Jak se mění naše město – místní část Holešín, renovace chodníku.
Foto: Zdeněk Vašíček.

FOTOGRAFIE ZE SÁZENÍ STROMŮ V HÁJÍČKU (článek na s. 3)
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
ještě před pár dny jsem se těšila, že první adventní neděli strávíme na náměstí Míru u nově
nazdobeného vánočního stromu, který společně rozsvítíme.
Bohužel situace a nařízení nám to již druhým
rokem neumožňují. Nemohli jsme si společně
poslechnout vystoupení žáků naší školy, gymnázia, neochutnali výborný svařák ani čaj, nenakoupili dětem perníčky. Nemohli jsme se potkat
v téhle krásné předvánoční chvíli s přáteli.
Přesto, a možná právě proto, bych Vám chtěla
v tento čas jménem svým a za celé naše město,
kdy začíná předvánoční shon, popřát klidné
dny, čas strávený ve zdraví s rodinou, pohodu
a příjemné očekávání vánočních svátků a Nového roku.
Společně sdílejme naději, že se vše vrátí do
nám dobře a dříve známých a krásných časů,
kdy rozsvěcování vánočního stromu bylo
v našem městě tradiční společenskou událostí.
Věřme, že tato nelehká doba brzy skončí, a že
ty příští Vánoce už zase oslavíme postaru,
spolu tak, jak jsme byli zvyklí.

Ze srdce přeji Vám všem příjemné a pohodové
prožití vánočních svátků v kruhu těch, na kterých Vám nejvíce záleží, hodně radosti nejen
pod stromečkem, lásky, pohody, pochopení,
optimismu a trpělivosti, také veselý příchod
nového roku 2022.
Především však Vám všem přeji to nejcennější,
pevné a stálé zdraví.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

PROVOZ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RÁJEC-JESTŘEBÍ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
22. 12. 2021 provoz MěÚ omezen – v provozu podatelna a pokladna
23. 12. – 31. 12. 2021 MěÚ uzavřen
Provoz informačního centra: 22. 12. – 31. 12. 2021 zavřeno.
V plném provozu se na Vás těšíme v novém roce, a to od 3. 1. 2022.

TŘÍDĚNÍ ODPADU V SYSTÉMU MESOH
Na zastupitelstvu města Rájec-Jestřebí konaném 10. 11. 2021 byla schválena nová Obecně závazná vyhláška města Rájec-Jestřebí
č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška stanovuje pro rok 2022 sazbu poplatku ve
výši 650 Kč. Výše poplatku pro poplatníky,
kteří se zapojili do Motivačního a evidenčního
systému pro odpadové hospodářství se sta-

