Jak se mění naše město – místní část Jestřebí,
spojovací ulička ulic V Zahradách a V Humnech. Foto Zdeněk Vašíček.
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
prázdniny utekly jako voda, a že té vody letos
bylo vcelku dost. Pevně věřím, že i přes někdy
hodně deštivé počasí jste si většina z Vás užila
zasloužené volno, i když možná trochu jinak,
než bylo běžné a obvyklé v předchozích letech.
Do zahraničí se dalo cestovat jen velmi omezeně, ale naše země je krásná, rozmanitá, se
zajímavými zákoutími a přírodními krásami.
Měli jsme tedy více času na její další poznávání.
Se začátkem nového školního roku byla znovu
zavedena některá plošná opatření díky stále
trvající koronavirové pandemii. Nemohu říci,
že se všemi souhlasím. Přeji si však, ať nás již
tato záležitost netrápí, neohrožuje a neomezuje. Zřejmé je, že jen tak nezmizí. Doufám
však, že Vás nošení roušek neodradí od návštěvy plánovaných kulturních akcí, které pro
Vás naše město v hojné míře připravilo.
Nadále probíhá realizace investičních akcí.
Děti v MŠ nastoupí v novém školním roce do

nově zrekonstruovaného spodního pavilonu.
Nejen, že je nyní v pořádku po technické stránce, ale je také krásně barevný, což se dětem
bude určitě líbit. Ostatní prostory na rekonstrukce teprve čekají.
V minulém zpravodaji jsem informovala o probíhajícím výběrovém řízení na stavbu „II/374
Rájec průtah, IV. etapa“. Nyní již mohu konstatovat, že zhotovitel byl vybrán a naše město
čeká realizace investiční akce Správy a údržby
silnic JMK ve výši víc než 200 mil. Kč bez DPH.
Naše město se bude spolupodílet a finančně
zajišťovat výsadbu zeleně, 155 ks stromů podél
této nové komunikace. Průběh stavby přinese v následujících dvou letech mnohá omezení, ale věřím, že výsledek bude do dalších let
přínosný.
Přeji Vám všem krásné babí léto, školákům do
nového školního roku vykročení tou správnou
nohou a těším se na setkání s Vámi….
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

OZNÁMENÍ
O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Starostka města Rájec-Jestřebí podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ SE USKUTEČNÍ
v pátek 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 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

ZPRÁVY Z RADNICE
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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 ZASTUPITELSTEV KRAJŮ:
• 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 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
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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
INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Městská knihovna oznamuje svým čtenářům, že v Rájci bude opět otevřena ve čtvrtek 3. září,
v Holešíně v úterý 8. září. Donášková služba pro imobilní občany rozveze knihy 8. září odpoledne.
KULTURNÍ DĚNÍ
11. –30. 9. 2020			
výstavní síň knihovny
BARVY MÉ VYSOČINY
Prodejní výstava obrazů malíře Vysočiny Ladislava Šauera z Dalečína. Potrvá do 30. září 2020.
Otevřeno po, čt 9–18 hod., út, st, pá 9–15 hod.
11.– 13. 9. 2020
Státní zámek Rájec nad Svitavou
RÁJECKÉ JIŘINKY – BABÍ LÉTO NA ZÁMKU
Rájecké jiřinky a květinová aranžmá z podzimních květů a plodů v přízemí zámku.
Pondělí 14. 9. 2020 17:30 hod.
Sál K-áčko
ZROD MORAVSKÉ ARCHEOLOGIE
Bc. Petr Sychra ve spolupráci s městem Rájec-Jestřebí pořádá přednášku, která mapuje
první století archeologie na Moravě (cca léta
1846–1946). Lektor Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.
Vstupné dobrovolné.

Pátek 18. 9. 2020 19:00 hod.		
Státní zámek Rájec nad Svitavou
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT
Slavnostní zahajovací koncert sezóny Kruhu
přátel hudby 2020/2021. Filmové a populární
swingové hity v podání Felixe Slováčka a klavírního doprovodu. Vstupné: 250/200 Kč. Předprodej vstupenek v IC.
Pátek 25. 9. 2020 18:00 h
Kulturní centrum – sokolovna
POSEZENÍ U CIMBÁLU S OCHUTNÁVKOU VÍN
Ochutnávka vín z Vinařství Maryša ze Šitbořic
za doprovodu Cimbálové muziky GRAJCAR
z Dolních Bojanovic. Možnost zakoupení vín
a burčáku od vinaře, možnost zakoupení sýrů
a klobásek. Vstupné: 200 Kč. Předprodej místenek v IC města.

