Jak se mění naše město – místní část Rájec, nová fasáda městského úřadu.
Foto: Zdeněk Vašíček.

Koncert Mezinárodního hudebního festivalu
13 měst Concentus Moraviae konaný dne 17. 6. 2021
na Státním zámku Rájec nad Svitavou

SLOVO STAROSTKY
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
zdravím Vás v prvních prázdninových dnech.
Při předávání maturitních vysvědčení studentům gymnázia a Ceny starosty města na státním zámku Rájec nad Svitavou jsem si uvědomila, jak ten čas závratnou rychlostí utíká.
Vysvědčení jsou předána, žáci a studenti si již
oddychli, v rukou drží výsledek své celoroční
práce a teď hurá na prázdniny! Věřím, že budou fajn i přes stále probíhající pandemická
opatření.
I přes tato opatření se v našem městě probouzí kulturní dění. Po závěrečném koncertu
sezóny KPH 2020/2021 – DJANGO JET & Swing
a francouzský gypsy jazz jsme se ve čtvrtek
17. června opět sešli v reprezentativních prostorách Státního zámku Rájec nad Svitavou
při poslechu klasické hudby v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae. Nad tímto koncertem převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje,
Mgr. Jan Grolich, a vzhledem ke snížené kapacitě byl již dlouho dopředu vyprodán.
Program byl značně specifický. V podání
Tiburtiny Ensemble zazněl Jistebnický kancionál. Tento vzácný rukopis z 15. století byl
objeven na Jistebnické faře. Jedná se o unikátní sbírku duchovních písní a chorálních
zpěvů v češtině. Duchovní písně byly významným médiem předávání husitských idejí své
doby. Autoři takových textů byli často vzdělaní klerici. Autorství některých písní v Jistebnickém kancionálu je připisováno knězi Janu
Čapkovi nebo Janu Husovi. Z původní knihy
se dochovalo pouze torzo, i to však čítá úctyhodných zhruba 370 textů, písní, překladů
i původních zpěvů. V programu koncertu jsme
mohli alespoň poodhrnout závoj, pod kterým
se skrývá nedoceněné bohatství časů dávno
minulých.

Ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble
vznikl roku 2008 v Praze. Věnuje se interpretaci gregoriánského chorálu, středověkého
vícehlasu, ale také soudobé hudby. Za svoji více
než desetiletou existenci si soubor vydobyl
pevnou pozici na poli interpretace staré hudby
a řadí se mezi špičky ve svém oboru. Je oceňován zejména pro svou jedinečnou barvu zvuku,
vřelost projevu a dramaturgickou nápaditost.
Dík patří pořadatelům festivalu, kteří se rozhodli, v nejisté době plné protiepidemických
opatření, jej uspořádat.
Další příjemné akce nás čekají a těším se na
setkání s Vámi na některé z nich. Současně
děkuji za trpělivost při realizaci právě probíhajících investičních akcích v našem městě.
Je jich hodně, každá z nich však přispěje ke
zkvalitnění života v našem městě. Nyní se
právě dokončují opravy povrchů komunikací
objízdných tras v rámci stavby „II/374 Rájec
průtah, IV. stavba“, dokončuje se stavba chodníků ve středové části Holešína. Probíhá výběrové řízení na opravy chodníků a komunikací v místní části Rájec, včetně cesty pro
pěší od pošty ke škole. Připravuje se výměna
elektroinstalace a zhotovení vnitřních omítek
na chodbách knihovny. Než město bude moci
přistoupit ke komplexním opravám, včetně
inženýrských sítí, bude provedena dočasná
oprava komunikace ulice v Úzkých a B. Němcové. Dále také probíhá výběrové řízení na
koupi zametacího stroje. Připravuje se dokončení výsadby zeleně na ul. Sportovní. Prostě,
stále se něco děje.
A protože je tu prázdninový čas, dovolte mi,
abych Vám všem popřála krásné dovolenkové dny, spoustu nových zážitků, zasloužený
odpočinek, načerpání nových sil, chuti a elánu
do další práce po prázdninách.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka
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OCENĚNÍ EGOVERNMENT 2021 MÁME V RÁJCI-JESTŘEBÍ
V květnovém vydání zpravodaje jsme Vás
informovali o získání prestižního ocenění
eGovernment 2021. Tato soutěž je hledáním
osobností, které se nejvíce zasloužili o rozvoj
a popularizaci elektronizace veřejné správy
v ČR. Jedná se o ocenění osobností státní
a veřejné správy, které svojí aktivitou přispěly
k realizaci, posunu či propagaci elektronizace
veřejné správy v ČR v daném roce. Ocenění se
týká konkrétních osob, nikoli projektů. Je také
poděkováním těm, kteří se osobně věnují rozvoji elektronizace veřejné správy v ČR nad rámec svých pracovních povinností. Má také za
úkol poukázat na skutečnost, že přes všechny
technologie, jejich rozvoj, zrychlování, zmenšování rozměrů, zvyšování kapacity a dostupnosti, rozšiřování možností využití a další atributy, je stále ze všeho nejdůležitější člověk,

který je vymýšlí, ovládá a užívá. U nás si toto
ocenění zasloužila, a zaslouženě získala, tajemnice městského úřadu Mgr. Pavla Kotlánová.
Obsadila třetí místo v kategorii eOsobnost
měst. Na prvním místě se umístil Martin Strnad,
koordinátor Smart City a ICT projektů z Magistrátu města Děčín, na druhém pak starosta
města Bystřice Michal Hodík.
Slavnostní vyhlášení proběhlo pod záštitou
Vladimíra Dzurilly, vládního zmocněnce pro IT
a digitalizaci, 19. května v Praze v prostorách
Občanské Plovárny, bohužel bez osobní přítomnosti naší paní tajemnice. Ta v ten den
dohlížela na správný chod jednání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí, a proto jí cena byla
předána dodatečně. Cenu předával v nové
obřadní síni města Rájec-Jestřebí pan Ing. Jiří
Kotisa, zástupce společností GORDIC a FPO
Blansko, které také paní tajemnici do soutěže
eGovernment nominovali.
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A co je vlastně eGovernment?
Myšlenkou tzv. eGovernmentu je správa věcí
veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější.
V rámci budování eGovernmentu jako první
vznikla síť kontaktních míst veřejné správy
Czech POINT, která jsou dnes téměř v každé
obci a u nás jej najdete na matrice a podatelně městského úřadu, ale např. také i na poště.
Díky nim mohou občané na jednom místě
získat řadu dokumentů a využít služby, kvůli
kterým do té doby museli obíhat několik
různých úřadů. Dalším krokem bylo spuštění
systému datových schránek – nástroje pro
zaručenou elektronickou komunikaci se státem, který nahradil klasické posílání obálek
s pruhem pro ty, kteří datovou schránku mají.
A dále také vznikl systém základních registrů,
v nichž jsou uloženy aktuálně platné údaje,
které už ve většině případů nemusí úředníci
opakovaně žádat od občanů. Pro fungování
takto složitých a náročných systémů bylo
nutné vytvořit masivní a bezpečnou infrastrukturu.
Dalším logickým krokem v budování eGovernmentu je postupné zavádění inteligentních
elektronických formulářů. Ty nyní připravujeme i pro občany našeho města. Díky nim
může být většina agend veřejné správy pro
občana řešitelná elektronicky bez nutnosti

chodit na úřad. To bude možné díky celoevropsky uznávané elektronické identitě, která
umožní úplné elektronického podání u velkého množství agend. Nebude už nutné obíhat
úřady a vyplňovat papírové formuláře v úzce
vymezeném čase. Služby veřejné správy bude
možno ve stále větším rozsahu využít kdykoliv, online a zdarma.
V brzké době se chystáme spustit PORTÁL
OBČANA, kde naleznete všechny potřebné
formuláře, které vyplníte z pohodlí domova
bez nutnosti chodit na úřad. Těšit se můžete
i na možnost on-line plateb místních poplatků
a závazků vůči městu.
Tomuto tématu se budeme podrobněji věnovat v dalších vydáních zpravodaje.
Tajemnici úřadu ještě jednou gratulujeme k tak
významnému ocenění a děkujeme za její práci
při rozvoji služeb našeho úřadu!
Kolektiv pracovníků Městského úřadu
Rájec-Jestřebí

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PŘI PORUCHÁCH NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH
§
§

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

·

Poškození obecního majetku – tel. 770 142 141
Po–pá 6:30–15:00 h, e-mail: udrzba@rajecjestrebi.cz

VTS – tel. 516 432 598, 733 527 835, 734 276 470
Poruchy vodovod – tel. 734 658 886
Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626
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VEŘEJNÁ VÝZVA

MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ
Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí vyzývá
zájemce k přihlášení na místo
pracovník údržby zeleně
Místo výkonu práce: k. ú. města Rájec-Jestřebí
Druh pracovního poměru: pracovní úvazek 40
hodin týdně, na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou, zkušební doba v trvání
tří měsíců.
Datum nástupu: od 1. 8. 2021, popř. dle dohody.
Předpoklady pro uchazeče:
• státní občanství ČR,
• cizí státní občan, pokud má trvalý pobyt v ČR,
• dosažení věku 18 let, bezúhonnost.
Náplň práce:
Údržba veřejné zeleně:
• tvarovací a zmlazovací řezy okrasných rostlin,
dřevin a stromů
• odplevelování
• péče o travnaté plochy
• ošetřování půdy
• odstraňování náletů
• kladení travnatého povrchu
• výsev semen
• vysazování stromů a rostlin
• množení, ošetřování a regulace rostlin
• zálivky, hnojení
Údržba majetku města:
• údržba veřejné zeleně,
• zimní údržba + úklid sněhu
Kvalifikační předpoklady:
minimálně vyučen, přednostně v zahradnickém
oboru, praxe v údržbě zeleně vítána
Další požadavky:
• minimálně řidičské oprávnění skupiny B, další
skupiny výhodou (skupina T, C),
• komunikativnost, samostatnost, flexibilita,
• obsluha technických zařízení: sekačka, křovinořez, motorová pila, komunální technika apod.
Nabízíme:
• zařazení do 5. platové třídy dle nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
osobní příplatek
• zajímavou a různorodou práci,
• 25 dní dovolené a 3 dny indispozičního volna,

• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, rekreaci, kulturní a sportovní aktivity, zdravotní služby a další).
Náležitosti přihlášky jsou: Jméno, příjmení,
titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu (adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu),
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
datum a podpis.
K přihlášce připojte:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém
uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních,
• originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu
z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
(u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem – pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně dalších osvědčení,
• souhlas s použitím osobních údajů pro účely
výběru uchazečů na pozici zahradník.
K osobnímu pohovoru budou pozváni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají
přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. Termín pohovoru jim bude písemně oznámen.
Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně na Podatelnu městského úřadu Rájec-Jestřebí,
e-mailem na adresu tajemnik@rajecjestrebi.cz
nebo poštou nejpozději do 16. 7. 2021 do 12:00
hodin na adresu: Město Rájec-Jestřebí, Mgr.
Pavla Kotlánová, LL.M – tajemnice, Blanenská
84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Obálku označte slovy:
,,Veřejná výzva – pracovník údržby zeleně“
Kontakt: Mgr. Pavla Kotlánová, LL.M., tajemnice
městského úřadu Rájec-Jestřebí, tel. 731 240 038,
e-mail: tajemnik@rajecjestrebi.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběr pracovníka na základě této veřejné výzvy kdykoliv
v jeho průběhu.

Mgr. Pavla Kotlánová, LL.M. v. r., tajemnice
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Město Rájec-Jestřebí ve spolupráci
se Základní školou a mateřskou školou
Rájec-Jestřebí

vyhlašují

ve prospěch Mgr. Michala Poláka

Mgr. Michal Polák je učitelem Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, s trvalým pobytem v Blansku. V současné době se léčí z následků po prodělané pneumokokové meningitidě. Jeho manželka je na mateřské dovolené a zároveň pečuje o dvě
školou povinné děti. Účelem sbírky je shromáždění finančních prostředků na léčbu
následků po prodělané pneumokokové meningitidě nehrazené ze zdravotního pojištění, zajištění léčebného režimu, předepsané rehabilitační péče, nákupu zdravotnického materiálu, rehabilitačních pomůcek, popřípadě léčebného pobytu v určeném
rehabilitačním zařízení a také nákladů na vybavení, úpravu a chod domácnosti po
dobu léčby. Pomozte rodině v této nelehké situaci.

Číslo transparentního účtu: 123-1931500227/0100
Sbírka je vyhlášena od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
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REKONSTRUKCE V KNIHOVNĚ

RANDE NASLEPO S KNIHOU

Během covidové pandemie v roce 2020 budova naší knihovny – dříve školy – oslavila 200 let.
Za tu dobu jí prošlo mnoho dětí malých i větších,
ve škole, kroužcích i knihovně. Navštívilo ji také
mnoho dospělých a pro všechny jsme se spolu
s vedením města snažili připravit hezké prostředí, chtěli jsme vytvořit místo, kam se lidé budou
rádi vracet. Kdo pravidelně chodí do knihovny,
jistě vidí, kolik úprav se již udělalo. Právě loni
jsme měli ještě rekonstruovat chodby – omítky,
osvětlení atd. Tíživá situace kolem epidemie
covidu-19 nám plány překazila. Veškeré úpravy
jsme přesunuli na letošní rok.
Bohužel i letos jsme museli kvůli epidemii
knihovnu na mnoho dní zavřít a později jsme
půjčovali jen v provizorním režimu výdejního
okénka. V současné chvíli jsme se dostali do
normálu, jsme rádi, že knihovna opět ožila.
Můžeme své čtenáře uvítat v půjčovnách, děti
ze školy i školky přichází na besedy, jiní na
výstavy. Odložená rekonstrukce nám knihovnu ale opět uzavře. Stará budova si žádá své
a opravy se musí provést. Prosíme proto všechny o trpělivost a pochopení.
V srpnu bude knihovna uzavřena.
V červenci se proto zásobujte literaturou v dostatečném množství. Knihovna bude otevřena jako vždy v pondělí i ve čtvrtek pro děti
i dospělé.
Děkujeme všem svým uživatelům za pochopení a doufáme, že se po prázdninách opět
setkáme. V čistých, krásně osvětlených, rekonstruovaných prostorách.

Milí čtenáři, jistě jste někdy chodili na rande,
potkávali na schůzkách nové lidi, milé, krásné,
zajímavé. Někdy z takového setkání vykvetla
láska, jindy dlouholeté přátelství. Mohlo se ale
také stát, že jste odcházeli z takové schůzky
pěkně otrávení nebo naštvaní. To je riziko každého setkání s neznámým.
Kdo nezkusí, nepozná, nezažije.
My jsme pro Vás připravili na léto
Rande naslepo. Co k tomu potřebujete? Jen trošku odvahy. V knihovně pro Vás budou připravené zabalené knihy se srdíčky. Autor i název zůstanou skryté. Až doma zjistíte, jaký titul vám
osud přihrál do rukou a zda to byla dobrá volba, nebo naprostý omyl.
Nepovedeného „partnera“ můžete snadno zase vrátit.
V každé knize bude uložen lístek, na který můžete napsat dojmy, jež na vás „partner“ udělal.
Přijďte vyzkoušet netradiční schůzku s knihou.
Třeba budete mít šťastnou ruku a objevíte
dosud nepoznané autory.
Tato akce se již dlouho setkává s úspěchem
v jiných knihovnách, teď máte tuto možnost
i Vy.

Šťastnou ruku při výběru partnera
přejí rájecké knihovnice

PROVOZ KNIHOVNY O PRÁZDNINÁCH
ČERVENEC
Odd. pro děti
Po 13–16 hod.
Čt 13–16 hod.

Odd. pro dospělé
Po		
16–18 hod.
Čt 9–11 16–18 hod.

SRPEN
Městská knihovna bude pro veřejnost
uzavřena.

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
Upozorňujeme, že v červenci proběhne rozvoz knih našim starším občanům ve středu
7. července dopoledne. Připravte si přečtené knihy ke dveřím svých domů či bytů.

KULTURNÍ DĚNÍ
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KULTURNÍ DĚNÍ
1.–31. 7. 2021				
přízemí knihovny
DROBEČKY Z HISTORIE
Druhá „3D“ výstava obrázků v oknech knihovny nám připomene některá místa, lidi či události dob minulých.
19.–20. 7. 2021 21:30 hod.		
areál Na Rybníčku
FILMOVÉ LÉTO BRATŘÍ ČADÍKŮ
Srdečně jste zváni na promítání filmů pod
širým nebem! 19. 7. uvedeme komedii Bábovky
a 20. 7. životopisný film Havel. Dobrovolné
vstupné bude vybíráno na dobročinné účely
Konta Bariéry. Občerstvení je zajištěno. Přineste si s sebou něco na sednutí.

21.–22. 7. 2021 21:30 hod.			
hřiště za sokolovnou
FILMOVÉ LÉTO BRATŘÍ ČADÍKŮ
Pokračování Kinematografu Bratří Čadíků
proběhne v Rájci. Srdečně jste zváni 21. 7. na
dokumentární film Meky a 22. 7. na komedii
3Bobule. Na tomto promítání bude představeno vinařství Vican s ochutnávkou jejich vín.
Můžete ochutnat šest vzorků vín (á 20 Kč)
v zálohovaných skleničkách. Začátek ochutnávky začne již hodinu před promítáním.
Dobrovolné vstupné bude vybíráno na dobročinné účely Konta Bariéry. Přineste si s sebou
něco na sednutí.

VLASTA TVRDÁ VYSTAVUJE NA RÁJECKÉM ZÁMKU
Po mnohaměsíčním uzavření, způsobeném
covidovou pandemií, otevřela Galerie Kruh
na zámku Rájec nad Svitavou znovu své prostory milovníkům výtvarného umění a uměleckých řemesel.
Aby začátek nové činnosti po nedobrovolném
kulturním půstu byl radostný a povzbuzující
a také proto, že začíná krásné letní období,
první autorská výstava, kterou galerie uspořádá, bude kolekce obrazů paní Vlasty Tvrdé
z českého Podkrkonoší. Autorka se zabývá
především malováním květin, občas krajinomalbou.
Galerie Kruh tak doslova rozkvete rozmanitými květinami, polním a lučním kvítím, pestrobarevnými kyticemi. Věříme, že tato výstava každého návštěvníka zahřeje na duši
a správně letně naladí. Výstava bude přístupná od 20. července 2021 do 29. srpna 2021
v době 9:30–16:30 hod. (www.galeriekruh.cz)
Naděžda Formánková

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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EXKURZE DO ZOO LEŠNÁ

Dne 26. května se třídy 8. A a 8. B vydaly na
exkurzi do ZOO Lešná.
Když jsme v devět hodin dorazili do zoologické
zahrady, čekal na nás pan průvodce. Rozdělili jsme se na dvě skupiny, 8. A šla s panem
průvodcem na okruh Africká savana, kde jsme
viděli žirafy, slony, pštrosy, africká prasata,
zebry, supy i surikaty. 8. B šla s paní učitelkou
Dobešovou hladit a krmit rejnoky. V Tropicalu
se dívali na lenochoda a pak si prohlédli vydry
a lachtany. Následně se skupiny vyměnily.
Když jsme se spojili, prošli jsme si zbytek ZOO
a potom jsme se občerstvili. Někdo si koupil

hranolky, někdo pizzu, palačinku či ledovou
tříšť. Nakonec nám paní učitelka Dobešová
rozdala pracovní listy do přírodopisu, které
jsme vyplnili a odevzdali. Na půl hodiny jsme
dostali rozchod a o půl třetí jsme úplně utahaní odjížděli zpátky domů.
ZOO se nám moc líbila. Vzhledem k situaci
docházejí zoologickým zahradám úspory
a hrozí, že zvířátka nebudou mít co jíst. Proto
by bylo hezké, kdybyste si udělali do zoo výlet
i vy a podpořili ji v této těžké situaci.
Anna Staňková a Renata Floková, 8. A