noví dle získaných EKO bodů za třídění odpadu. Maximální úleva, kterou lze poplatníkovi pro rok 2022 udělit, činí 450 Kč na osobu.
Zároveň byla schválena nová Pravidla k Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“). Tato pravidla
jsou platná pro období 1. 10. 2021 – 30. 9. 2022.
Nejdůležitější změnou je nové stanovení výpočtu EKO bodů za efektivní využívání nádob
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(BV), které se týkají komunálního odpadu
a výpočtu EKO bodů za snižování produkce
odpadů (BS). Hodnota 1 EKO bodu je stanovena na 8 Kč.
Čeho chceme dosáhnout. Domácnosti zapojené do systému MESOH se již naučili velmi
dobře třídit svůj odpad. Naší další snahou je,
aby v této činnosti dále pokračovali, dále dobře rozlišovali odpad, který lze vytřídit a v popelnicích na komunální odpad, aby tak končilo
co nejméně směsného odpadu. Dalším cílem
je, aby nádoby se směsným komunálním odpadem a nádoby/pytle s vytříděným odpadem byly ke svozu přistaveny skutečně naplněné, plastový odpad sešlapaný. Aby nebyl
svážen vzduch. Chceme se pokusit vyvolat
zamyšlení nad tím, proč určité věci kupuji. Zda
je skutečně potřebuji, nemůžu omezit množství? Příkladem může být omezení množství
nakupovaných balených vod. Podmínky pro
udělení slevy a co ovlivňuje její výši:
• Vyplnění odpadového dotazníku. To jste na
začátku udělali všichni, dotazník fungoval
a stále funguje jako přihláška do systému
MESOH. V průběhu doby však mohlo dojít
ke změně Vašeho chování. Mohlo se stát, že
některou komoditu jste netřídili, v dotazníku to uvedli a nyní ji ale již třídíte. Proto je
potřeba odpadový dotazník aktualizovat.
Lze to udělat z domova po přihlášení do
Vašeho odpadového účtu, případně přijděte za námi. I to, jak je vyplněn odpadový
dotazník ovlivňuje výši konečné slevy.
• Třídění plastu a papíru. V průběhu roku třídíte, ke svozu přistavujete naplněné pytle
a popelnice. Pytle 120 l, průhledné, které si
můžete u nás vyzvednout. Tyto pytle naplnit sešlapaným odpadem tak, aby byly
opravdu plné, nechystat ke svozu tzv. „půl
pytle“, tím si v konečné slevě jen uškodíte.
O popelnicích platí to stejné, odpad sešlapat, co nejvíce naplnit. Třídíte to, co doma
vyprodukujete. Nemá smysl vozit si plasty či
papír například z práce. Smyslem systému
není vytřídit velké množství plastu a papíru,
které dovezeme, kdo ví odkud. Smyslem je,
vytřídit to, co doma vyprodukujeme tak,
aby ve směsném odpadu skončilo jen to,
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co opravdu vytřídit nelze. Systém hodnotí
množství vytříděného odpadu, pokud je ho
nadprodukce, ovlivní to konečnou slevu.
• Třídění ostatních komodit jako je sklo, textil,
olej, bio odpad, elektro odpad a další. Tyto
položky třídíte do kontejnerů a popelnic
k tomu určených, příp. uložením na sběrném
dvoře, který je pro Vás otevřen ve středu od
12 hod. do 18 hod. a v sobotu od 8 hod. do
12 hod. Tím, že tyto komodity třídíte, snižujete svoji produkci směsného komunálního
odpadu.
• Četnost svozu popelnice na směsný komunální odpad. Toto je častý problém. Opravdu
je třeba přistavit popelnici ke svozu až když
je plná. Při jejím svozu se vždy načte plný
objem. Systém porovnává směsný odpad ku
vytříděnému, takže pokud přistavujete popelnici se směsným komunálním odpadem
poloprázdnou a svážíte vlastně vzduch, je to
špatně a v pohledu slevy si škodíte. Naplnění popelnice může někomu trvat 14 dní,
někomu měsíc, jinému i dva měsíce. Záleží
na počtu osob v domácnosti na pečlivosti
třídění i na komoditách, které vyhazujete.
Popelnice se směsným komunálním odpadem musí být vyvezena minimálně jednou
za rok. Jinak byl započítán průměr města,
nově podle pravidel bude automaticky započítán objem 1441 litrů/osoba/rok. Systém
je nastaven tak, že každá domácnost, i když
třídí výborně, je v ní jen jeden člověk, musí
minimálně jednou za rok popelnici ke svozu
přistavit, protože vždy se najde odpad, který
nelze vytřídit. Tato podmínka se nejvíce
dotýká chatařů, chalupářů a osob, které žijí
v domácnosti sami.
• Aktivita na odpadovém účtu. Systém sleduje, zda se o odpadový účet zajímáte. Pokud
jej alespoň jednou za tři měsíce navštívíte
a zkontrolujete, dostanete body za zájem.
Pokud nemáte možnost zkontrolovat si odpadový účet sami, přijděte za námi a kontrolu provedeme společně.
Aktuální informace k odpadům naleznete na
webových stránkách: www.rajecjestrebi.cz
v sekci Město – Odpady – MESOH.
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Pytle na tříděný odpad, kódy na pytle a kódy
na popelnice, pokud máte popelnici novou,
případně původní kód je poškozen, můžete
vyzvednout v úřední dny na městském úřadě
u Ing. Blanky Vybíhalové (pokladna, 515 557 621,
pokladna@rajecjestrebi.cz) a Jitky Měcháčkové
(mzdové, 515 557 627, mzdove@rajecjestrebi.
cz) a na informačním centru u Mgr. Hany Hortové (515 557 635, cestruch@rajecjestrebi.cz ).
Systém kontroluje spotřebu pytlů, používejte
je proto pouze na třídění plastu a papíru.
Přihlašovací údaje do účtu MESOH na stránkách www.mojeodpadky.cz naleznete na archu
s čárovými kódy, pokud jej nemáte, kontaktujte výše zmíněné pracovnice.

Občané, kteří nejsou do systému MESOH zapojeni, platí poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v plné výši 650 Kč. Platí
to i pro ty, kteří třídí plast, papír, sklo, bio odpad
a další komodity do příslušných kontejnerů,
případně je odváží na sběrný dvůr. Třídění
tímto způsobem není adresné, proto nelze
přidělit slevu.
Stále je možné se do systému zaregistrovat.
Odpadový dotazník, který slouží jako přihláška, naleznete na webových stránkách města,
u výše zmíněných pracovnic nebo na svém odpadovém účtu.
Ing. Blanka Vybíhalová
Hospodářsko-správní odbor

NOVÁ ZELEŇ V HÁJÍČKU
V pátek 5. listopadu jsme se sešli v malebném
Hájíčku mezi městy Rájec-Jestřebí a Doubravicí nad Svitavou s paní starostkou z Rájce-Jestřebí, obecními pracovníky a asi 14 studenty a studentkami místního gymnázia. Čekal
nás nelehký úkol vysázet 27 stromů ke třem
kůlům a 32 keřů do svahu nad potůček, který
zadržuje vodu v „bazénu“ pod svahem, kde se
za první republiky prý koupala i Lída Baarová.
Bazén nás sice ke koupání nelákal, ale k zalití
stromů a keřů nám posloužil skvěle.
Studenti se po chvilce rozkoukání a ukázce, jak
se má strom ke třem kůlům zasadit, vrhli do
práce a šlo jim to víc než krásně. Díky jejich
úsilí a odhodlání a také vydatné pomoci pana
učitele a pana školníka se zeleň v Hájíčku postupně rozšířila o 8 jilmů habrolistých, 12 dubů
zimních a 7 javorů babyk. Posilnil nás vynikající štrůdl od paní starostky a zasadit zbývají-