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

KULTURNÍ DĚNÍ
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PROJEKT ASTRO PI CHALLENGE
Projekt Astro Pi challenge 2019/2020 je výzva
Evropské kosmické agentury ve spolupráci
se společností Raspberry Pi foundation, která
je výrobcem malých počítačů o velikosti platební karty. O projektu Astro Pi jsme se dozvěděli od pana učitele Nečase, který nám navrhl,
že bychom se mohli zúčastnit. Tento projekt
má dvě části.
V první části jsme měli za úkol vymyslet zprávu, která se ukázala na displeji počítače na
Mezinárodní vesmírné stanici, obíhající kolem
Země ve výšce 400 km. Hynek Klimek navrhl
zprávu „Nepropadejte panice!” a společně
jsme naprogramovali kód, který tuto zprávu
zobrazil. Následně jsme obdrželi certifikáty
s polohou a časem, kdy byla zpráva zobrazena.
V druhé části jsme měli za úkol vymyslet a naprogramovat experiment, který bude na Mezinárodní vesmírné stanici aktivní tři hodiny.
Já, Jakub Ebringer, jsem dostal nápad, že bychom mohli měřit přítomnost posádky v modulu Columbus pomocí senzoru relativní vlhkosti vzduchu. Můj nápad
se lidem z Evropské kosmické agentury líbil. Náš tým
Kliger (složení našich příjmení) postoupil do užšího
výběru. Agentura nám poslala součásti k sestavení
počítače, abychom experiment plně vyzkoušeli.

Evropská kosmická agentura nenašla chyby
v mnou naprogramovaném kódu, jenž jsem
vytvořil v programovacím jazyce Python.
Postoupili jsme do dalšího kola a náš experiment byl aktivní na Mezinárodní vesmírné
stanici. Následně jsme dostali naměřená data,
která jsme zpracovali a napsali vědeckou práci
o našich výsledcích. Nakonec jsme obdrželi
certifikáty o finálové účasti.

Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit tohoto
projektu a děkujeme panu učiteli Nečasovi, že
jsme mohli prozkoumávat svět vědy a techniky.
Jakub Ebringer

CENTRUM MOTÝLEK
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JAK TO ŽIJE V ŘÁHOLCI / 20.–24. ČERVENCE

Kromě příměstských táborů pro děti nabízíme v našem Centru také týdenní příměstský
tábor pro maminky s dětmi ve věku 2–5 let.
V letošním roce se konal již třetí cyklus tohoto
tábora a průvodci nám byli Rumcajs, Manka
a Cipísek.
Každý den děti společně s maminkami prožívaly jedno dobrodružství. V pondělí jsme si
vyzkoušeli, zda zvládneme nástrahy lesa Řáholce a pak pomáhali hledat víle její ztracený
poklad. Druhý den se děti vydaly společně

s Rumcajsem hledat včely, které mu ulítly.
Povídání od pana včelaře bylo navíc zpestřeno ochutnávkou prvního medu a zkouškou
včelařského obleku. Třetí den jsme společně
s Rumcajsem pomáhali vodníku Volšovečkovi. Čekala nás stavba vodního potrubí,
vodní bitva a kdo zvládl obehrát vodníka
Volšovečka, ten získal šupinku a mohl se projet
na lodi po řece Svitavě. Ve čtvrtek jsme společně s Mankou vyrazili na piknik v zámeckém
parku.
Maminky nám navíc připravily další dobroty, a tak
jsme si mohli pochutnat
nejen na ovoci, zelenině
a pomazánkách s chlebem,
ale také na výborných
buchtách, ovesných sušenkách a muffinkách.
Celodenní pobyt v zámeckém parku jsme zakončili
prohlídkou sklepů pod zámeckým parkem s panem
zahradníkem a příjemně
se ochladili.
A na závěr celého tábora si
pro nás Cipísek připravil
olympiádu se spoustou disciplín. Po pátečním obědě
nás pak čekalo už jen focení a medailové odměny.
Celý týden jsme si společně
opravdu užili a děti si mohou na tábor zavzpomínat
nad táborovým deníkem,
který je celý týden provázel.
Kateřina Gorčíková

CENTRUM MOTÝLEK / STOMATOLOGICKÁ LSPP
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
ZÁŘÍ 2020
5. 9.
6. 9.
12. 9.
13. 9.
19. 9.
20. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.

MUDr. Fenyk
MUDr. Hosová
MDDr. Bočková Eva
MUDr. Beranová
MUDr. Havlová
MUDr. Kubínová
MDDr. Veselý (MDDr. Veselá)
MDDr. Veselý
MDDr. Vrbová

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin
Letovice, Tyršova 15
Rájec, Zdrav. středisko
Kunštát, nám. ČSČK 38
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Letovice, Masarykovo náměstí 162/38
Letovice, Masarykovo náměstí 162/38
Knínice u Boskovic, 330

516 474 310
516 432 138
516 462 203
735 056 656
721 425 074
516 491 263
792 325 591
792 325 591
774 844 735

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.