PROSLOV ZÁSTUPCE STUDENTŮ
PŘI SLAVNOSTNÍM ZAHÁJENÍ MATURIT NA GYMNÁZIU
Vážená paní předsedkyně maturitní komise,
ctěný pane řediteli, milí učitelé a spolužáci!
Zkouška, na kterou jsme se všichni tak bedlivě
připravovali, ronili krev, pot a slzy, vstávali v nepředstavitelných osm hodin ráno, abychom
stihli online výuku, a snažili se do hlavy dostat
tolik informací, že se nám o nich i zdálo, je
opravdu tady. Už to není jen sen, ze kterého
bychom se mohli probudit, nebo hodina na
Microsoft Teams, ze které bychom se mohli
odpojit a svést to na špatné připojení. Je to
realita.
Pro studenty přichází několikadenní období,
kdy se i ti nejzarytější ateisté obracejí k Bohu
a prosí ho, aby vše dobře dopadlo.
Za šest let studia na této škole jsme si prošli
hodně věcmi. Byly to věci příjemné, jako třeba
výlety, exkurze či Erasmus projekty, ale i věci
nepříjemné a plné stresu. Jedno je však jisté
– ať už před námi stál sebetěžší úkol, vždycky
jsme ho zvládli. Proto věřím, že maturitní zkouška nebude výjimkou.

Říká se, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky
– v našem případě to byla pravda, protože náš
druhý vodácký kurz vzala voda, ale i tak doufejme, že je tomu opravdu tak a všichni z nás
se z ní dostanou zase na souš a nikdo nebude
nucen se jí nechat vláčet až do července, do
září, nebo – nedej Bože – ještě déle.
Na závěr bych chtěl všem popřát hodně štěstí
– zkoušejícím pevné nervy a zkoušeným šťastnou ruku při výběru otázky. Za celou naši třídu
bych chtěl zároveň poděkovat všem, kteří nás
za dobu studia na tomto gymnáziu něčemu
novému naučili, měli s námi svatou trpělivost,
protože mnohdy byla potřeba, a vedli nás tím
správným směrem, i když se často nejednalo
jen o vedení, ale přímo o tažení, které určitě
stálo mnoho, mnoho sil.
Kdybych zde měl vyjmenovat vše, co jste pro
nás udělali a že to nezřídka byly věci nad rámec
vaší práce, alespoň pětkrát by se nám změnil
ministr zdravotnictví. Natahování času si tedy
nechám až na ústní maturitu a místo toho
řeknu už jen jediné: Děkujeme za všechno.
David Novák, sexta

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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BLAHOPŘEJEME LETOŠNÍM MATURANTŮM NA GYMNÁZIU V RÁJCI-JESTŘEBÍ
Ve středu 16. června proběhlo slavnostní předávání vysvědčení letošním absolventům.
Díky ochotě kastelánky rájeckého zámku paní
Mgr. Zdeňky Kalové, DiS. a za přítomnosti starostky města Rájec-Jestřebí paní Mgr. Romany

Synakieviczové se celá sláva uskutečnila v překrásném prostředí zámku. Přítomna byla i paní
Mgr. Milada Barešová, předsedkyně maturitních komisí, která ocenila zodpovědný přístup
studentů po celou dobu studia i v době distanč-

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH / CENTRUM MOTÝLEK
ní výuky. Maturovali studenti ze dvou tříd. Třídu
šestiletého studia dovedl k maturitě Mgr. Petr
Jančík a třídu čtyřletého studia Mgr. Hana
Nejezchlebová. Všichni maturanti byli úspěšní.
Sexta šestiletého studia: 78 % studentů prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli, ve
4. ročníku: 43 % prospělo s vyznamenáním,
ostatní prospěli.
Přes 40 % sextánů se rozhodlo nahradit maturitu z Aj vykonáním certifikované zkoušky
na úrovni B2 nebo i C1. Věříme, že tento trend
bude pokračovat i v dalších letech.

Součástí slavnostního ceremoniálu bylo i předání Cen starosty města Rájec-Jestřebí, Kristýna Vlasáková ze třídy sexta a Adam Malysák
ze třídy 4. ročník převzali tuto cenu přímo od
paní starostky.
Blahopřejeme všem absolventům a přejeme jim
hodně úspěchů a spokojenosti v dalším životě.
Ing. Stanislav Laštůvka,
ředitel školy

CENTRUM MOTÝLEK
Centrum Motýlek připravuje pro maminky s dětmi
prázdninový kroužek Prázdniny s pejskem a kočičkou.
Kroužek bude probíhat vždy
ve čtvrtek od 9 do 11 hodin
na různých místech v Rájci-Jestřebí. Každý týden nás
čeká jiné téma a jiné prázdninové dobrodružství. Budeme si hrát, tvořit i sportovat,
nebude chybět dobré občerstvení či výlet po okolí.
Více informací i přihlášku na
jednotlivá setkání najdete na
stránkách: https://www.centrum-motylek.cz/prazdniny-pro-deti/
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CENTRUM MOTÝLEK HLEDÁ

LEKTORY
A LEKTORKY
Baví vás práce s dětmi?
Chtěli byste vést zajímavý kroužek?
Máte nápad na akci pro veřejnost, která v naší obci chybí?

PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!
Nabízíme práci na DPP a finanční odměnu za vedení kroužků.

Pokud se chcete dozvědět víc, napište na e-mail
motylekrajec@seznam.cz.
Těšíme se na vás!
CENTRUM MOTÝLEK, Z. S., RÁJEC-JESTŘEBÍ | www.centrum-motylek.cz

CENTRUM MOTÝLEK
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KOLOBĚŽKOVÉ ZÁVODY

První červnový víkend
v Rájci proběhly tradiční
koloběžkové závody.
Tentokrát ve dvou termínech, v sobotu 5. 6. v části Rájec, na ulici Havlíčkova, a v neděli 6. 6. v části
Jestřebí, na ulici Luční.
Startovalo se v několika
kategoriích počínaje nejmenšími dětmi na motorkách, následovali trochu zdatnější jezdci na dvoukolových odrážedlech a ti starší mohli volit mezi koloběžkou
a kolem. Vítězové byli všichni, kdo dojeli do
cíle, kde obdrželi sladkou fidorkovou medaili

a další drobné odměny. Následoval program
od Policie ČR, která děti poučila o bezpečné
jízdě a také rozdala dětem nějaké odměny.
Sluníčko nám už konečně přálo, a tak v nedělním programu přišlo vhod osvěžení, když
měly děti možnost hasičskou
stříkačkou zachránit dřevěný hrad před plameny ohně,
naštěstí jen namalovanými.
Hasičům SHD Rájec tímto děkujeme za zapůjčení hasičské
stříkačky.
Věřím, že si všichni užili příjemné dopoledne a budeme
se těšit na další ročník!
Kateřina Kalová
a Lenka Prokopová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA / STOMATOLOGICKÁ LSPP
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ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
V MĚSÍCI KVĚTNU
pan JUDr. Bohumil Flek, 80 let
paní Ludmila Skotáková, 85 let
pan Jiří Mládek, 73 let
pan František Borecký, 70 let
pan Jaroslav Matuška, 89 let

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
ČERVENEC 2021
3. 7.
4. 7.
5. 7.
6. 7.
10. 7.
11. 7.
17. 7.
18. 7.
24. 7.
25. 7.
31. 7.

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

MUDr. Jaklová Eva
MUDr. Chatrný Martin
MDDr. Janáč Jiří
MDDr. Javorská Aneta
MUDr. Křížová Romana
MUDr. Žilka Vlastimil
MUDr. Kupková Jarmila
MUDr. Kraml Pavel
MUDr. Jílková Stanislava
MUDr. Lukeš Pavel
MUDr. Kulhánková Emilie

Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 8
Boskovice, Lidická 10
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Knínice u Boskovic, 330
Benešov, 19
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové nám. 16
Rájec, Ol. Blažka 145
Boskovice, Smetanova 24
Křtiny, Zdrav. středisko

516 454 046
734 231 260
537 021 289
516 488 455
774 844 735
516 467 313
516 488 457
733 644 499
516 410 786
516 454 046
516 414 291

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.