cích 32 keřů už byla hračka. Tak se mezi stromy dají najít lísky, svída krvavá a vrba jíva. Za
odměnu se milí sazeči mohli ohřát u více než
zaslouženého táboráku a opéct si špekáčky.
Celá akce se mohla uskutečnit díky financím
od společnosti GLS, které tímto moc děkujeme za 27 stromů, a také jednotlivých dárcům
z naší sbírky na Donio, kterým děkujeme za
32 keřů. Velké díky patří také všem zúčastněným sazečům z gymnázia a pracovníkům obce
za každou vykopanou díru a zatlučený kůl.
Také děkuji paní starostce za organizaci krásné
akce a těším se někdy příště na viděnou.
Zdenka Ambrožová
Foto na vnitřní obálce zpravodaje.
Vysázeno ve spolupráci:

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE
PONDĚLÍ 8:00–9:00, 15:00–17:00 hodin a STŘEDA 8:00–9:00, 15:00–17:00 hodin
Občané mohou kdykoliv kontaktovat strážníka na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese: straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty na výkon služby (zaměření), jsou ze strany občanů vítány.
Str. Antonín Kotlán, MP Rájec-Jestřebí
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MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2022
					
1/ KOMUNÁLNÍ ODPAD –VÝŠE POPLATKU: 650 Kč
VÝŠE POPLATKU PRO POPLATNÍKY ZAPOJENÉ DO SYSTÉMU MESOH BUDE STANOVENA VE VÝŠI
MINIMÁLNĚ 200 KČ DLE ZÍSKANÝCH EKO BODŮ PRO KONKRÉTNÍ DOMÁCNOST.
Hradí každá osoba s trvalým pobytem v Rájci-Jestřebí, místní části Karolín a Holešín. Hradí osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Splatnost: do 30. června 2022 jednorázově.
2/ POPLATEK ZA PSA – VÝŠE POPLATKU:
• rodinné domy Rájec-Jestřebí:
za prvního psa 200 Kč
za druhého psa 400 Kč
• obytné domy Rájec-Jestřebí:
za prvního psa 600 Kč
za druhého psa 1500 Kč
• osoby starší 65 let v místních
částech Rájec a Jestřebí:		
za prvního psa 100 Kč
za druhého psa 200 Kč
• místní část Karolín a Holešín:
za prvního psa 100 Kč
za druhého psa 200 Kč
• osoby starší 65 let v místních
částech Karolín a Holešín:
za prvního psa 50 Kč
za druhého psa 100 Kč
Hradí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území města Rájec-Jestřebí. Splatnost: do 31. března 2022 jednorázově.
3/ZPRAVODAJ – vychází měsíčně, roční předplatné včetně DPH: 120 Kč
Číslo účtu a variabilní symbol k platbě přeplatného naleznete na zadní straně Zpravodaje za měsíc
únor. Výše uvedené poplatky lze platit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského
úřadu (v přízemí), složenkou, bezhotovostním převodem z účtu. Těm, kteří mají nastavenou
platbu přes SIPO, budou poplatky strženy samy automaticky.
Sledujte prosím hlášení místního rozhlasu a webové stránky města, kde budeme zveřejňovat
aktuální provozní dobu, která se mění dle nařízení vlády ČR. 		
V PRŮBĚHU MĚSÍCE LEDNA BUDOU DO DOMÁCNOSTÍ ROZESÍLÁNY SLOŽENKY. NA NICH NALEZNETE ČÁSTKU ZA ODPAD, PŘÍPADNĚ ZA PSA, NA DOMÁCNOST, VARIABILNÍ SYMBOL A ČÍSLO
ÚČTU. TYTO ÚDAJE POUŽIJTE JAKO PLATEBNÍ ÚDAJE PRO BEZHOTOVOSTNÍ PŘEVOD.
ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSA V ROCE 2022
Vážení občané, místní poplatky bude možné
i v roce 2022 platit z pohodlí Vašeho domova.
V lednu 2022 budou distribuovány poštovní
poukázky na platbu místních poplatků všem
domácnostem ve městě. Vyčkejte na doručení poštovních poukázek. Další formy úhrady
zůstávají zachovány. Místní poplatky lze hradit:
• na pokladně městského úřadu (hotovostně
a bezhotovostně platební kartou),
• poštovní poukázkou,
• prostřednictví SIPO, přihlášku si můžete vyzvednout na pokladně městského úřadu,

