakládaná. Vždyť základy majetku olomouc-
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kého biskupství lze hledat v původních državách moravských údělných knížat, odkud různé majetky postupně přecházely darem, koupí
či jinak na moravské biskupství v Olomouci
založené (či lépe řečeno obnovené) r. 1063
Vratislavem II. (1031?–1092, vládl 1061–1092,
od r. 1085 první český král); a kromě toho snad
ještě ve starém jmění sahajícím až do časů
velkomoravského biskupství, které, jak se zdá
z některých sice nečetných, ale výmluvných
zmínek, s pádem Velkomoravské říše nezaniklo, ale přežívalo nadále, minimálně ještě v téměř celém 10. století.
Zmínka o Rájci v translační listině je taktéž
na dlouho jedinou. Znovu se s názvem Rájec
setkáváme až r. 1237. Zatímco na listině se mluví o obci, v mnoha dalších středověkých pramenech se často setkáváme nikoliv přímo
s obcí samou, ale spíše s osobami, píšícími se
„z“ Rájce, z čehož můžeme odvozovat další
údaje ke středověkým rájeckým dějinám, avšak
údaje velmi útržkovité. Většinou jde o záležitosti vázané na majetkoprávní počiny vlastníků
Rájce, dle nichž lze mapovat alespoň držitele
a určitou podobu panství, ev. obce, případně
se dozvědět o existenci šlechtických sídel,
nebo některých hospodářských reáliích.
Již několikrát tu padlo jméno olomouckého
biskupa Jindřicha Zdíka, jenž listinu nechal
zhotovit. Jindřich Zdík patří k nejvýznamnějším
osobnostem moravských, potažmo českých
dějin – jako biskup se svědomitě staral o správu diecése, rozšiřování a zvelebování klášterů
i prosazování reforem do církevního života,
neboť patřil k zásadovým mužům snažícím se
o důslednou čistotu církve podle zásad víry
a písma tak, jak to později gradovalo v učení
teologů v období reformace. Byl též schopným
diplomatem a osobou blízkou vládcům českých zemí, zejména knížatům Soběslavu I.
(1085?–1140, vládl 1125–1140) a posléze Vladislavu II. (1110?–1174, vládl v letech 1140–1172, od
> Translační listina biskupa Jindřicha Zdíka z let
1136–1141 obsahující první zmínku o vsi Rájec
(Zemský archiv Opava, pob. Olomouc)
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NĚCO Z HISTORIE

NĚCO Z HISTORIE
r. 1158 druhý český král), zatímco s moravskými
údělnými knížaty Vratislavem Brněnským
(1113?–1156) a Konrádem II. Znojemským (†1161)
se často ocital v neshodách, ačkoliv později
se tyto rozhárané vztahy do jisté míry uklidnily. Byl však také mužem velkého vzdělání
požívajícím vážnosti nejen v domácím prostředí, ale i na dvoře římskoněmeckých králů, nebo
u samotného papeže, což se odráželo v tom,
že býval často povoláván k diplomatické činnosti, vedení různých vyjednávání, smiřování
sporů, apod. Nemalé jsou jeho zásluhy kulturní, neboť v jím založeném skriptoriu vzniklo
množství rukopisných kodexů nádherně provedených, zejména tzv. Olomoucký kolektář,
dříve zvaný Horologium olomoucké, bohatě
iluminovaný kodex liturgických textů, dílo
nedocenitelné hodnoty dnes uložené v Královské knihovně ve Stockholmu. Jako poutník se
vypravil do „Svaté země“ a navštívil Jeruzalém,
založil několik klášterů (na Strahově v Praze,
v Litomyšli a v Sedlci u Kutné Hory). O původu
Jindřicha Zdíka neexistují spolehlivé zprávy,
nevíme ani, kde nabyl svého širokého vzdělání – jisté je, že musel studovat na zahraničních školách či univerzitách, neboť domácí
prostředí mu nemohlo možnost podobného
vzdělávání poskytnout. Podle některých indicií byl jeho otcem děkan a kronikář Kosmas
(1045–1125), matkou Kosmova manželka Božetěcha (†1117). V té době nebylo ještě ojedinělé, že duchovní osoby zakládaly rodinu, celibát se v církevním prostředí začal prosazovat
(s jistými obtížemi) až později, zejména po
r. 1139 po zasedání II. lateránského koncilu. Sám
Jindřich Zdík patřil k zastáncům celibátu kněží.
V počátcích jeho působení v úřadu olomouckého biskupa mu předal olomoucký údělník
Václav (1107–1130, údělným knížetem v letech
1126–1130) rozestavěný kostel sv. Václava bu-