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

OHLASY
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SVÁTEK DĚTÍ BYL I ZAČÁTKEM KULTURNÍHO DĚNÍ
Po dlouhé, pandemií koronaviru způsobené,
odmlce, kdy kultura a vůbec veškeré společenské dění téměř ustrnuly, se na konci května
začalo blýskat na lepší časy a my mohli v našem
městě oslavit Mezinárodní den dětí. Nejen
našim dětem, ale i jejich rodičům jsme v pátek
28. 5. 2021 uspořádali promítání letního kina
pod širákem, a to s pohádkou Princezna zakletá v čase. Nově jsme ale postavili kino v Jestřebí, v areálu Na Rybníčku. Byť jsme se nacházeli na konci května, počasí nám tento den
mnoho tepla nenadělilo, chvíli před promítáním dokonce spadlo i pár kapek, přesto byla
účast diváků překvapivá. Dostavilo se více jak

sto našich spoluobčanů a bylo vidět, že se
všichni po tak dlouhé době rádi vidí a hlavně,
že se chtějí bavit. O občerstvení se postarali
členové SK Jestřebí, za což jim děkujeme, taktéž za možnost uspořádat promítání na místě, které je většinou využíváno především ke
sportu. A nejsme u nich „na návštěvě“ naposledy, jelikož nás v tomto měsíci čekají dva
další filmy, které promítneme v rámci Filmového
léta bratří Čadíků také na tomto místě.
Všichni jste srdečně zváni a my se na Vás těšíme!
Odbor kultury a cestovního ruchu

DJANGO JET
V pátek 4. června jsme se po dlouhých měsících
někteří potkali na koncertu Kruhu přátel hudby. Ač se jednalo teprve o druhý koncert v této
koncertní sezóně, byl zároveň koncertem závěrečným. Z protiepidemických důvodů a opat-

ření mohl proběhnout pouze první zářijový
koncert na Státním zámku Rájec nad Svitavou,
na kterém vystoupil Felix Slováček, a nyní
poslední, který jsme uspořádali v náhradním,
pozdějším termínu. Vystoupilo na něm brněn-

OHLASY

ské uskupení Django Jet. Šest mladých hudebníků, kteří se orientují na francouzský jazz
a swing. Ve svém programu nabízí netradiční
spojení tohoto hudebního žánru s cimbálem.
Rozhodně zajímavá a zapamatovatelná je pak
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úžasná zpěvačka Marie Gilbertová, která
se narodila v Belgii. V jejím podání zněly
francouzské písně nenuceně a přesto
podmanivě.
Zažili jsme krásný, okouzlující, společenský večer. Kulturní zážitek jsme si vychutnali a s vděčností a radostí pak viděli také staré známé. Úsměvy i přes roušky
byly znatelné. Těšíme se na další, snad
již pravidelná, setkávání v nové sezóně
2021/2022. Její program právě ladíme
a brzy bude uveřejněn. Ceny abonentek
pro stávající předplatitele budou v nové sezóně poloviční vzhledem k neúplnosti předešlého cyklu. V prodeji je pro
Vás budeme mít připravené od začátku
měsíce srpna. Věříme, že nám zachováte
svoji přízeň a rádi také přivítáme nové zájemce.
Budeme se Vám opět snažit nabídnout to nejlepší z komorní hudební scény.
Odbor Kultury a cestovního ruchu

SPORT
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FOTBALU V NAŠEM MĚSTĚ JE JIŽ 100 LET
KAPITOLA 5. – OBDOBÍ 1984–1992
Příprava na sezónu 1983–1984, a to již v okresním přeboru, proběhla se stejným mužstvem
jako v sezóně minulé, až na odchod Mirka Vymazala zpátky do Blanska. Mužstvo začalo
dvěma porážkami, a tak trenér Pernica odstoupil a nahradil ho Bohuš Rozhon, trenér „B“
mužstva. Ani on však nezastavil sérii porážek,
a tak po nevydařeném podzimu obsadilo
mužstvo poslední 14. místo v tabulce. Pro jaro
posílil mužstvo útočník Doskočil ze Svitávky,
a naopak do Sloupu odešel Miloš Učeň. Získaných 9 bodů na jaře k záchraně nestačilo, a tak
se naše mužstvo znovu ocitlo ve III. třídě.
Nová sezóna 1984–1985 byla zahájena pod
vedením trenéra Rozhona, avšak nečekané
ztráty bodů ve třech utkáních po sobě znamenaly jeho odstoupení. Byl nahrazen bývalým

hráčem Metry Blansko a Vilémovic, Janem Urbánkem. Podzim byl neúspěšný, neboť naše
mužstvo obsadilo pouze 4. místo se ziskem
12 bodů. Na podzim 1984 ukončil hráčskou
kariéru Antonín Šmerda, a to po deseti letech
činnosti, pak přešel k trénování hráčů. Trenér
Urbánek dostal posilu v podobě Františka Vašíčka, bývalého hráče Ostrova a ČKD Blansko.
Ze soutěže bylo odvoláno „B“ mužstvo. Příprava na jaro byla zpestřena účastí mužstva na
zimním turnaji v Letovicích. Jaro bylo lepší než
podzim (zisk 18 bodů), avšak postup se nekonal.
Na první Kotvrdovice nám chyběly dva body.
Byl sehrán 15. ročník Memoriálu Josefa Ostrého.
Naše mužstvo obsadilo první místo, když ve
finále porazilo Lipovec 3:1. Pozitivním jevem
bylo, že pokračovala výstavba nových šaten.
Druhý pokus o návrat do okresního přeboru se
konal v sezóně 1985–1986 pod vedením tre-

Mladší žáci Rájec-Jestřebí – 1984. Stojící zleva: Antonín Šmerda (trenér), Milan Kadlec, Milan Man,
Radek Horáček, Jaroslav Maňoušek, Otakar Vlach, Stanislav Staněk, Josef Jarůšek, Jaroslav Musil
(trenér). Dole zleva: Martin Šmerda, Petr Šváb, Ondřej Čepa, Emil Frantel, Jaroslav Musil, Petr Klimek,
Roman Vlach, Radim Hříbal.
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Přípravka Rájec-Jestřebí – 1984 – turnaj v Boskovicích. Stojící zleva: Jaroslav Musil (trenér), Milan Man,
Petr Klimek, Erik Cerhák, Petr Procházka, Leoš Bezděk, Jaroslav Maňoušek, Petr Šváb, Milan Kadlec,
Antonín Šmerda (trenér). Dole zleva: Dzapka Jiří, Jaroslav Musil, Ondřej Čepa, Radim Hříbal, Martin
Šmerda, Stanislav Staněk (trenér). Ležící: Otakar a Roman Vlachovi.
nérů Urbánka, Vašíčka a vedoucího mužstva
Ladislava Husáka. Podzim se celkem vydařil
a bylo z toho opět první místo v tabulce se
17 body. Příprava na jaro byla opět řešena
účastí na zimním turnaji v Letovicích. Z kádru
mužstva odešli brankář Libor Horák (skončil),
Jiří Vladík (vrátil se do Černé Hory) a Rostislav
Veselý (ukončil aktivní činnost pro zdravotní
problémy). Jaro se opět vydařilo a se ziskem
17 bodů skončilo naše mužstvo na prvním
místě. Střelcem mužstva byl Pavel Jedlička
s 19 brankami. Na 16. ročníku Memoriálu Josefa Ostrého obsadilo naše mužstvo tentokrát
3. místo, vítězem se staly Boskovice. Pokračuje
i výstavba nových šaten, i když s malým zpožděním. Na našem hřišti byla v květnu roku
1985 uspořádána okrsková spartakiáda.
V těchto třech sezónách se v našem mužstvu
vystřídali tito hráči – brankáři Bačovský L., Horák L., Klimek P. a hráči Kala 0., Kouřil R., Vrzal
L., Veselý R., Šebánek R., Konečný V., Jedlička

M., Jedlička P., Vladík J., Broušek P., Ševčík M.,
Tihon V., Učeň M., Kuběna R., Vašíček Z., Klimeš
P., Malík F., Skoupý R., Šmerda A., Jakubec M.,
Doskočil J., Urbánek J., Jedlička Petr., Kuběna
J., Kratochvíl J., Bilík J., Sedlák L., Štrof J., Stupka
Z., Stloukal Arnošt ml.
Sezóna 1986–1987 v okresním přeboru začala
téměř stejným kádrem hráčů, neboť nikdo
neodešel, a naopak mužstvo bylo doplněno
o dorostence Petra Hajdamacha a Karla Modráka a navrátilce z Metry Blansko Jarka Málka.
Na podzim mužstvo získalo 14 bodů. Na jaře
1987 mělo mužstvo výborný začátek, avšak
slabší závěr odsunul mužstvo až na 9. místo se
30 body, když mužstvo na třetím místě mělo
jen o tři body více. Na jaře mužstvo posílil
další dorostenec, a to Radek Dovrtěl, z Metry
přišel Zdeněk Kuběna z Doubravice a po delší
odmlce se znovu zapojil Mirek Hertl. Nejlepším
střelcem se stal Petr Břoušek se 14 brankami. V 17. Ročníku Memoriálu Josefa Ostrého

17

SPORT

Mladší žáci Rájec-Jestřebí – 1986. Stojící zleva: Antonín Šmerda (trenér), Radim Kyzlink, Vít Musil,
Zdeněk Bednařík, Souček, Jiří Miloň, Josef Jarůšek (vedoucí družstva). Dole zleva: Ondřej Čepa,
Bohumil Křivánek, Milan Man, Jaroslav Maňoušek, Libor Ševčík, Radek Horáček, Miroslav Pokorný.
Ležící: Stanislav Dvořáček, Michal Hepp.
obsadilo naše mužstvo opět první místo, když
ve finále porazilo Kunštát 2:0.
Další sezónou v okresním přeboru je sezóna
1987–1988, znovu pod vedením trenérů
Urbánka a Vašíčka. Mužstvo bylo opět doplněno. Z ČKD Blansko se vrátil po skončení dorostenecké kategorie Richard Němec ml.
a z ČKD Blansko přišel Radek Majer. Podzim
končí celkem úspěšně – 7. místo a 14 bodů.
Do jarní části sezóny je mužstvo oslabeno hned
o 6 hráčů. Petr Broušek odešel do Kunštátu,
Jarek Málek zase, a to již podruhé, do Metry
Blansko, František Malík se oženil do Bořitova, Zdeněk Kuběna se vrátil do Doubravice,
Oldřich Kala odešel do Brna a s kopanou skončil, Petr Klimek odešel na rok na vojnu. Mužstvo
doplnil na jaře brankář Bohumír Staněk z dorostu. Po dobrém podzimu se čekalo od sezóny více. Nakonec z toho bylo jen 9. místo
s 26 body. Nejlepším střelcem se stal Petr
Broušek s osmi brankami. 18. ročník Memoriá-