OHLASY / SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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POUŤOVÝ VÍKEND
Od pátku do neděle 24.–26. července 2020
uspořádal Sportovní klub v Rájci-Jestřebí
v areálu na Rybníčku tradiční pouťový společensko-sportovní víkend.
V pátek se uskutečnilo posezení s hudbou
a tancem na připraveném parketu. Přes odpolední bouřku nakonec přišlo asi 240 návštěvníků a všichni prožili nádherný večer. K tanci
a poslechu hrála nově skupina Velvet a přítomní byli s jejich projevem velmi spokojeni.
Stále zvětšující se počet lidí na akci je projevem zájmu spoluobčanů o tento druh zábavy
a dobré organizace.
V sobotu odpoledne byl odehrán turnaj čtyřher
v tenise. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů. Složení dvojic se měnilo, a tak hra byla velmi pestrá
a hráči měli možnost hrát libovolné množství
zápasů dle fyzických dispozic. Nešlo ani o výsledky, jako o pocit ze hry a příjemně stráveného odpoledne. Od 17 hodin byl sehrán přátelský zápas v malé kopané, svobodní – ženatí.
Všichni hráči hráli s nasazením, hra byla pestrá.
I když svobodní prohrávali, nakonec srovnali
na 4:4 a v penaltovém rozstřelu zvítězili.

Po zápase pak pokračovala zábava a posezení
všech hráčů i příchozích do večerních hodin.
V neděli byl také již tradičně sehrán přátelský
zápas ve volejbale. V zápase mladí – starší byly
podávány vynikající výkony s maximálním nasazením.
Po všechny dny zajistil výbor klubu obsluhu
a občerstvení. Bylo podáváno široké spektrum
nápojů, uzeniny z udírny i slané dobroty k absolutní pohodě.
Jak již bylo zmíněno tyto pouťové akce jsou již
tradicí a jsou hojně navštěvovány jak aktivními
sportovci, tak spoluobčany, kteří se přijdou
pobavit, sousedsky posedět a prožít příjemné
chvíle. Pobýt pod širým nebem v prostředí
sportovního areálu na Rybníčku, příjemně se
odreagovat a v dnešní uspěchané době zapomenout na všední starosti. Mimo jiné přišli
do opět příjemnějšího prostředí. Byla provedena kompletní výměna pletiva, nátěry sloupků a opravy podezdívek na tenisových kurtech.
Dík všem, kteří se na organizaci podíleli.
Miroslav Zachoval

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD V MĚSÍCI ČERVENCI
pan Vladimír Janíček, 63 let
paní Marie Karlíková, 75 let
paní Marie Baráková, 75 let
paní Marie Pavlů, 78 let
paní Anna Tihonová, 80 let

Správné řešení křížovky
z srpnového vydání zpravodaje:
Když v srpnu moc hřímá,
bude na sníh bohatá zima.

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

9

KŘÍŽOVKA

SPORT

10
ÚPRAVY SPORTOVNÍHO AREÁLU NA RYBNÍČKU

V roce 2020 poskytlo město Rájec-Jestřebí
Sportovnímu klubu Rájec-Jestřebí mimořádnou dotaci na modernizaci sportovního areálu
na Rybníčku v místní části Jestřebí.
Jako nejdůležitější byla výměna pletiva na
oplocení tenisových a volejbalových kurtů.
Pletivo bylo ještě původní z budování areálu,
bylo zkorodované, poškozené a docházelo
k častému úniku míčů mimo hřiště. Bylo demontováno stávají pletivo, provedeno očistění a úprava sloupků a jejich následný nátěr.
Vhledem k odbornosti provedla práce vybraná firma s touto specializací. Bylo použito speciální pletivo na tenisové kurty s menšími
oky a dlouholetou životností.
Druhou předcházející akcí byla oprava podezdívek kolem tenisových kurtů. Podezdívky se
již rozpadaly, materiál z nich znečisťoval kurty.
Také jejich výška nebyla dostačující a zemina
z okolních pozemků padala na kurty. Ze všech

navrhovaných variant na opravu bylo nakonec jako nejlepší vybráno zaarmování, zabednění a zvýšení podezdívek betonem. Část prací se provedla již v loňském roce, letos se vše
dokončilo. Na zajištění maximální životnosti
podezdívek a zatraktivnění prostředí byl proveden konečný nátěr zelenou barvou. Došlo
tím k navození příjemné atmosféry ke hře.
Nakonec se vše podařilo stihnout do pouťového víkendu. Všichni příchozí tak mohli obdivovat nové a velmi příjemné prostředí celého
areálu.
Poděkování patří městu Rájec-Jestřebí, že podpořilo sportovní klub a tím všechny, kdo areál
na Rybníčku aktivně či pasivně využívají.
Budeme rádi, když si přijdete nejen prohlédnout zbudované dílo, ale aktivně se také zapojíte do sportovních aktivit našeho klubu.
Miroslav Zachoval