Správné řešení křížovky
z zářijového vydání zpravodaje:
Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
Karel Čapek
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dovaný v areálu knížecího hradiště. Jindřich
Zdík se přičinil o pokračování stavebních prací a 30. 6. 1131 přikročil ke slavnostnímu vysvěcení nového kostela, ačkoliv je možné, že
ještě nebyl zcela dokončen. Jisté je, že dokončeny nebyly budovy přiléhající ke kostelu ze
severní strany, tedy budovy samotného biskupství a kapituly. Vysvěcení kostela bylo provedeno za přítomnosti knížete Soběslava I.,
jeho manželky, „jakož i přemnohých velmožů
a nevyrovnaného množství kněžstva a lidu“.
Právě k posvěcení kostela 30. 6. 1131 bylo později automaticky vztaženo přenesení sídla
biskupství včetně vzniku příslušné listiny – odtud pochází datace listiny do r. 1131 a tím též
vročení prvních zmínek o různých obcích včetně Rájce.
Možná si čtenář klade otázku, proč se neustále
vše točí kolem datace? Odpověď je jednoduchá
– listině totiž chybí datační formule. Přestože
absence datace u listiny takové důležitosti je
do jisté míry udivující, nejde na druhou stranu
o nic abnormálního – neuvedení data nebo
datování neúplné není ve středověkém prostředí obzvláštní výjimkou. Vnímání pojmu
času bylo zcela odlišné od dnešní doby a potřeba přesné datace nebyla zdaleka považována za natolik podstatnou, přestože jistá formální správnost listinného materiálu také často
svědčí o vyspělosti toho, kterého skriptoria či
kanceláře. Chybějící datace na právní platnost
listiny ovšem nemohla mít vliv, mnohem podstatnějším rysem této právní platnosti bylo
opatření listiny pečetí. V našem případě se
jedná o pečeť Jindřicha Zdíka, která je zároveň
nejstarší známou a dochovanou biskupskou
pečetí v českých zemích.
Petr Sychra
Dokončení článku v příštím vydání zpravodaje

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

23

KŘÍŽOVKA

RŮZNÉ / USNESENÍ

pořádá

CHARITATIVNÍ SBÍRKU

SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT
DO SBÍREK:
– 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
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Junák-český skaut,
středisko Rájec-Jestřebí z. s.
pořádá
v sobotu 9. října 2021
od 9.00 hodin

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

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH
PYTLÍCH

USNESENÍ

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

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA
RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 25. 8. 2021

Sbírka se uskuteční: 11.–15. 10. 2021
po, st 7:00–17:00
út, čt 7:00–15:00
pá 7:00–13:30
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.
Tel. 491 524 342, 739 999 112

USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města projednala návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo „Aktualizace projektové dokumentace na společná zařízení v k. ú. Holešín“
a rozhodla dodatek č. 2 se Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro
Jihomoravský kraj, pobočka Blansko a společností AGERIS s. r. o., Brno uzavřít.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

USNESENÍ
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ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 6. 9. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2a
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2021 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 2b
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených zastupitelstvem města v roce
2021 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní
smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 4
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt v majetku města Rájec-Jestřebí a ukládá
postupovat dle „Pravidel pro uzavírání nájemních smluv v bytech ve vlastnictví města Rájec‑Jestřebí“.
USNESENÍ č. 5a
Rada města rozhodla prominout po dobu
oprav a nemožnosti užívání bytu platbu nájemného v opravovaném bytě, který je v majetku města Rájec-Jestřebí ve výši dle přílohy
č. 3.
USNESENÍ č. 5b
Rada města rozhodla prominout po dobu
oprav a nemožnosti užívání bytu platbu nájemného v opravovaném bytě, který je v majetku města Rájec-Jestřebí ve výši dle přílohy
č. 4.
USNESENÍ č. 6
Rada města bere na vědomí analýzu příjmů
a výdajů odpadového hospodářství ve městě
Rájec‑Jestřebí (příloha č. 5), dokument bude
předložen na zasedání zastupitelstva města
15. 9. 2021.
USNESENÍ č. 7
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku města Rájec‑Jestřebí č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (příloha č. 6).

USNESENÍ č. 8
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
vydat Obecně závaznou vyhlášku města Rájec‑Jestřebí č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (příloha č. 7).
USNESENÍ č. 9
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit Pravidla k motivačnímu a evidenčnímu
systému odpadového hospodářství (příloha
č. 8)
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala cenové nabídky k akci
„Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na tuto akci se
zhotovitelem Františkem Brodeckým, Umělecké kovářství a restaurátorství, Lysice. Rada
města žádá zhotovitele o předložení návrhu
smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 881/1
vodní plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti se společností Povodí Moravy, s. p., Brno,
závod Dyje, Náměšť nad Oslavou, pro stavbu
„Kanalizace a ČOV Rájec-Jestřebí, stavební objekt: SO 11 výustní objekt ČOV“ na pozemku
parc. č. 881/1 vodní plocha v k. ú. Rájec nad
Svitavou za jednorázovou náhradu 5.000 Kč
+ platná sazba DPH (příloha č. 9).
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala návrh dodatku č. 4 ke
Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů
ze dne 6. 2. 2013 se společností TextilEco, a. s.,
Praha, provozovna Boskovice (příloha č. 10).
Rada města rozhodla dodatek č. 4 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů se
společností TextilEco, a. s., Praha, provozovna
Boskovice uzavřít.
USNESENÍ č. 13
Rada města bere na vědomí zápis z prohlídky
bezpečnostního přelivu vodní nádrže Karolín
ze dne 3. 8. 2021 (příloha č. 11) zpracovaný firmou