lu Josefa Ostrého vyhrál Kunštát – naše mužstvo skončilo na třetím místě, když porazilo
Bořitov 2:1. Pozitivním jevem bylo dokončení
šaten a jejich uvedení do provozu, včetně
ubytovny. Tato akce, která se stavěla v akci Z
(tj. brigádnicky) byla v našem městě ojedinělá.
Velký dík patří všem brigádníkům, a hlavně
předsedovi fotbalu Gustavu Pernicovi.
Sezóna 1988–1989 v okresním přeboru přinesla ještě horší výsledky než sezóny předešlé.
Mužstvo skončilo na 11. místě a získalo jen
21 bodů – na podzim 11 a na jaře 10.
V sezóně 1989–1990 to bylo o něco lepší – na
podzim zisk 10 bodů a na jaře 15 bodů vynesly
naše mužstvo na konečné 8. místo s 25 body,
avšak s pasivním skóre 43:47. Z těchto sezón
nemáme ani podrobnější údaje o střelcích
branek a sestavách. Předpokládáme, že v sezónách od roku 1986 až 1990 hráli tito hráči
– brankáři Klimek P., Bačovský L., Staněk B.
a hráči Konečný V., Kuběna J, Šebánek R., Kra-
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tochvíl J., Skoupý R., Jedlička M., Kala O., Břoušek P., Tihon V., Hajdamach P., Málek J., Malík
F., Sedlák L., Jedlička P., Modrák K., Stloukal A.,
Bilík J., Dovrtěl R., Hertl M., Klimeš, Kuběna Z.,
Němec R., Vašíček Z., Majer R.
Po výstavbě šaten s ubytovnou, si fotbalisté
dali za cíl vybudovat travnatou hrací plochu
a následně také tribunu pro diváky. Přípravné
práce na zatravnění hřiště donutily fotbalisty
k získání náhradního hřiště pro soutěžní utkání. To bylo získáno v Bořitově, kde se však našim
hráčům nedařilo, neboť v sezóně 1990–1991
zde naši hráči uhráli pouze dvě remízy a čtyřikrát prohráli.
Bilance podzimu tak byla hubená. Osm bodů
stačilo pouze na 12. místo. V zimní přestávce
došlo ke změnám ve vedení výboru fotbalu.
Dosavadní předseda Pernica odstoupil a novým předsedou byl zvolen bývalý hráč a také
trenér mládeže Antonín Šmerda. Mužstvo se
však v bořitovském azylu nadále nedaří. Na
podzim opět pouze 9 bodů, na jaře pouze 8
a bylo z toho předposlední 13. místo se 17 body
v tabulce. Pozitivní bylo, že nikdo nesestupoval,
neboť 17 bodů měly i další mužstva, jako Ska-

Příprava hrací plochy před zatravněním – rok 1989.

18
lice, Lysice a poslední 14. Doubravice. V této
sezóně došlo k postupné obměně mužstva.
Hráli brankáři Klimek P. a Staněk B. – dále hráči
Šmeral M., Kuběna Jiří, Dovrtěl R., Tihon V.,
Hepp M., Jedlička M., Hertl M., Pijáček R., Malík
P., Jedlička P., Vašíček Z., Petrů L., Gottwald J.
a dorostenci Čepa O., Šmerda M., Musil R.
a Stloukal L. Mužstvu pomáhal i bývalý ligový
hráč Alexander Malits z Blanska. Základním
kamenem pro úspěchy v dalších letech byla
sezóna 1991–1992. V letní přestávce proběhlo
slavnostní otevření travnaté plochy a také oslavy 70. výročí založení fotbalu v našem městě.
Ve středu 6. srpna 1991 bylo sehráno utkání
našeho mužstva s XI. internacionálů ČSR s výsledkem 15:3 /9:0/ pro naše hosty, za které dali
branky – Panenka 4, Herda, Stratil a Jarkovský
po 3, Prokeš a Jurkanin po 1 – za naše mužstvo
se trefil Pavel Jedlička, Petr Břoušek a Martin
Šmerda. Skvělé počasí a tisíc diváků byly skvělou předzvěstí oslav 70. výročí založení, které
proběhlo v neděli 10. 8. 1991. Dopoledne byla
slavnostní schůze za účasti hráčů všech generací. Odpolední část se odehrála na hřišti,
kde se žáci utkali s Metrou Blansko, dorostenci
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Dorost Rájec-Jestřebí – 1989. Stojící zleva: Antonín Šmerda (trenér), Radko Kadlec, Miroslav Pokorný,
Roman Musil, Stanislav Staněk, Pavel Klimek, Radek Horáček, Milan Kadlec, Jaroslav Musil (trenér).
Dole zleva: Emil Frantel, Ondřej Čepa, Martin Roubal, Dan Pěnčík, Leoš Bezděk, Libor Stloukal, Ladislav
Husák (vedoucí družstva).

Úprava nové travnaté plochy – rok 1991.
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s ligovým družstvem žen Ingstavu Brno a na
závěr si zahráli bývalí a starší hráči dvě utkání.
Otevření travnaté hrací plochy i oslavy výročí
založení se velmi vydařily.
Sezóna 1991–1992 začala obměnou mužstva,
které bylo silně omlazeno. V mužstvu již nebyli Gottwald J., který se vrátil do Doubravice,
do ČKD Blansko se vrátili Petrů a Malits a činnost ukončil Milan Jedlička a Václav Tihon.
Trenér Antonín Šmerda dal důvěru dorostencům a vyplatilo se to. Již po podzimu z toho
bylo první místo, které bylo na jaře potvrzeno.
Konečná tabulka okresního přeboru
– sezóna 1991–1992:
1. Rájec-Jestřebí
26 19 2 5 84:45
2. Boskovice B
3. Metra Blansko B
4. Skalice
5. Doubravice
6. Drnovice
7. Jedovnice
8. Bořitov
9. Šošůvka

40
37
31
31
30
27
25
24
23

10. Senetářov
11. Kotvrdovice
12. Lysice
13. Vavřinec
14. Cetkovice

O postup se zasloužil trenér Antonín Šmerda
a hráči – brankáři Bačovský L. a Staněk B. – dále
hráči Šmeral V., Müller R., Hertl M., Hepp M.,
Pijáček R., Horáček R., Stloukal L., Šmerda M.,
Břoušek P., Jedlička P., Čepa O., Kuběna J.,
Škvarenina P., Kratochvíl J., Vašíček Z., Malík P.,
Kunc Vl., Dovrtěl R., Kadlec M., Frantel E., Musil
J., Bihari.
Branky nastříleli – 32 Čepa, 10 Šmerda, 9 Břoušek a Horáček, 8 Kunc, 6 Musil, 5 Jedlička,
2 Müller, 1 Šmeral, Dovrtěl a Vašíček.
V našem městě byly postavením nových šaten
a travnatou hrací plochou vytvořeny podmínky pro lepší fotbal. Tato sezóna k tomu přispěla postupem do I. B třídy, a to po dlouhých
21 letech. Příště již o krajských soutěžích!
FK MKZ Rájec-Jestřebí

Hráči SK Jestřebí si Vás dovolují pozvat
na turnaj v malé kopané

O PUTOVNÍ POHÁR SK JESTŘEBÍ
V sobotu 17. července od 13.00 hod. na hřišti „Na rybníčku”
Za účasti týmů: SK Jestřebí
BC ČERVÁNKY Rájec
FK Holešín/Kuničky
KANAP Karolín
MK BANÁNI Rájec
Bohaté občerstvení zajištěno!
Po skončení turnaje posedíme a probereme zážitky u reprodukované hudby
sk_jestrebi

22
19
19
18
18

Srdečně zvou hráči SK Jestřebí
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ÚDER BLESKU DO ŠKOLNÍ BUDOVY
Opět nastal čas léta, který je kromě jiného
neodmyslitelně spjat s bouřkami. Ne, že by se
v jiných ročních obdobích nevyskytovaly, ale
s létem jsou spojovány asi nejvíce jako něco,
co právě k létu neodmyslitelně a zcela samozřejmě patří. Jsou lidé, kteří se bouřek bojí
a uzavírají se před nimi, ale jsou i tací, kteří
naopak jsou jimi fascinováni a rádi je pozorují, někteří dokonce za cenu riskování svého
zdraví nebo života. O tom, že bouřka je uchvacující přírodní jev, je jistě zbytečné diskutovat
stejně tak, jako o faktu, že patřívají k přírodním jevům nejnebezpečnějším. Od dětství
býváme doma či ve škole upozorňováni na
rizika, jaká se při bouřce mohou vyskytnout,
a na to, jak se před nimi nejlépe chránit, popřípadě minimalizovat jejich eventuální dopad. Obezřetnost během bouřek je namístě,
a to i v dnešní době, kdy již bouřkám rozumíme, umíme je popsat a vysvětlit, a kdy pro nás
nejsou jen neznámou, nezkrotnou silou, proti které je nutno dovolávat se boží ochrany.
Zapalování hromniček vystřídaly hromosvody, přepěťová ochrana sítě; obecně známé
jsou poznatky o principech bouřek i jejich
nejvýraznějších projevech v podobě elektrostatických výbojů čili blesků. Přes to vše stále
zůstává bouřka onou mocnou, nespoutanou
silou přírody, která přijde-li, panuje neomezeně, básník by řekl hromovládně, a my můžeme – máme-li to rádi – pozorovat někdy až
děsivě krásné světelné divadlo doprovázené
hřmotným orchestrem hromu...
Někdy však zasáhne osud a nešťastná souhra
náhod, jež může vést k tragickým následkům.
Koneckonců ani dnes přes všechny technické
a další vymoženosti, jimiž se lidé obklopili,
mnohdy nemáme proti síle přírody šanci
a rozkatí-li se takový živel, často nezbývá, než
jen mlčky a bezmocně přihlížet jeho řádění.
Někdy však rozhoduje skutečně ona dříve
zmíněná náhoda, ať už v pozitivním, nebo
negativním ohledu. Vzájemná kombinace
nepříznivých faktorů, člověk nacházející se