NĚCO Z HISTORIE
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SLOUČENÍ RÁJCE NAD SVITAVOU A JESTŘEBÍ
Dokončení článku z minulého vydání zpravodaje.
Projednané návrhy na sloučení obcí byly schváleny MNV v Rájci n. Svitavou. 15. 2. 1960, MNV
v Jestřebí 19. 2. 1960, a to v obou případech
jednomyslně. Podpora zamýšleného kroku
nalezla ohlas i mezi občany, byť se objevovaly
též projevy nesouhlasné. Vše názorně shrnují
soudobé prameny: „Tu a tam se vyskytly i hlasy
proti navrhovanému sloučení, byly to převážně
projevy zakořeněného lokálního patriotismu
– drtivá většina občanů však nabyla přesvědčení,
že sloučení obcí bude ku prospěchu obou částí
nové obce, neboť tu vznikne velký regionální
celek, jedna z největších obcí našeho okresu a tím
i nové možnosti rozvoje a rozkvětu.“
Za účelem hladkého průběhu celé záležitosti
a průběžného řešení všech sporných otázek
tak, aby sloučení proběhlo plynule a bez
jakéhokoliv narušení chodu všech institucí
a organizací v obci, byla v těchže dnech ustavena koordinační komise, jejímiž členy za
Rájec n. Svit. byli: Miloslav Musil (1925–2004),
Jaromír Hlaváček, Zdeněk Mokrý (1929–?),
Vincenc Horálek (1903–1990), Alois Šmatera
(1913–1993), MUDr. Karel Schuch (1909–1974)
a Ing. Josef Skoták (1914–1984); za Jestřebí:
Josef Bílek (1905–1998), Jan Ambrož (1912 až
1998), Alois Vítek (1918–1977), Miroslav Růžička
(1927–1986) a Leopold Málek (1916–1996).
Samozřejmě, že vše nezůstávalo jen na bedrech a rozhodování místní správy. Sloučení
obcí projednávalo na svých schůzích také předsednictvo a plénum OV KSČ v Blansku a zároveň rada a plénum ONV v Blansku. Rada ONV
Blansko schválila sloučení Rájce n. Svit. a Jestřebí 11. 5. 1960, plénum ONV pak 27. 5. 1960,
kterýmižto kroky bylo o sloučení de facto
s konečnou platností rozhodnuto. Sloučení
proběhlo na základě ustanovení § 4 odst. 2.
zákona č. 13/1954 Sb. o národních výborech,
a § 15 odst. 1. vládního nařízení č. 34/1958 Sb.
o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě. Sloučení bylo odsouhlaseno s účinností od 12. 6. 1960, tedy ke dni

konání celostátních voleb do národních výborů.
Zároveň se sloučením Rájce n. Svit. a Jestřebí
bylo tehdy rozhodnuto o sloučení dalších obcí
nového okresu Blansko – kupř. Brťova a Jenče,
Milonic a Závisti, Šebrova a Svaté Kateřiny, či
Vavřince, Veselice a Suchdola. U některých
dalších obcí došlo k dílčím územním změnám
či úpravám názvů.
Nový název naší sloučené obce byl při přípravných jednáních také řešen, ovšem nijak
úporně – tato otázka byla rozhodnuta poměrně snadno. Oboje obce se přiklonily k variantě Rájec-Jestřebí, na níž nebyl problém se
dohodnout. Jednak bylo příznivě vnímáno
zachování obou původních názvů v názvu
novém, a hlavně nemuselo být vytvářeno
zcela nové a neznámé místní jméno, neboť
právě takto se už od r. 1926 nazývala zdejší
železniční stanice. Volba nového názvu obce
odvozením od zažitého a platného názvu
stanice ČSD byla právě tímto argumentem
odůvodněna u ONV v Blansku, který o zvolení
názvu uvědomil Krajský národní výbor v Brně
již 8. 4. 1960. O tom, že o novém názvu bylo
rozhodnuto velmi rychle, svědčí i zajímavá
skutečnost, totiž že právě označení obce jako
Rájec-Jestřebí se objevilo v tehdejším informačním zpravodaji Rájecké zprávy již 8. 5. 1960,
tedy víc jak měsíc před sloučením, v souvislosti se zveřejněním kandidátů navržených
k volbám do národního výboru, přičemž byli
zveřejněni kandidáti z obou obcí.
V tutéž dobu byly kromě kandidátů zveřejněny rovněž informace o místní volební
komisi (řídila volby, zajišťovala vyhotovení
hlasovacích lístků, dozírala na zachovávání
předpisů, registrovala zvolené poslance, řešila
případné stížnosti, atp.), okrskových volebních
komisích (v Rájci a v Jestřebí) a obvodních
volebních komisích pro jednotlivé volební
obvody, a dále vymezení těchto volebních
obvodů konkrétními domovními čísly. V rámci
předvolební kampaně navštívil Rájec n. Svit.