• bezhotovostním převodem dle údajů z poštovní poukázky (číslo bankovního účtu a variabilní symbol).
Prosíme, i kvůli současné nelehké koronavirové době, vyčkejte v lednu na doručení
poštovní poukázky do Vaší schránky a využijte možnosti zaplatit z domova. Chráníte tím sebe i nás.
Ing. Blanka Vybíhalová
Hospodářsko-správní odbor
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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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Z NOVÝCH KNIH
Přečtěte si za dlouhých zimních večerů:
Česká literatura:
PAŽOUTOVÁ, J.: Dvojí ortel
MIŠLUFOVÁ, Z.: Protože láska
JEŽKOVÁ, A.: Ruce houslisty
Ze světové literatury:
HESSION, R.: Leonard a hladový Paul
KIDDOVÁ, J.: Vetešník
HERTMANS, S.: Válka a terpentýn
Romány pro ženy:
FELLOWES, J.: Belgravia
MUNZER, H.: Dokud žijí motýli
SWAN, K.: Španělský slib
Z naučné literatury třeba uvítáte:
MOTL, S.: Kudy kráčela Smrt
EISENMENGER, V.: Paměti osobního lékaře
Františka Ferdinanda
GORDON, T.: Škola bez poražených
Další novinky a zajímavé tituly najdete na
http://katalog.rajecjestrebi.cz a půjčit si je můžete vždy v pondělí a ve čtvrtek.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ V PROSINCI
UZAVŘENO
Milé děti a maminky!
V prosinci proběhne v knihovně oprava podlah
na chodbách. Z tohoto důvodu bude oddělení pro děti od 9. 12. do 31. 12. uzavřeno.
Omlouváme se všem našim malým a mladým
čtenářům a budeme se těšit na další setkání
v novém roce v krásném obnoveném prostředí knihovny.
Děkujeme za pochopení.

PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna děkuje všem, kteří jí ochotně pomáhali během roku při různých akcích.
Zvláště děkujeme rájeckým divadelníkům,
kteří svým herectvím zpestřili literární kavárnu, velký dík patří členům sportovního klubu
Na Rybníčku, kteří poskytují prostor pro naše
přednášky a připravují hezké prostředí na
každou kavárnu. Děkujeme také paní kastelánce, která nám pomohla zpestřit povídání
o historii města a maminkám z Holešína, které obětavě pomáhají při tvořivých dílničkách.
Poděkování patří ale také všem našim čtenářům: za trpělivost během uzavření knihovny
kvůli covidu i opravám. Za pochopení v době
výdejních dveří i okének.
Snad další rok přinese klidné časy a budeme se
potkávat tak, jak jsme byli zvyklí.
P. Šamonilová

PŮJČOVNÍ DOBA O VÁNOCÍCH
Upozorňujeme všechny čtenáře knihovny, že
v době od 23. 12. 2021 do 1. 1. 2022 bude
knihovna uzavřena. První půjčovní den bude
v Rájci 4. 1. 2022 a v Holešíně 5. 1. 2022.
Až zazvoní zvoneček,
rozsvítí se stromeček,
malý dárek rozbalte si
a na všechny vzpomeňte si.
Pak vykročte rovným krokem
za novým a šťastným rokem.
Pokojné vánoční
svátky a v novém roce
hlavně hodně zdraví
přeje všem našim
občanům městská
knihovna.

KULTURNÍ DĚNÍ
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KULTURNÍ DĚNÍ
Středa 1. 12. 2021 19:00 hodin		
kostel Všech svatých
ADVENTNÍ KONCET
Město Rájec-Jestřebí Vás srdečně zve na koncert Kruhu přátel hudby s názvem Hudba královských dvorů. Předprodej vstupenek probíhá
v IC.
Pondělí 6. 12. 2021 14:00 hodin		
výstavní síň knihovny
HANA PODOLSKÁ
Literární kavárna nás zavede do časů elegantní
módy první republiky.
Úterý 7. 12. 2021 16:00 hodin		
knihovna Holešín
MÓDNÍ SALON HANA PODOLSKÁ

Literární kavárna věnované jedné známé ikoně
světa módy za první republiky.
Pondělí 13. 12. 2021 17:30 hodin		
Sál K-áčko
PRINC EVŽEN SAVOJSKÝ
Petr Sychra ve spolupráci s městem Rájec-Jestřebí pořádá přednášku renomovaného
historika prof. PhDr. Víta Vlnase, Ph.D., ve které
přiblíží život a činnost prince Evžena Savojského jakožto jedné z nejvýznamnějších osobností evropských dějin.
Úterý 14. 12. 2021 14:00 hodin		
klubovna Na Rybníčku
HANA PODOLSKÁ
Literární kavárna plná módy, radosti i zklamání.

KONCERT RANGERS – PLAVCI
To se tak jednou u piva rozhodnete, že uděláte
koncert. Přátelské vazby na kapelu, možnost
vypůjčení sálu, výborná pomoc s propagací
a prodejem vstupenek. Zní to jako docela jednoduše, že? Podpora dobrovolných hasičů jako
pořadatelské organizace. To musí klapnout….
Pár akcí už jsme udělali a vždycky to dobře
dopadlo.
Ale! Tady jsem trochu pozapomněl, že můžou
nastat i nepředvídatelné komplikace. Tedy ony
se daly předpokládat, ale v tom nadšení, že
dokážeme něco víc než drobnou vesnickou
zábavu, jsem si to nechtěl připustit. V období
předvolebních kampaní, kdy přišla myšlenka
na koncert, se na virus trochu pozapomnělo a
když mediální masáž ohledně Covid-19 téměř
ustala (asi nebylo zdraví občanů tak důležité
jako boj o koryta), nabyl jsem dojmu, že je to
za námi a žádná omezování nás už nepotkají.
Mnoho lidí má zakoupené vstupenky na různé
akce třeba i dva roky. Patřím mezi ně. A vytoužený koncert, divadlo, či jiný druh zábavy stále
v nedohlednu. Z pochopitelných důvodů zá-