USNESENÍ
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TBD VODNÍ DÍLA – TBD, a. s., útvar 403 Vodní
díla na Moravě a Slezsku, Studená 2, Brno.
USNESENÍ č. 14
Rada města rozhodla vyhlásit anketu Nejlepší
sportovec a tým Rájce-Jestřebí za rok 2021
a vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města v roce 2022 ve výši dle přílohy č. 12.
USNESENÍ č. 15
Rada města projednala možnost účastnit se
běžeckého seriálu Brněnský běžecký pohár
2021/22 a uspořádat za město Rájec-Jestřebí
závod Rájeckou desítku. Rada města rozhodla,
aby pořadatelem Rájecké desítky v roce 2022
bylo město Rájec-Jestřebí a vyčlenit finanční
prostředky z rozpočtu města v roce 2022 ve
výši dle přílohy č. 13.
USNESENÍ č. 16
Rada města rozhodla uspořádat Vánoční tur-

naj ve stolním tenisu v prosinci 2021 v tělocvičně ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí a vyčlenit finanční
prostředky z rozpočtu města v roce 2021 ve
výši dle přílohy č. 14.
USNESENÍ č. 17
Rada města projednala žádost o použití znaku
města Rájec-Jestřebí pro účely prezentace
a propagace běžeckého seriálu Brněnský běžecký pohár, ročník 2021/2022, jehož součástí
je závod Rájecká desítka (příloha č. 15). Rada
města souhlasí s použitím znaku města Rájec-Jestřebí dle žádosti.
USNESENÍ č. 18
Rada města projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí,
které se bude konat dne 15. 9. 2021.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 13. 9. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání rozšířený o bod č. 10 Návrh Smlouvy o dílo
– Informačně orientační značení ve městě.
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. 5/2021 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala záležitost neplacení
nájemného za byt, který je ve vlastnictví města Rájec‑Jestřebí a rozhodla podat výpověď
z nájmu bytu bez výpovědní lhůty.
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 29. 4. 2021 k akci „Holešín
– hydrogeologický průzkum“ se zhotovitelem
ENVIREX, s. r. o., Nové Město na Moravě, jehož

předmětem je změna ceny za dílo (příloha č. 3).
Rada města rozhodla dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 29. 4. 2021 k akci „Holešín – hydrogeologický průzkum“ se zhotovitelem ENVIREX, s. r. o., Nové Město na Moravě uzavřít.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
Smlouvě o nákupu elektrické energie a zemního plynu pro rok 2022 s obcí Blatnička jako
veřejným zadavatelem dle ustanovení § 4
odst. 1 písm. d) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zajištění nákupu elektrické
energie a zemního plynu přes Českomoravskou
komoditní burzu Kladno pro rok 2022 (příloha
č. 4). Rada města rozhodla dodatek č. 1 ke
Smlouvě o nákupu elektrické energie a zemního plynu pro rok 2022 s obcí Blatnička uzavřít.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh dodatku č. 1
Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 1. 8. 2007 s provozovatelem

USNESENÍ
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kolektivního systému ASEKOL, a. s., Praha (příloha č. 5). Rada města rozhodla dodatek č. 1
Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s provozovatelem kolektivního systému ASEKOL, a. s., Praha uzavřít.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh smlouvy o výpůjčce, kde předmětem smlouvy je výpůjčka
osobního automobilu v majetku města Rájec-Jestřebí tovární značky Citroën, typ/model
Berlingo Základní škole a mateřské škole Rájec-Jestřebí, okres Blansko (příloha č. 6). Rada
města rozhodla smlouvu o výpůjčce, kde
předmětem smlouvy je výpůjčka osobního
automobilu v majetku města Rájec‑Jestřebí
tovární značky Citroën, typ/model Berlingo
Základní škole a mateřské škole Rájec‑Jestřebí,
okres Blansko uzavřít.