NĚCO Z HISTORIE
28. 5. 1960 Rudolf Barák (1915–1995), tehdejší
místopředseda vlády a ministr vnitra, který byl
jedním z kandidátů za okres Blansko na poslance Národního shromáždění za Jihomoravský
kraj (tehdy nově ustavený – vznikl sloučením
Brněnského kraje, Jihlavského kraje a Gottwaldovského kraje s účinností od 1. 7. 1960,
proklamován byl ovšem již zákonem č. 36/1960
Sb. o územním členění státu k 11. 4. 1960).
Veřejná předvolební schůze s Rudolfem Barákem se uskutečnila v rájecké sokolovně pro
občany z Rájce i Jestřebí.
Obce byly rozděleny na dva volební okrsky
s celkem 35 volebními obvody (volební obvod
1–23 v Rájci, volební obvod 24–35 v Jestřebí,
přičemž občané z volebních obvodů č. 21–23
ležících na pravém břehu Svitavy – tj. na tzv.
Malé straně – spadali již do II., tedy jestřebského okrsku, a volili nikoliv v Rájci, ale v Jestřebí, kde byla volební místo v budově školy).
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Volby proběhly za slavnostní atmosféry 12. 6.
1960, účast byla prakticky 100%: ve volebním okrsku I. bylo registrováno 1155 voličů
a odvolilo 1155, ve volebním okrsku II. bylo
registrováno 827 voličů, odvolilo 826, přičemž
některé voličské skupiny se rozhodly volit
manifestačně. Na veřejném ustavujícím zasedání nově utvořeného MNV Rájec-Jestřebí
24. 6. 1960 byli do čela společného MNV zvoleni zástupci jak Rájce, tak Jestřebí: předsedou
se stal Miloslav Musil (úřad vykonával již od
roku 1954), náměstkem předsedy byl zvolen
Josef Bílek (poslední předseda MNV v Jestřebí v l. 1955–1960) a tajemníkem Alois Šmatera. Kromě 35 poslanců MNV bylo ustavující
schůzi přítomno 45 občanů. Následně došlo
k ustanovení jednotlivých komisí a volbě jejich
členů. MNV měl tehdy celkem devět komisí –
plánovací komisi, komisi pro výstavbu, finanční komisi, zemědělskou komisi, komisi místního

Slavnostní zahájení voleb 12. 6. 1960 před školou v Jestřebí (SOkA Blansko)
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hospodářství, komisi pro vnitřní obchod,
komisi zdravotní, sociální a bytovou, komisi
bezpečnostní a komisi kulturní, pod kterou
spadaly ještě čtyři subkomise – pro knihovnu,
vedení kroniky, rozhlasová rada a redakční
rada Zpráv z Rájce-Jestřebí. Úřadovna MNV
pro celou sloučenou obec byla ponechána
v prostorách dosavadní úřadovny MNV Rájec
n. Svit., čili v domě čp. 84 na náměstí, kde sídlí
městský úřad dodnes.
Tímto krokem bylo završeno sloučení Rájce
nad Svitavou a Jestřebí, které dnem voleb
vstoupilo oficiálně v platnost. Původní názvy
obcí zůstaly zachovány jako názvy katastrálních území, název Rájec nad Svitavou si ponechal i místní zámek s ohledem na historické
souvislosti. Sloučením obcí byl rovněž dán
základní předpoklad k pozdějšímu povýšení
na město, neboť došlo ke skokovému zvýšení obyvatel. K 31. 12. 1956 žilo v Rájci nad
Svitavou 2025 obyvatel, v Jestřebí k 1. 1. 1958
977 obyvatel, po sloučení obcí žilo v obou
místních částech 2982 obyvatel, k 1. 12. 1970
počet vzrostl na 3108. Vzhledem ke sloučení
obcí, nárůstu počtu obyvatel, přítomnosti