v nesprávný čas na nesprávném místě – zkrátka skutečnosti, jimž nelze mnohdy ani při
nejlepší vůli zabránit. A tak i letní bouřka může
přinášet osobní tragédie. Však nemusíme
chodit daleko – v našem okolí dosud zůstává v paměti smutná událost z 28. 6. 1964, kdy
na lesní cestě mezi Rájcem-Jestřebí a Kuničkami zahynuli po zásahu bleskem mladí manželé Milan Kala (1935–1964) a Anežka Kalová
(1940–1964) z Kuniček vracející se ze slavnosti, která se toho dne konala v zámeckém parku v Rájci, přičemž během cesty byli zastiženi velmi silnou bouří bohatou na blesky,
které uhodily na mnoha místech v okolí, a to
i do několika budov. Jeden z blesků zasáhl
a na místě usmrtil manžele Kalovy (Anežka
Kalová byla navíc těhotná), kteří šli schováni
pod deštníkem s kovovou špičkou, jež patrně
blesk přitáhla. V poli u Karolína byl při bouřce
31. 5. 1941 zabit bleskem karolínský občan
Jaroslav Žédek (1908–1941). K tragické události došlo třebas také v Ráječku 16. 7. 1831, kdy
se kolem čtvrté hodiny ranní přihnala silná bouřka, během níž udeřil blesk do školní
budovy čp. 49. Muselo se jednat skutečně
o úder velmi silný, neboť dle soudobého záznamu tehdy blesk urazil u bytu učitele roh
zdi a rozštípal trámoví ve stropě. Přítomný
učitel Jan Stloukal (1799-1831) byl bleskem
omráčen a popálen. Popáleniny způsobily
rozsáhlou gangrénu, následkem čehož učitel
Stloukal 20. 7. zemřel (doslova psáno „am
kalten Brand“, tj. „na studenou sněť“).
Asi nejtragičtější událost spjatá s úderem
blesku zaznamenaná v historii naší země se
ovšem odehrála na Českotěšínsku, v malé
vesničce Koňákov, 17. 5. 1906. Toho dne se
zhruba stovka lidí vypravila doprovodit na
poslední cestě zdejšího rolníka Michala Farného (?–1906), avšak během pohřbu se přihnala silná bouřka s lijákem. Smuteční hosté
se proto narychlo těsnali do nevelké hřbitovní kaple, nebo alespoň zvenčí pod okap, aby
se uchránili před deštěm. Do této kaple na-
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cházející se na kopci nad Koňákovem, která
nebyla chráněna hromosvodem, zakrátko
udeřil blesk a na místě zabil 13 osob, zatímco
mnoho dalších bylo zraněno a omráčeno.
Mnozí z těch, kteří tehdy přežili, se posléze
potýkali s dlouhodobými, i celoživotními
zdravotními následky...
Ve srovnání s tím nebyla událost, kterou si
dnes připomeneme, nijak závažná. Ale rovněž
zde platí, že se tak stalo jen díky souhře náhod, tentokrát ovšem šťastné, zabránivší
tragédii. V červnu r. 1898 se následkem předchozího letního, teplého a slunného počasí
začaly koncem měsíce objevovat intenzivní
bouřky, a to nejen v našem regionu, ale prakticky na celé Moravě, i jinde. Častokrát se
jednalo o typické bouřky objevující se v období horkých dní – tedy bouřky, které se přiženou velmi rychle, bývají silné, doprovázené
intenzivní tvorbou blesků, přívalovým deštěm, často též kroupami a vichřicí, načež po
celkem krátké době zase odezní. Takováto
bouřka snesla se nad Rájcem ve čtvrtek 23. 6.
1898 kolem třetí hodiny odpoledne. Valící se
černá mračna nevěstila od počátku nic dobrého. Brzy přišly poryvy větru, vzápětí se přihnal liják a blesk stíhal blesk. Hrom burácel
tak, až se otřásaly okenní tabulky. Krátce před
třetí hodinou jeden z blesků udeřil přímo do
budovy rájecké obecné školy, tedy objektu,
v němž dnes sídlí knihovna a informační centrum. Do budovy udeřil ze směru od obce,
z jihovýchodního směru, přičemž se jednalo
o úder velmi silný, jenž – jak výstižně praví
dobový pramen – po sobě zanechal „děsné
stopy svého řádění“. Však nechme i dále mluvit
soudobé záznamy: „Nejznačnější poškození
řáděním blesku způsobené jest na poboční
straně jihovýchodní, kde štít rozbit, okénka od
půdy a okno II. třídy roztříštěno. Ve II. třídě napočteno osmnáct větších a menších děr ve
stropě. Též na chodbě v I. poschodí, v přízemí
v I. třídě a na chodbě jeví se řádění blesku.“
Jiný pisatel doplňuje, že v zasažených místnostech byla „okna rozbita, rámy okenní roztříštěny a po síni rozmetány“. Dále pak blesk
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zasáhl světnici patřící k bytu řídícího učitele,
kde roztříštil okenici a zanechal čtyři díry ve
stropě. Vstupní dveře do školní budovy byly
na hraně odštípnuty a došlo u nich k odražení
kovového klepadla. Jen díky tomu, že v době
úderu blesku neprobíhalo vyučování, a šťastné náhodě, že řídící učitel Antonín Luňáček
(1860–1926), dlící ve svém bytě, se krátce předtím s rodinou odebral do vedlejší místnosti,
obešla se událost bez jiných, tragičtějších
následků a škody tak byly pouze materiální.
Budovu prohlédla znalecká komise, poškozená místa byla zakrátko opravena a brzy na
úder blesku neupomínalo nic, snad jen vzpomínka pana řídícího a jeho rodiny na nepříjemné uleknutí. Záležitost byla následně řešena Místní školní radou v Rájci a také
Okresní školní radou v Boskovicích, přičemž
na zasedání rájecké Místní školní rady 21. 7.
1898 bylo usneseno pořídit na školní budovu
hromosvod jakožto preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika podobné události v budoucnu, což bylo zakrátko také zrealizováno.
Závěrem dodejme, že Rájec nebyl jedinou
obcí, kterou postihly intenzivní bouřky oněch
červnových dní. Tentýž den bylo bouřkami
postiženo nejen Brno a okolí, ale ve večerních hodinách postihla bouře třebas rovněž
Těšínsko, kde vichřice zničila úrodu ovoce,
lámala a vyvracela stromy i ploty, odnášela
a znehodnotila nasušené seno; poškozena
byla řada budov, nejčastěji střech, ale byla
také vytlučena mnohá okna, některá vyvrácena i s rámy, a došlo k rozbití několika výkladních skříní. Večer onoho čtvrtku 23. 6. 1898
byl perný též na Vyškovsku, kde na několika
místech – ponejvíce v okolí Rousínova a Studnic – řádilo kolem šesté hodiny krupobití,
při němž „velké kusy ledu padaly jako pěsti“,
některé kroupy vážily až kolem 15 dkg a byly
velké v průměru 10 cm. Kroupy zničily veškerou úrodu, prorážely střechy, rozbíjely okna,
urážely větve stromů a ubíjely ptactvo,
drobnou zvěř či drůbež, poraněno bylo i několik lidí. Podobná situace nastala v tutéž
dobu v oblasti u Jinačovic, Rozdrojovic, Kní-
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niček, Jehnic, Ivanovic a Ořešína. Zde nejprve
padaly po asi dvě minuty bez deště jen kroupy o velikosti vlašského ořechu či holubího
vejce, načež se strhla přibližně dvacetiminutová bouře s lijákem a kroupami. I tady byly
škody na hospodářských plodinách a na
budovách značné. Ušetřeno nezůstalo ani
samotné Brno, kam bouře dorazila onoho dne
kolem půl šesté večer, přičemž už kolem páté
se stahovala zlověstná, černá mračna. Husté
mraky způsobily takové šero, že „se musila
v rozličných závodech rozžehnouti světla,
aneb se musilo na chvíli ustati v práci“, svítit
se muselo i v domácnostech. Brzy se přihnal
liják s krupobitím a prudká vichřice, to vše za
„ohlušujícího burácení hromu“ a „neustálého
bleskotu“. Po městě bylo rozbito mnoho oken,
polámány stromy, jsou zprávy také o zranění
osob, zejména dětí, které krupobití zastihlo
venku.
Bouřky ale neřádily jen odpoledne a večer
23. 6. Už předchozího dne, 22. 6. 1898, se
intenzivní bouře přehnala Znojemskem, přičemž v Hrušovanech nad Jevišovkou byl
toho dne bleskem zabit vozka Richard Kugler
(1861–1898), nádeník z Hrušovan nad Jevišovkou, kterého bouře zastihla v době, kdy byl
venku s koňským povozem. V noci na 1. 7. 1898
řádila bouřka s krupobitím v okolí Podivína,
Ladné, Velkých Bílovic, Moravského Žižkova
a Prušánek, kde byly napáchány značné škody.
Koneckonců – nemálo takových nepříjemností potrápilo i naše předky v Rájci a Jestřebí.
Jen namátkou můžeme připomenout bouřku s krupobitím 22. 6. 1844, která se přihnala
ze směru od Černé Hory, přičemž kroupy
vytloukly ze západní strany téměř všechna
okna a kupř. ovocné stromoví potloukly natolik, že na některých stromech bylo poškození
znát ještě tři roky poté. Kroupy velikosti vlašských ořechů doprovázely bouřku 14. 8. 1890,
poškodily střechy, několik oken a potloukly