USNESENÍ č. 9
Rada města projedná žádost o možnost poskytnutí zeminy ze skrývky stavebních pozemků v městské části Jestřebí, ul. Jana Stříže,
na finální vyrovnání pozemku parc. č. 824/1,
který má žadatel v dlouhodobém pronájmu
od města Rájec-Jestřebí na příštím jednání rady
města.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
s firmou Urbania, s. r. o., Moravany o dodávce
a montáži informačního značení OLO (příloha
č. 8). Rada města rozhodla smlouvu o dílo
s firmou Urbania, s. r. o., Moravany uzavřít.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ 15. 9. 2021
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2a
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o schválených Rozpočtových opatřeních
č. 3 a 4/2021 (příloha č. 1 a 2).
USNESENÍ č. 2b
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění úkolů uložených zastupitelstvem
města v roce 2021 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 3a
Zastupitelstvo města bere na vědomí seznam
připomínek k návrhu územního plánu města
Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 3b
Zastupitelstvo města rozhodlo novým požadavkům do schváleného Zadání územního
plánu města Rájec-Jestřebí nevyhovět.
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města bere na vědomí Schválený rozpočet města Rájec-Jestřebí na rok 2021
a jeho plnění k 31. 8. 2021 (příloha č. 4).

USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí analýzu příjmů a výdajů odpadového
hospodářství ve městě Rájec-Jestřebí (příloha
č. 5).
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města projednalo nabídku
společnosti ISNO IT s. r. o., Uherčice (provozovatele systému MESOH) ze dne 17. 6.2021,
č. j. MERJ 1547/2021 na vstup do nově založeného spolku MOJE ODPADKY a rozhodlo do
tohoto spolku nevstoupit.
USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města rozhodlo projednat
body dle schváleného programu zasedání
zastupitelstva města č. 9 Návrh obecně závazné vyhlášky města Rájec-Jestřebí č. 3/2021,
o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství a č. 10 Návrh obecně závazné
vyhlášky města Rájec-Jestřebí č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství na příštím zasedání zastupitelstva města.

USNESENÍ
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část
pozemku parc. č. 616/6 ostatní plocha o výměře cca 40 m² (přesná výměra po vyhotovení
geometrického plánu) z celkové výměry 154 m²
v k. ú. Holešín v souladu s doporučením Osadního výboru Holešín za cenu 600 Kč/m² +
platná sazba DPH. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat část
pozemku parc. č. 1955/1 ostatní plocha o výměře cca 90 m² z celkové výměry 1.373 m² v k. ú.
Rájec nad Svitavou.
USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat části pozemku parc. č. 824/1 ostatní plocha o výměře cca 145 m² nebo cca 320 m² z celkové
výměry 1.302 m² v k. ú. Jestřebí.
USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část
pozemku parc. č. 616/1 ostatní plocha o výměře cca 39 m² z celkové výměry 7.821 m² v k. ú.
Holešín v souladu s doporučením Osadního
výboru Holešín za cenu 600 Kč/m² + DPH 21 %.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat pozemek parc. č. 808 zahrada o výměře 230 m²
v k. ú. Jestřebí za celkovou cenu 460.000 Kč
+ platná sazba DPH. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo města rozhodlo nesměnit část
obecního pozemku parc. č. 1934/4 ostatní
plocha o výměře cca 435 m² z celkové výměry
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42.349 m² za část pozemku parc. č. 1925 zahrada o výměře cca 435 m² z celkové výměry
1.869 m², vše v k. ú. Rájec nad Svitavou.
USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo města rozhodlo nevykoupit
pozemky parc. č. 894/7 orná půda o výměře
42 m² (podíl 6/16), parc. č. 1254 orná půda
o výměře 5.992 m² (podíl 3/7), parc. č. 1257
ostatní plocha o výměře 290 m² (podíl 3/7), parc.
č. 1259 trvalý travní porost o výměře 855 m²
(podíl 3/7), parc. č. 1262 trvalý travní porost
o výměře 632 m² (podíl 3/7), parc. č. 1265 ostatní plocha o výměře 717 m² (podíl 3/7), všechny
v k. ú. Jestřebí a pozemek parc. č. 1817/225 orná
půda o výměře 2.045 m² (podíl 2/16) v k. ú. Rájec
nad Svitavou za celkovou cenu 108.316,71 Kč.
USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o hospodaření společnosti Voda‑Teplo‑Světlo, s. r. o. ke dni 30. 6. 2021.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

CENY INZERCE
Plošná inzerce:
		
		
Řádková inzerce:

celá strana
½ strany
¼ strany
jeden řádek

960 Kč
480 Kč
300 Kč
36 Kč

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

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 10/2021 – vydáno
v říjnu 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.

OHLÉDNUTÍ ZA POSLEDNÍM PRÁZDNINOVÝM VÍKENDEM A AKCÍ AHOJ LÉTO. Foto Petra Voet

FOTOGRAFIE ZACHYCUJÍ NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ PROSTORY MŠ V JESTŘEBÍ

Jak se mění naše město – místní část Rájec, nový chodník na ul. Spešovská.
Foto: Zdeněk Vašíček.