průmyslových závodů, škol, dopravního uzlu
(autobusová a železniční doprava) a vůbec
k celkové střediskovosti obce pro její okolí byly
splněny nejdůležitější předpoklady potřebné k povýšení na město, což se stalo r. 1973.
K další a zatím poslední změně z tohoto ranku
pak došlo o dvacet let později, kdy k 1. 7. 1980
byly k Rájci-Jestřebí integrovány do té doby
samostatné vsi Karolín a Holešín. Od té doby
má naše město čtyři místní části.
Na letošní léto byly plánovány oslavy šedesátého výročí sloučení, avšak aktuální komplikovaná situace nakonec zapříčinila jejich zrušení a odsunutí na příští rok. Objevily se též
hlasy, že výročí není nutné zvlášť připomínat,
neboť se nejednalo o záležitost vzešlou z vůle
místních obyvatel, ale prakticky diktovanou
politickosprávními a stranickými orgány –
navzdory tomu se ale domnívám, že výročí si
připomínku zaslouží přinejmenším touto
formou, neboť patří k nejvýznamnějším milníkům v historii města, a to bez ohledu na dílčí
dobově příznačné souvislosti a vnější vlivy.
Petr Sychra

TŘIĎTE S MĚSTEM RÁJEC-JESTŘEBÍ
TEXTIL, BOTY, TEXTILNÍ HRAČKY
Textilním odpadem se rozumí obnošené, nebo
nepotřebné ošacení, obuv, popř. textilní hračky. Zmiňované věci můžete v našem městě
odevzdat k ekologickému využití na šesti sběrných místech. Tyto kontejnery však nejsou
umístěny na každém sběrném místě. Najdete
je na sběrných místech v Rájci na ulici Havlíčkova, Jurkova a Lesnická, v Jestřebí na ulici
Hybešova, v Holešíně u autobusové zastávky,
v Karolíně na točně u obchodu. Každý z kontejnerů obsahuje návod k použití s popisem či
ikonkami pro orientaci, co do kontejneru patří
a co nikoliv. Dále je na kontejneru telefonní
číslo, kam volat v případě, že je kontejner naplněn. Kontejnery nejsou pravidelně sváženy.

Věděli jste, že každý z nás vyprodukuje ročně
zhruba 16 kg oděvů, které doposud končily
jako komunální odpad? Předcházejme této
situaci tím, že nepotřebné šatstvo uložíte do
správného kontejneru. Vytříděné ještě nositelné oděvy jsou poskytovány fondům nebo
oblastním charitám. Nevyužitelné šatstvo se
používá jako surovina k výrobě čistících hadrů.
NA VŠECH SBĚRNÝCH HNÍZDECH PLATÍ PŘÍSNÝ
ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ JAKÉHOKOLIV ODPADU
MIMO NÁDOBY K TOMU URČENÉ!
Zdeněk Vašíček
místostarosta

RŮZNÉ
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Konference
Tajemství elektromobility
Te rmín: 18. z áří 2020 (9: 0 0 –15: 0 0 hodin)
M ísto konání: Z áme ck ý sk le ní k Boskovice
Hlavní témata konference:
elektromobilita – nabíjení – fotovoltaika – dotace
RD bez drahých plateb za energii – TESLÁČEK
Synergie fotovoltaiky a elektromobility – ELEKTRO Dad
Více na www.kome2019.cz

3. elektrowesternový sraz
Boskovice
Te rmín: 19. z áří 2020
M ísto konání: Weste rnové měste čko Boskovice
Vítáni jsou všichni majitelé elektromobilů a zájemci
o elektromobilitu, široká veřejnost, rodiny s dětmi.
Možnost projížďky elektromobilem po okolí, představení novinek.
Výuka tanců – pro registrované účastníky zdarma.
Velká elektromobilní soutěž.
Večer country bál se skupinou PRAK
Doprovodné akce:
Sobota 19. září 2020 – Dámská degustace moravských vín
Neděle 20. září 2020 – Elektrolodě v Punkevních jeskyních
Nutné zakoupit vstupenky přes stránky pořadatele.
Registrace a program na www.mala-elektromobilita.cz
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USNESENÍ

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 27. 7. 2020
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 2020
(příloha č. 1).
USNESENÍ č. 2b
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených zastupitelstvem města v roce
2020 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 3
Rada města se seznámila s cenovými nabídkami na výměnu otvorových prvků domu na
ul. Jurkova 643, Rájec-Jestřebí, který je v majetku města a rozhodla vybrat jako dodavatele společnost RI OKNA a. s., Úkolky 1055,
Bzenec, která podala nejvýhodnější cenovou
nabídku. Rada města žádá o předložení návrhu
smlouvy o dílo.
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala a bere na vědomí
sdělení AK JUDr. Viléma Fránka, Blansko o stavu mimosoudního vyřízení v rámci mediace
s PIKHARTSPORTSERVIS s. r. o., Brno (příloha
č. 3).
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala a bere na vědomí
oznámení ředitele Základní školy a mateřské
školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko o změně
statutárního zástupce ředitele Základní školy
a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
od 1. 8. 2020 (příloha č. 4).