jemci o akci vyčkávají a v předprodeji lístky na
dračku nejdou. Ani když pořádáte tak známou
kapelu, jakou je Rangers – Plavci. Mnoho lidí
odrazuje i nutnost prokázání tzv. bezinfekčnosti při vstupu. Pravidla se mění 2 x týdně a co
bude platit v den koncertu se nedá ani odhadnout. Ne každý je ochotný si připlácet za test
z vlastní kapsy, nebo se nechat očkovat látkou,
o které koluje tolik různých názorů, mýtů,
zaručených pravd ale i lží.
Po dohodě s kapelou jsme rozhodli 14 dní před
dnem D koncert přesunout z plánovaného data
26. 11. 2021 na pátek 27. 5. 2022. Popřeje-li nám
vývoj epidemie, koncert bude s občerstvením
a třeba i předkapelou.
Každý, kdo doufal, že kultura bude a v předprodeji si lístek koupil, má možnost jej vrátit
a získat zpět svoje peníze, nebo si lístky, které
zůstávají v platnosti, ponechat.
Všem lidem na planetě přeji pevné zdraví
a brzkou možnost užívat život bez omezení.
Evžen Mejzlík
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ODBOR KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU, SPOLEČNĚ
S INFORMAČNÍM CENTREM, VÁM VELICE DĚKUJE ZA
NÁVŠTĚVNOST NA KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH
AKCÍCH V LETOŠNÍM ROCE.
Také za pochopení při omezeních, trpělivost při změnách
a událostech, které nastaly, a za zachování Vaší přízně.
Věříme, že se situace obrátí k lepšímu a budeme se opět
společně setkávat a bavit při kulturních akcích v našem
městě.
Přejeme Vám všem krásné svátky,
kouzelné Vánoce, radost v dětských očích,
pohodu a zejména pevné zdraví!

ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ADAPTAČNÍ POBYT ŠESTÝCH TŘÍD
V JEDOVNICÍCH
V letošním roce se podařilo v říjnových termínech uskutečnit naplánované adaptační
a stmelovací programy pro šestý ročník. ŠPP
připravilo program pro 6. A, 6. B i 7. A, která se
loni díky uzavření škol již na pobyt nedostala.
Cílem programů je nastavení tvůrčí spolupráce, vzájemného respektu, úcty a také pravidel
nezbytných pro školní práci. Důležité je posílit
vztahy ve třídě, více se poznat a nalézt svoje
místo ve skupině, podpořit funkční komunikaci jako jeden ze základních předpokladů
účinné spolupráce.

Během pobytu žáci zjistili, že mají na čem stavět – objevili společné zájmy, záliby, hodnoty.
Pokud se objevují odlišnosti, žáci se je učí posuzovat, komunikovat, respektovat. Při mnohých činnostech se ukázalo, že jsou děti velmi
kreativní (výroba triček, focení, vzájemná spolupráce, kreslení mandal,..) a každý si pojmenoval, co jej nejvíce oslovilo a proč.
Třídní učitelé a asistenti pedagoga mohli pozorovat děti v situacích mimo školu a mohou
společně s nimi v práci pokračovat v hodinách
Osobnostního rozvoje.
Děkujeme všem za aktivní přístup a kolegům
za vstřícnou spolupráci.
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Pro sedmé ročníky jsme ještě využili programu
Etických dílen, který záměrně navazoval v dalším týdnu na adaptační pobyt.
Díky němu žáci podnikli ve čtyřech hodinách
expedici na Tajemný ostrov. Zažili pestrou
škálu her a aktivit zaměřených na komunikaci,
spolupráci a kreativitu.
Zde jsou různé reakce některých sedmáků:
„Dne 5. 10. jsme měli ve škole od rána čtyřhodinový zábavný program. Mně se líbilo asi všechno.
Jako první jsme se seřazovali podle délky vlasů.
Pro nás holky to bylo docela lehké, ale kluci si
vlasy měřili asi deset minut. Pak jsme hráli hru na
rychlost, kde jsme náš čas pak ještě stihli vylepšit
asi o pět sekund. Potom jsme pracovali spíše ve
skupinách, a ne vždycky to dobře vyšlo. Ale nejlepší byla aktivita asi na konec, kde jsme skládali židle. Ale nejvíc bylo, že Jonáš rozkazoval, i když
měl zavřenou pusu. Celý program byl na jedno
určité téma, a to, že jsme průzkumníci na ostrově.
Program mě moc bavil. Určitě to byla zábava
a taky jsem si zkusila něco nového.“

Členové klubu mají možnost sportovat o velké
přestávce v tělocvičně. Ale to není vše. Pokud
to covidová situace dovolí, chystáme se na
výjezdy mimo školu.
V nejbližší době nás čeká velká akce – SPORT
LIFE v Brně na výstavišti. Nabídne dětem sportovní aktivity, vzdělávací přednášky a setkání
se známými sportovními osobnostmi. Máme
se na co těšit.
Zdena Hájková

„It was very relaxing. We got to have a chance
to use our teamwork. I liked many of the games
we played on Tuesday. I enjoyed the game in
which we had to stack chairs. We also didn´t have
to work 4 hours of school day. I also liked the time
when we got to draw a picture, because I like
being creative. We also got to go outside for a
while.“
za tým ŠPP Lenka Herčíková a Iva Müllerová
ŠKOLNÍ KLUB
Na naší základní škole pokračuje jako každý rok
činnost Školního klubu. Je určen pro žáky 5.–9.
tříd, ale v letošním roce se přidal i Klubík – klub
pro žáky 4. tříd. Dětem jsme připravili pestrou
nabídku volnočasových aktivit, kromě předešlých i zbrusu nové, takže si může vybrat každý.
K deskovým hrám a kreativnímu klubu jsme
přidali i aktivity venku – výlety na kole a pěšky
po okolí. Velký zájem je o kluby, kde se může
sportovat s Nintendem, vytvářet hudba, zdokonalit se v práci s PC, procvičit se angličtina.