úrodu, škody byly hlavně na dozrávajícím
ovoci. Hned tři silné bouřky po sobě přišly
6. 6. 1879, přičemž následkem prudkého lijáku
se rozvodnila říčka Býkovka, podobně tak
při bouřce s krupobitím a lijákem 12. 7. 1922.
Tehdy se rozvodněná Býkovka rozlila v široké
jezero a napáchala velké materiální škody
zejména v Jestřebí, kde poničila komunikace,
mnohé budovy, vyplavila či nánosy zanesla
úrodu na zahradách a polích, zapříčinila utonutí mnohého hospodářského zvířectva
a řadu dalších škod. Tato pohroma se stala
jedním z nejvýraznějších podnětů k zakrátko
realizované regulaci Býkovky. Tragické následky měla blesková povodeň na Býkovce způsobená dvouhodinovou bouřkou a prudkým
lijákem 4. 6. 1867. Přívalový déšť vyvolal povodňovou vlnu obrovské síly. Tato povodňová
vlna tehdy zastihla Josefa Fojta (1828–1867),
rolníka z Jestřebí čp. 47, v okamžiku, kdy
s povozem přejížděl brod poblíž Bořitova.
Proud vody jej strhl, vůz se rozbil a Josef Fojt
v kalném proudu utonul. Jeho mrtvola byla
nalezena teprve po několika dnech, pohřeb
proběhl až 17. 6. Části vozu pak byly dohledány na různých místech daleko po proudu,
jeden z utonulých koní až na lukách u Rájce
(druhý kůň se včas utrhl a z proudu se zachránil). Na toto neštěstí dodnes upomíná kříž
u jestřebské kaple sv. Anny, který nechala
r. 1868 na paměť svého manžela vztyčit vdova
Františka Fojtová (1833–1874).
Doufejme, že v letošním létě, které se naplno
rozeběhlo v druhé půlce června svými mnohdy úmornými vedry po abnormálně chladném jaru i času podletí, zůstaneme podobných extrémních událostí ušetřeni. A přijde-li
s létem neodmyslitelně spjatá bouřka – jakože bezpochyby ano –, tak jen pro svlažení
vyprahlé půdy a potěšení těch, kteří v tomto
uchvacujícím přírodním jevu nalézají určitý
druh fascinace a přitažlivosti.
Petr Sychra

KŘÍŽOVKA
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cena zahrnuje
ubytování se snídaní
v blízkosti Pražského hradu
dopravu | divadelní představení
prohlídku Prahy

P O Ř Á D Á

PRAŽSKÝ
VÍKEND
24.–26. 9. 2021

PROGRAM
24. 9. 2021
ODJEZD Z RÁJCE-JESTŘEBÍ
UBYTOVÁNÍ V HOTELU JELENÍ DVŮR PRAHA 1
DIVADLO YPSILON „HLAVA MEDÚZY“
25. 9. 2021
SNÍDANĚ
PROHLÍDKA PRAHY
26. 9. 2021
SNÍDANĚ | ODJEZD Z PRAHY
ČESKO PO CESTĚ

CENA

2 600

Kč

REZERVACE A OBJEDNÁVKY
ERIK AUGUSTIN
TEL.: 725 770 747
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

rádi bychom Vás seznámili s dosaženými výsledky našeho města v systému EKO-KOM za
rok 2020 a získání „Osvědčení o úspoře emisí.“
Celkově se díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších
komodit v rámci tříděného sběru a využití
odpadů v systému EKO-KOM uspořilo 22,4 mil.
GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více něž 344 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného
sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení
emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.

V roce 2020 vytřídilo a předalo k využití naše
město:
celkem
259,533 tun vytříděného odpadu
1. čtvrtletí 49,561 tun
2. čtvrtletí 79,907 tun
3. čtvrtletí 61,129 tun
4. čtvrtletí 68,936 tun
V Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok
2020, kterých naše město dosáhlo, a tím přispělo ke zlepšení životního prostření a snížení
uhlíkové stopy.

Správné řešení křížovky
z červnového vydání zpravodaje:
Čas si vymysleli lidé, aby věděli,
od kdy do kdy a co za to.
Jan Werich

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

Informační centrum města
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USNESENÍ

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ 19. 5. 2021
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2a
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o schváleném Rozpočtovém opatření
č. 1/2021 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 2b
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí přehled plnění úkolů uložených zastupitelstvem města v roce 2021 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města bere na vědomí Schválený rozpočet města Rájec-Jestřebí na rok 2021
a jeho plnění k 30. 4. 2021 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 4a
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o akcích zahrnutých v mimořádných výdajích,
jejichž realizace je v kompetenci rady města.
USNESENÍ č. 4b
Zastupitelstvo města schvaluje jako mimořádný výdaj z rozpočtu 2021 realizaci stavby
„Sportoviště s umělým povrchem ve sportovním areálu Na Rybníčku“ přednostně s využitím
dotačního titulu, bude-li to možné.
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace podané k odpadovému hospodářství
a místnímu poplatku za svoz odpadů.
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodat pozemky parc. č. 1300 ostatní plocha o výměře
1.064 m2 a parc. č. 1299 ostatní plocha o výměře 1.102 m2, oba v k. ú. Jestřebí.

USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat část
pozemku parc. č. 482/1 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 z celkové výměry 5.282 m2 v k. ú.
Jestřebí (přesná výměra dle geometrického
plánu) za cenu 350 Kč/m2 + platná sazba
DPH. Předmětná část pozemku parc. č. 482/1
je osvobozena od DPH dle § 56, odst. 1,
zák. č. 235/2004 Sb., zákon o DPH. Náklady
spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 8a
Zastupitelstvo města rozhodlo nesměnit pozemek parc. č. 941/2 ostatní plocha o výměře
86 m2 v k. ú. Rájec nad Svitavou za část pozemku parc. č. 86/1 ostatní plocha o výměře
86 m2 z celkové výměry 308 m2 v k. ú. Jestřebí.
USNESENÍ č. 8b
Zastupitelstvo města rozhodlo vykoupit pozemek parc. č. 941/2 ostatní plocha o výměře 86 m2 v k. ú. Rájec nad Svitavou za cenu
200 Kč/m2. Bezúplatný výmaz věcného břemene užívání na pozemku parc. č. 941/2 bude
proveden zároveň s výkupem pozemku. Náklady spojené s výkupem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města projednalo variantní
řešení stabilizace břehů VD Karolín a variantní
řešení vzdouvacího objektu od firmy VODNÍ
DÍLA – TBD a. s. útvar 403 Vodní díla na Moravě
a Slezsku, Brno. Zastupitelstvo města vybralo
pro:
– stabilizace břehů VD Karolín kombinací variant č. 1 a č. 4.,
– vzdouvací objekt variantu č. 3.
USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Rájec-Jestřebí č. 1/2021,
o nočním klidu (příloha č. 4).

USNESENÍ
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USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města bere na vědomí Souhrnnou zprávu o čerpání dotací v oblasti sociálních
služeb za rok 2020 předloženou městem Blansko (příloha č. 5).
USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města projednalo a bere na
vědomí zprávu o opatřeních a činnostech
města Rájec-Jestřebí v souvislosti s koronavirovou pandemií (příloha č. 6).
USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo města rozhodlo ukončit soudní spor s žalovanou stranou PIKHARTSPORTSERVIS s. r. o., Mečířova 45, Brno, IČ: 29202060
ve věci uplatnění slevy z ceny díla realizova-

ného dle smlouvy o dílo mezi městem Rájec-Jestřebí a PIKHARTSPORTSERVIS s. r. o., Mečířova 45, Brno ze dne 9. 7. 2014 ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem byla montáž
sportovní podlahy a obložení v tělocvičně
Gymnázia Rájec-Jestřebí smírnou dohodou,
kdy žalovaná strana PIKHARTSPORTSERVIS
s. r. o., Mečířova 45, Brno, IČ: 29202060 uhradí
městu Rájec-Jestřebí část žalované částky ve
výši 120.000 Kč. V případě, že ke smíru a dohodnuté úhradě ve stanované výši nedojde, trvá
zastupitelstvo města na pokračování soudního
sporu.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 24. 5. 2021
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 2021 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3a
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
k bytu v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 3b
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 4
Rada města rozhodla na základě čl. 4., bod
č. 1 a–d) Pravidel pro uzavírání nájemních
smluv v bytech ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí o vyřazení žadatelů o byt v majetku
města Rájec‑Jestřebí uvedených v příloze č. 2.

USNESENÍ č. 5
Rada města souhlasí se jmenováním členů do
Komise pro projednávání přestupků města
Rájec‑Jestřebí od 1. 6. 2021:
Bc. Lucie Zemánková, zapisovatelka,
Antonín Kotlán, člen.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
k provedení opravy vjezdů a autobusové zastávky na ulici Sportovní se společností IMOS
Brno, a. s., Brno (příloha č. 3). Rada města rozhodla smlouvu o dílo k provedení opravy
vjezdů a autobusové zastávky na ulici Sportovní se společností IMOS Brno, a. s., Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vozidlo na alternativní pohon – Město
Rájec-Jestřebí“. Rada města schvaluje:
– Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Vozidlo na alterna-
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tivní pohon – Město Rájec-Jestřebí“, vč. příloh
(příloha č. 4),
– návrh kupní smlouvy „Vozidlo na alternativní
pohon – Město Rájec-Jestřebí“„ (příloha č. 5),
– složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vozidlo na alternativní pohon – Město Rájec-Jestřebí“ (příloha
č. 6),
– dodavatele k oslovení pro veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Vozidlo na alternativní pohon – Město Rájec-Jestřebí“ (příloha
č. 7).
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh smlouvy o převodu vlastnictví k majetku České republiky
s Českou republikou – Hasičským záchranným
sborem Jihomoravského kraje (příloha č. 8).
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o převodu vlastnictví k majetku České republiky s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala návrh Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru (stavby) Společná zařízení v k. ú. Jestřebí
(příloha č. 9) a návrh Smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavebního záměru (stavby)
Společná zařízení v k. ú. Holešín (příloha č. 10)
a rozhodla předmětné smlouvy se Státním
pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový
úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko
uzavřít.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo „Aktualizace projektové dokumentace na společná zařízení v k. ú. Holešín“
a rozhodla dodatek č. 1 se Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro
Jihomoravský kraj, pobočka Blansko a společností AGERIS s. r. o., Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala návrh změny Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