USNESENÍ č. 6
Rada města schvaluje změnu platového výměru ředitele Základní školy a mateřské školy
Rájec‑Jestřebí, okres Blansko od 1. 9. 2020 (příloha č. 5).
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2019, kterou se
zhotovitel Ing. Petra Kročilová, Luhačovice
zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci na akci „Letní kino Rájec-Jestřebí – přírodní
kulturní památka – revitalizace“ (příloha č. 6).
Předmětem dodatku je změna termínu předání díla. Rada města rozhodla dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2019 uzavřenou se zhotovitelem Ing. Petrou Kročilovou,
Luhačovice uzavřít.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě o dílo k akci „Dům služeb, Rájec-Jestřebí, Komenského 624“ ze dne 29. 4. 2020 uzavřené s firmou JEZAT, s. r. o., Rájec-Jestřebí,
jehož předmětem jsou méněpráce (příloha
č. 7). Rada města rozhodla dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo k akci „Dům služeb, Rájec-Jestřebí, Komenského 624“ uzavřené s firmou JEZAT,
s. r. o., Rájec‑Jestřebí uzavřít.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala nabídku a návrh příkazní smlouvy na výkon inženýrské činnosti
k akci „Autobusová zastávka ul. Komenského,
Rájec-Jestřebí“ společnosti BESTA-ING.BRÁZDA s. r. o., Blansko (příloha č. 8). Rada města
rozhodla příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti k akci „Autobusová zastávka ul.
Komenského, Rájec-Jestřebí“ se společností
BESTA-ING.BRÁZDA s. r. o., Blansko uzavřít.

USNESENÍ
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 820 ostatní plocha
o výměře cca 12 m² z celkové výměry 2.619 m²
v k. ú. Rájec nad Svitavou pro parkování osobního auta a rozhodla uzavřít na předmětnou
část pozemku smlouvu o výpůjčce na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala 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 a rozhodla uzavřít na předmětnou část pozemku
pachtovní smlouvu na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní dobou za pachtovné
1 Kč/m²/rok.
USNESENÍ č. 12
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtování části pozemku parc. č. 1623/1 zahrada
o výměře cca 100 m² z celkové výměry 1.041 m²
v k. ú. Rájec nad Svitavou k pěstování plodin.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala žádost o odprodej
pozemku parc. č. 446 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 138 m² v k. ú. Jestřebí a doporučuje zastupitelstvu města předmětný pozemek odprodat za cenu 350 Kč/m². Pozemek
parc. č. 446 je osvobozen od DPH dle § 56,
odst. 1, zák. č. 235/2004 Sb., zákon o DPH. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
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USNESENÍ č. 14
Rada města rozhodla zveřejnit záměr směny
části obecního pozemku parc. č. 1496 ostatní plocha o výměře 288 m² z celkové výměry
8.789 m² v k. ú. Jestřebí za pozemek parc. č.
1401 ostatní plocha o výměře 288 m² v k. ú.
Jestřebí.
USNESENÍ č. 15
Rada města projednala návrh Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Rájec – úprava DS, Janíček“ na
pozemcích parc. č. 94 ostatní plocha, 110 ostatní plocha, 121/3 ostatní plocha a 2212/1 ostatní plocha, všechny v k. ú. Rájec nad Svitavou.
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Rájec – úprava DS, Janíček“ na
pozemcích parc. č. 94 ostatní plocha, 110 ostatní plocha, 121/3 ostatní plocha a 2212/1 ostatní plocha, všechny v k. ú. Rájec nad Svitavou
se společností E.ON Distribuce, a. s., České
Budějovice za jednorázovou náhradu 2.100 Kč
+ platná sazba DPH a za podmínek uvedených
v příloze č. 9.
USNESENÍ č. 16
Rada města projednala žádost Českého svazu
chovatelů, ZO Rájec-Jestřebí o povolení Krajské
výstavy mladých chovatelů Juvenes Moravia
2020 a závodů v králičím hopu Juvenes Rabbit
Jumping 2020 dne 01.08.2020 v areálu chovatelů v Rájci-Jestřebí. Rada města souhlasí
s konáním této akce dle žádosti (příloha č. 10).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