EXKURZE DO PRAHY
Ve dnech 18. a 19. října se 9. A vydala vlakem
do Prahy. Ubytovaní jsme byli v hostelu Elf na
Žižkově. Jako první jsme navštívili Muzeum
Karlova mostu, kde nám pověděli o jeho historii. Následovala plavba po Vltavě. Náš výlet
pokračoval cestou na Pražský hrad, kde jsme
se podívali do katedrály sv. Víta a do Vladislavského sálu. Večer jsme navštívili Divadlo
Na Jezerce a zhlédli představení Charleyova
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teta. U představení jsme se
nasmáli a moc se nám líbilo.
Návrat z divadla nám zpříjemnila večerní procházka na noční Vyšehrad. Další den jsme se
podívali do kostela sv. Cyrila
a Metoděje, také na Národní
památník hrdinů heydrichiády a do krypty. Potom už zbývala Petřínská rozhledna, orloj
na Staroměstském náměstí
a rozchod na Václavském náměstí. Pak už následovala cesta domů. Výlet jsme si moc
užili a těšíme se, že opět Prahu
někdy navštívíme.
Anna Staňková, 9. A

EXKURZE ZA POČASÍM
V pátek 5. 11. 2021 se třída kvarta z Gymnázia
Rájec-Jestřebí vydala v rámci projektové výuky
na exkurzi do pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Zde na zvídavé
studenty čekal meteorolog Mgr. Peter Hruška
s přednáškou bohatou na informace o předpovědích počasí, vyhodnocování meteorologických modelů a sledování aktuální povětrnostní situace.

Studenti zajímavý program obohatili svými
dotazy, většinou založenými na vlastních zkušenostech. Došlo tak na otázky týkající se tornáda na jižní Moravě, spolehlivosti meteorologických mobilních aplikací i pracovní náplně
meteorologa.
Po krátké prohlídce pobočky ČHMÚ v Žabovřeskách, během které měli kvartáni možnost prohlédnout si modernější i historické
měřicí přístroje, se žáci vydali do vědeckého zábavního
centra VIDA, kde se soustředili zejména na exponáty spojené s meteorologií a meteorologickými jevy.
Žáci si tak po náročném dni
odnášeli spousty nových informací i nezapomenutelných
zážitků a snad se i někteří
rozhodli pro kariéru v Českém
hydrometeorologickém ústavu.
Mgr. Martin Janák
Gymnázium Rájec-Jestřebí
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STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM!
Kdo? Kde? Proč? Jak?
Na tyto, a ještě mnohé další, otázky hledali
a nalézali odpovědi kluci a holky ze třídy kvarta rájeckého gymnázia na svém podzimním
třídním výletě. Akce zaměřená na osobnostní
rozvoj a stmelení třídního kolektivu se uskutečnila ve druhé půli října v Moravské Nové
Vsi a byla pořádaná ve spolupráci s Hnutím
Brontosaurus, dobrovolnickým sdružením
s celorepublikovou i mezinárodní působností.
V rámci dobrovolnického programu pod vedením odborníka žáci vyvěšovali v lužním lese
ptačí budky, evidovali je pomocí GPS a čistili
budky již dříve umístěné. K čemu to? Aby se
zvýšila šance na zahnízdění ptáků, kteří potřebují k hnízdění dutiny v odumírajících
kmenech stromů, jichž je v našich povětšinou
průmyslových lesích už málo. Veselá nálada
panující při práci, rozzářené úsměvy a neskrývané nadšení většiny zúčastněných svědčily
o tom, že si to náramně užili.
Praktická činnost byla doplněna i několika
přednáškami. Jedna z nich seznámila účastníky s jedinečnou hodnotou biotopů lužních lesů
Dolního Pomoraví, faktory, které je ohrožují,
i možnostmi jejich ochrany. Jiná přednáška
kombinovaná s praktickými úkoly byla zaměřena na klimatickou změnu a možnosti, jak
se na ni adaptovat. Obrovský zájem vzbudilo