USNESENÍ
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 nové Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Rájec – úprava DS, Janíček“
se společností EG.D, a. s., Brno, za jednorázovou náhradu 2.100 Kč + platná sazba DPH.
USNESENÍ č. 12a
Rada města projednala žádost o odprodej pozemku parc. č. 1610/2 zahrada o výměře 237 m²
– id. 1/2 v k. ú. Rájec nad Svitavou a doporučuje zastupitelstvu města předmětný odprodej schválit za cenu 2.795 Kč + platná sazba
DPH. Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 12b
Rada města projednala žádost o odprodej
pozemku parc. č. 1610/3 zahrada o výměře
40 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou a nedoporučuje zastupitelstvu města předmětný odprodej schválit.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala žádost o odprodej
části pozemku parc. č. 525/1 ostatní plocha
o výměře cca 118 m² v k. ú. Holešín a v souladu
s doporučením Osadního výboru Holešín doporučuje zastupitelstvu města předmětný
odprodej schválit za cenu 600 Kč/m² + platná sazba DPH. Náklady spojené s prodejem
uhradí kupující.
USNESENÍ č. 14
Rada města projednala žádost vlastníků pozemků parc. č. 848/46 a parc. č. 848/68 vše
v k. ú. Jestřebí, o možnost poskytnutí zeminy
ze skrývky stavebních pozemků v městské
části Jestřebí, ul. Jana Stříže, na konečné terénní úpravy pozemků parc. č. 848/46 a parc.
č. 848/68 vše v k. ú. Jestřebí. Rada města souhlasí s poskytnutím cca 10 m³ zeminy na konečné terénní úpravy pozemků parc. č. 848/46
a parc. č. 848/68 vše v k. ú. Jestřebí za podmínek uvedených v příloze č. 11.

USNESENÍ
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USNESENÍ č. 15
Rada města projednala žádost spolku Centrum Motýlek, z. s. ze dne 5. 5. 2021 o souhlas
s užitím místní komunikace Rájec-Jestřebí, ul.
Havlíčkova při pořádání koloběžkových závodů dne 5. 6. 2021 od 10:00 hod. do 12:00 hod.
Rada města souhlasí s užitím této komunikace pro koloběžkové závody s tím, že organizátoři akce zajistí bezpečnost účastníků závodu,
dále zajistí průjezd vozidel IZS.
USNESENÍ č. 16
Rada města projednala žádost spolku Centrum Motýlek, z. s. ze dne 5. 5. 2021 o souhlas
s užitím místní komunikace Rájec-Jestřebí, ul.
Luční při pořádání koloběžkových závodů dne

6. 6. 2021 od 10:00 hod. do 12:00 hod. Rada
města souhlasí s užitím této komunikace pro
koloběžkové závody s tím, že organizátoři akce
zajistí bezpečnost účastníků závodu, dále zajistí průjezd vozidel IZS.
USNESENÍ č. 17
Rada města projednala otevřený dopis s žádostí ve věci testování dětí ve školách vedený
pod č. j. 1112/21 ze dne 4. 5. 2021 a rozhodla
z pozice zřizovatele Základní školy a mateřské
školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko žádosti
nevyhovět.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 7. 6. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání rozšířený o body:
Bod 19 – Návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouva nájemní,
Bod 20 – Cenová nabídka a návrh příkazní
smlouvy na organizaci veřejné zakázky na
služby s názvem „Zajištění svozu komunálního
odpadu pro město Rájec–Jestřebí“,
Bod 21 – Cenová nabídka a návrh příkazní
smlouvy na administraci výběrového řízení
„Opravy chodníků a komunikací v místní části
Rájec“,
Bod 22 – Cenová nabídka a návrh příkazní
smlouvy na administraci výběrového řízení
„Nákup zametacího stroje“.
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 bere na vědomí seznam připomínek k návrhu územního plánu města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 4
Rada města bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 města Rájec-Jestřebí, okres Blansko (příloha č. 3).
Zastupitelstvu města bude Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2020 předložena na jeho příštím zasedání.
USNESENÍ č. 5
Rada města bere na vědomí Inventarizační
zprávu o průběhu a výsledku inventarizace
k 31. 12. 2020 a její přílohy (příloha č. 4). Inventarizační zpráva bude předložena zastupitelstvu města na jeho příštím zasedání.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh Závěrečného
účtu města Rájec-Jestřebí za rok 2020 (přílo-
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ha č. 5) a doporučuje ho zastupitelstvu města
ke schválení a vyslovení souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.

rodního hudebního festivalu třinácti měst
CONCENTUS MORAVIAE s Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o. p. s. uzavřít.

USNESENÍ č. 7
Rada města projednala Účetní závěrku města
Rájec-Jestřebí k 31. 12. 2020 a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení.

USNESENÍ č. 13
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
na akci „Výměna střešní krytiny hospodářské
budovy“ zhotovitele Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina (příloha č. 8). Rada města rozhodla
smlouvu o dílo na akci „Výměna střešní krytiny
hospodářské budovy“ se zhotovitelem Ivan
Kopřiva, Lhota Rapotina uzavřít.

USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh na odměnu
ředitele Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko za I. pololetí 2021
a rozhodla poskytnout Mgr. Jiřímu Koumarovi
odměnu za práce, které provádí nad rámec
svých pracovních povinností ve výši a z prostředků dle přílohy č. 6.
USNESENÍ č. 9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní
smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 10
Rada města bere na vědomí výpověď části
nájemní smlouvy, která byla podána dne 25. 5.
2021. Nájem části pozemku parc. č. 743 ostatní
plocha o výměře cca 49 m² v k. ú. Rájec nad
Svitavou bude ukončen s tříměsíční výpovědní dobou, počínající prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně
k 30. 8. 2021.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala výpověď smlouvy
o provádění činností technologa pitných vod
uzavřené dne 22. 10. 2019 s VODÁRENSKOU
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divize Boskovice a bere tuto výpověď na vědomí.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala návrh dodatku č. 2 ke
smlouvě o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst
CONCENTUS MORAVIAE s Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o. p. s. (příloha
č. 7). Rada města rozhodla dodatek č. 2 ke
smlouvě o přípravě a pořádání části Meziná-

USNESENÍ č. 14
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
k akci „VD Karolín – úprava břehů, bezpečnostního přelivu a vzdouvací objekt, projektová
dokumentace pro stavební povolení a pro
provádění stavby“ se zhotovitelem VODNÍ
DÍLA – TBD a. s., Hybernská 1617/40, Praha 1.
(příloha č. 9). Rada města rozhodla smlouvu
o dílo k akci „VD Karolín – úprava břehů, bezpečnostního přelivu a vzdouvací objekt, projektová dokumentace pro stavební povolení
a pro provádění stavby“ se zhotovitelem VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 1617/40, Praha 1
uzavřít.
USNESENÍ č. 15
Rada města bere na vědomí návrh koncepce
nakládání s bioodpady ve městě Rájec-Jestřebí
(příloha č. 10).
USNESENÍ č. 16
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s bezúplatným převodem nemovitého majetku (prvky dětského hřiště) umístěného na pozemku parc. č. 525/2 v k. ú. Holešín do
majetku města Rájec-Jestřebí od pobočného
spolku SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů
Holešín dle předložené nabídky.
USNESENÍ č. 17
Rada města projednala žádost Městské správy sociálních služeb Boskovice, p. o. o finanční
podporu. Rada města rozhodla poskytnout
žadateli, v jehož péči jsou i občané města Rájec-Jestřebí, finanční dar ve výši 10.000 Kč.
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USNESENÍ č. 18
Rada města projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí,
které se bude konat dne 23. 6. 2021.
USNESENÍ č. 19
Rada města projednala návrh smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvy nájemní s budoucím
obtíženým a pronajímatelem Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové k provedení stavby
„Karolín – hydrogeologický průzkum“ (příloha
č. 11). Rada města rozhodla smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu nájemní s budoucím obtíženým a pronajímatelem Lesy České republiky,
s. p., Hradec Králové k provedení stavby „Karolín – hydrogeologický průzkum“ uzavřít.
USNESENÍ č. 20
Rada města projednala cenovou nabídku
a návrh příkazní smlouvy na organizaci veřejné
zakázky na služby s názvem „Zajištění svozu
komunálního odpadu pro město Rájec – Jestřebí“ společnosti WebSport & Consulting service
s. r. o., Boskovice (příloha č. 12). Rada města
rozhodla příkazní smlouvu na organizaci veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění
svozu komunálního odpadu pro město Rájec-

-Jestřebí“ se společností WebSport & Consulting service s. r. o., Boskovice uzavřít.
USNESENÍ č. 21
Rada města projednala cenovou nabídku
a návrh příkazní smlouvy na administraci výběrového řízení „Opravy chodníků a komunikací v místní části Rájec“ společnosti WebSport
& Consulting service s. r. o., Boskovice (příloha
č. 13). Rada města rozhodla příkazní smlouvu
na administraci výběrového řízení „Opravy
chodníků a komunikací v místní části Rájec“ se
společností WebSport & Consulting service
s. r. o., Boskovice uzavřít.
USNESENÍ č. 22
Rada města projednala cenovou nabídku
a návrh příkazní smlouvy na administraci výběrového řízení „Nákup zametacího stroje“
společnosti WebSport & Consulting service
s. r. o., Boskovice (příloha č. 14). Rada města
rozhodla příkazní smlouvu na administraci
výběrového řízení „Nákup zametacího stroje“
se společností WebSport & Consulting service
s. r. o., Boskovice uzavřít.
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

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.
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Koncert Mezinárodního hudebního festivalu
13 měst Concentus Moraviae konaný dne 17. 6. 2021
na Státním zámku Rájec nad Svitavou

Jak se mění naše město – místní část Rájec, nová fasáda městského úřadu.
Foto: Zdeněk Vašíček.