USNESENÍ
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ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 3. 8. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města projednala Protokol o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
s názvem „Rájec-Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování parkovacích stání a chodníků, oprava
veřejného osvětlení a místního rozhlasu“ (příloha č. 1). Rada města v souladu s doporuče-

ním hodnotící komise na realizaci této veřejné
zakázky vybrala firmu SWIETELSKY stavební,
s. r. o., Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice, Pražská tř. 495/58, České Budějovice,
IČ 480 35 599. Rada města pověřuje starostku
města Mgr. Romanu Synakieviczovou uzavřením smlouvy.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Mgr. Monika Nováková v. r., členka rady města

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 17. 8. 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 schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2020 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4a
Rada města bere na vědomí informaci Arcidiecézní charity Praha o ukončení účasti v současné době podporovaného dítěte Chileshe
Mulengy ze Zambie na programu Adopce na
dálku.
USNESENÍ č. 4b
Rada města souhlasí s pokračováním v zapojení do programu Adopce na dálku prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha. Rada města pověřuje Odbor kultury a cestovního ruchu
výběrem jednoho dítěte z databáze Arcidiecézní charity Praha.
USNESENÍ č. 5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.

USNESENÍ č. 6
Rada města projedná bod Uzavření nájemní
smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí na příštím jednání rady města.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
na výměnu otvorových prvků bytového domu na ul. Jurkova 643, Rájec-Jestřebí, který je
v majetku města Rájec-Jestřebí se společností
RI OKNA a. s., Bzenec (příloha č. 3). Rada města
rozhodla smlouvu o dílo na výměnu otvorových prvků bytového domu na ul. Jurkova 643,
Rájec-Jestřebí se společností RI OKNA a. s.,
Bzenec uzavřít.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala nabídku a návrh příkazní smlouvy na výkon technického dozoru
k akci „Rájec-Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování parkovacích stání a chodníků, oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu“ s Ing.
Leošem Kratochvílem, Lomnice u Tišnova (příloha č. 4). Rada města rozhodla příkazní
smlouvu na výkon technického dozoru k akci
„Rájec-Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování
parkovacích stání a chodníků, oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu“ s Ing. Leošem
Kratochvílem, Lomnice u Tišnova uzavřít.

USNESENÍ
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USNESENÍ č. 9
Rada města projednala žádost o odprodej
části pozemku parc. č. 448/1 zahrada o výměře cca 113 m² z celkové výměry 455 m² v k. ú.
Rájec nad Svitavou a nedoporučuje zastupitelstvu města předmětnou část pozemku odprodat.
USNESENÍ č. 10a
Rada města projednala žádost o výpůjčku
části obecního pozemku parc. č. 1690 ostatní
plocha o výměře cca 10 m² z celkové výměry
885 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou pro parkování osobního auta a rozhodla smlouvu o výpůjčce neuzavřít.
USNESENÍ č. 10b
Rada města souhlasí v souladu s vyjádřením
strážníka MP a vedoucího správy a údržby majetku města s parkováním majitelů nemovitostí v lokalitě Močidla na místě vyznačeném na
snímku z katastrální mapy z důvodu přístupu
na pozemky (příloha č. 5).
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost o zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemku parc.
č. 98 ostatní plocha o výměře 194 m² v k. ú.
Rájec nad Svitavou a nesouhlasí se zřízením

služebnosti – věcného břemene – stezky a cesty
na předmětném pozemku.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala žádost o přezkoumání stanoviska ve věci přeložky nadzemní
přípojky NN v ulici V Úzkých v Rájci-Jestřebí
a konstatuje, že trvá na usnesení č. 22 ze dne
24. 6. 2019.
USNESENÍ č. 13
Rada města bere na vědomí výpověď nájemní
smlouvy na pozemek parc. č. 817 v k. ú. Jestřebí
ze dne 10. 4. 2006 z důvodu směny předmětného pozemku. Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ke dni podání návrhu na
vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
USNESENÍ č. 14
Rada města projednala žádost o výpůjčku
cimbálu a rozhodla cimbál vypůjčit na dobu
neurčitou, s výpovědní lhůtou jeden měsíc
a se smluvním ujednáním předčasného vrácení v případě potřeby půjčitele cimbál nezbytně nutně využít. Rada města žádá o předložení smlouvy o výpůjčce.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

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. 9/2020 – vydáno v září 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.

Jak se mění naše město – místní část Jestřebí,
spojovací ulička ulic V Zahradách a V Humnech. Foto Zdeněk Vašíček.