i povídání o následcích tornáda, které se touto
oblastí prohnalo v červnu tohoto roku.
A v neposlední řadě je potřeba zmínit inspirativní přednášku o možnostech dobrovolnictví
nejen v naší zemi, ale i jinde ve světě, a to za
finanční podpory programů European Solidarity Corps, spadajících pod rámec grantů EU
Erasmus+. Toto zajímavé povídání v angličtině
doplněné různými hrami a aktivitami vedly
dvě mladé dobrovolnice z Rakouska a Itálie,
které v současné době působí v brněnském
Hnutí Brontosaurus.
Ze spontánních reakcí zapojených žáků je znát,
že je akce zaujala. Napomohla ke stmelení jejich třídní party. Ukázala jim nové možnosti
rozvíjení své osobnosti, poznávání světa
a ovlivňování prostředí, v němž žijí. Mnohé
z nich naplnila příjemnými pocity z toho, že
svou troškou přispěli k dobrému dílu, a ukázala jim, že
i oni ve svém věku a se svými
možnostmi mohou pomoci.
Některým dodala motivaci
a odhodlání sami něco dělat,
jiným určitou dávku naděje
a optimismu tolik potřebných
tváří v tvář složitým problémům dnešního světa. Každý
si na akci našel něco přínosného a všichni už se těší na další
takovou.
Mgr. Barbora Honzátková,
třídní učitelka kvarty
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STRAŠIDEL SE NEBOJÍME

V pátek 5. listopadu se zámecký park v Rájci
proměnil v místo plné strašidel a pohádkových
bytostí. Centrum Motýlek zde pořádalo tradiční podzimní pochod Strašidel se nebojíme.
Rodiny s dětmi se vydaly na cestu ztemnělým
parkem, který osvětlovaly jen světýlka svíček
na stanovištích a baterky, kterými malí průzkumníci objevovali cestu.
Děti pomáhaly Sněhurce přivolat trpaslíky,
vařily šípkový čaj s Křemílkem a Vochomůrkou, hledaly stopu kocourka v botách, zpívaly
písničku, hledaly strašidelná zvířátka, nosily
z čertova kotle dušičku andělovi a u čarodějů
hledali ztracené penízky. Na každém stanoviš-

ti mohly za svůj nebojácný čin získat razítko do
mapy, za kterou na konci pochodu získaly
odměnu na památku i dobrotu do bříška. V cíli
si mohli děti i dospělí dopřát teplý čaj nebo
opéct špekáček. Děkujeme všem, kteří se nezalekli chladného počasí a společně s námi si
tuto akci užili. Také bychom rádi poděkovali
všem našim dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s přípravou akce a s celou realizací a paní
kastelánce za zapůjčení šatů pro zámecké paní
a možnost využít prostory zámeckého parku.
Už nyní se těšíme na další pochod!
Centrum Motýlek
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 23. října 2021 proběhlo na Městském úřadu v Rájci-Jestřebí vítání občánků.
Do života byly přivítány tyto děti:
Zuzana Pivoňková, Matyáš Svěrák, Denisa Dražanová, David Musil, Janek Michálek, Michaela Grajcarová, Samuel Štrof, Lukáš Mac, Ema Lejsková, Matyáš Gromský, Tobias Chalupa,
Theodor Janíček, Jan Hlaváček, Žaneta Loukotová, Matěj Vráblík, Sofie Ondráčková
Rodičům přejeme hodně radosti a úspěchů při výchově dětí, celým rodinám pak mnoho zdraví,
pohody a spokojenosti.
NÁVRAT DOMŮ, UŽ NAVŽDY
Když se v září 2011 setkaly v rájecké zámecké
kapli sestry Ida Schoeller a Marie Salmová, aby
spolu s příbuznými a přáteli oslavily svá kulatá
jubilea – 90 a 80 let života, mluvilo se po děkovné mši především o jejich dětství stráveném na zámku s rodiči knížetem Hugo Mikulášem Salm-Reifferscheidt-Raitz a Leopoldinou,
roz. hraběnkou Mensdorf-Pouilly, sestrou Elisabethou a bratrem Hugem.
Byly to vzpomínky plné radosti, pohody a štěstí, ale i ty bolestné, na průběh 2. světové války,
kdy byla na panství v roce 1942 uvalena nacistická nucená správa.
12. září 1944 se nejstarší knížecí dcera Ida provdala za důstojníka německé armády – rytmistra 1. kozácké divize Wehrmachtu v Terek-Kosaken-Reiterregiment – Phillipa von Schoellera
(pozdějšího reprezentanta Rakouska v parkurovém skákání a člena Mezinárodního olym-

pijského výboru, který se coby podnikatel
zasadil o liberalizaci obchodu s Východem
a měl velký podíl na přistoupení Rakouska
k Evropské unii). O dalších neradostných osudech rodiny se pak už dozvídala útržkovitě
přes korespondenci či přes známé až do roku
1957, kdy se spolu se sestrou Elisabeth radovala ve Vídni z příjezdu matky Leopoldiny (odsouzené u nás v nepřítomnosti za opuštění
republiky) a sestry Marie. Bratr Hugo je mohl
následovat po absolvování vojny u pomocných
technických praporů a sledování STB až v roce
1964.
Až do listopadu 1989 se členové rodiny, ačkoli
měli československé občanství, vraceli do Rájce
příležitostně, vždy víceméně utajeně a jen na
pár dní. Vždy se kromě návštěvy rodinného
hřbitova v nedalekém Sloupu setkali v Rájci
s přáteli z řad bývalých zaměstnanců velkostatku, šamotky, pivovaru…

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

17
Byla to setkání milá a upřímná,
posilovala jejich víru, že jednou se budou moci svobodně
přihlásit o zabavený rodový
majetek a znovu považovat
Rájec za svůj domov.
Je ostudné, že restituční proces vedený od roku 1992 stále
není ukončen. Z cca 6700 ha
polností získala rodina pouhých 573 ha lesa a hájenku,
ve které při svých pobytech
v rodném kraji přebývala Marielise Salmová, která spolu
se sestrou Idou Schoellerovou
usilovala nejen o vrácení majetku, ale především o očištění jména svého otce Huga Mikuláše, který
byl nařčen ze spolupráce s nacisty.
Ačkoli obě sestry předložily dostatek výpovědí o opaku – Hugo Mikuláš přes vynucené
přihlášení se k německé národnosti v roce 1939
zůstal vnitřním přesvědčením Čech (dětem
zajistil českou výchovu prostřednictvím vychovatelky Marie Veselé), nepobíral nikdy
zvýšené příděly potravin, sabotoval válečné
sbírky, chránil náš kraj před poněmčením,
bídou a deportací (zachránil a podporoval 120
rodin), poskytl na zámku úkryt osobám stíhaným gestapem (např. blanenskému lékaři
Kyzlinkovi, P. A. Pekárkovi, kterého zachránil
před popravou), vytrvale odmítal vstoupit do
NSDAP, čímž si jako osoba v německém smyslu nespolehlivá vysloužil nucenou správu na
panství, a nijak se neprovinil proti československému národu… – spravedlnosti se zatím
nedočkaly.

Počátkem letošního února přišla z Vídně smutná zpráva, že Ida Schoeller 30. ledna zemřela.
Pro její dcery – Elisabeth, Eleonor, Rosu Marii,
Alexandru, Gabrielu a Christiane, sestru Marielise a synovce Huga Christiana (současnou
hlavu rodu) – nebylo, vzhledem k pandemické
situaci, snadné splnit její přání vrátit se naposled do rodného kraje a spočinout vedle
svého otce. Proběhla řada jednání a úředních
úkonů.
V sobotu 16. října 2021, den před 100. narozeninami, byly po zádušní mši u Bolestné Matky
uloženy ostatky Idy Schoellerové na rodinném
hřbitově ve Sloupu. Uzavřel se tak životní příběh členky rodu Salm-Reifferscheidt-Raitz,
kteří byli na Moravě usazeni od roku 1743.
Jejich potomci však kvůli nedořešené restituci
už mají své domovy jinde.
Mgr. Jana Svobodová

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
V MĚSÍCI ZÁŘÍ
pan Pavel Málek, 68 let
paní Emílie Říhovská, 77 let

V MĚSÍCI ŘÍJNU
pan Ing. Josef Brázda, 93 let
paní Emilie Vintrová, 78 let
paní Marie Boudníková, 89 let
pan Oldřich Klíma, 78 let
pan Jaroslav Peterka, 64 let
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
PROSINEC 2021
4. 12.
5. 12.
11. 12.
12. 12.
18. 12.
19. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.

MDDr. Dufková Simona
MUDr. Fenyk Vlastimil
MDDr. Fojtíková Veronika
Dr. Giryeva Halyna
MUDr. Grenarová Marie
MDDr. Hájková Barbora
MUDr. Hanáková Jitka
MUDr. Havlová Petra
MUDr. Hosová Eva

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodin
Blansko, Pražská 1b
Letovice, Tyršova 15
Rájec, Zdrav. středisko
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Vodní 5b
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Zdrav. středisko

774 425 074
516 474 310
516 432 138
734 231 261
724 081 182
725 332 967
516 418 788
721 425 074
516 432 138

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.

RÁJEČTÍ OCHOTNÍCI – „AMATÉRSKÉ DIVADLO NA PROFESIONÁLNÍ ÚROVNI“
Ochotníci z Divadelního spolku Rájec-Jestřebí
se 20. 10. 2021 účastnili 62. ročníku Divadelního festivalu ochotnických souborů Napajedla, kde hráli svojí nově nastudovanou inscenaci Andělika a laskavec.
Tento tradiční festival je pro svoji jedinečnou
atmosféru již od roku 1958 vyhledáván návštěvníky i herci, kteří v průběhu jednoho
týdne zhlédnou šest soutěžních představení.
Po každém představení mohou diváci hlasovat, jak se jim které představení líbilo. Současně probíhá hodnocení vystupujících souborů
odbornou porotou, složenou z profesionálů
v divadelním oboru – letos např. Jana Kafková
– dramaturgyně Městského divadla Zlín a Igor
Stránský – režisér a herec Slováckého divadla
v Uherském Hradišti.
Hodnocení porotou probíhá veřejně po jednotlivých představeních a každý soubor tak
získá zpětnou vazbu na svůj výkon. Odborná
porota hodnotila rájecké ochotníky velmi
kladně a nazvala je „amatérským divadlem
na profesionální úrovni“. Na závěr divadelní-

ho festivalu proběhlo celkové vyhodnocení
a nezbývá než říci, že Divadelní spolek Rájec-Jestřebí v Napajedlech zabodoval a úspěšně
reprezentoval svojí inscenací, která získala
tato ocenění:
• Cena za nejlepší ženský výkon v hlavní roli
– Iva Müllerová
• Cena za nejlepší ženský výkon ve vedlejší roli
– Hana Hortová
• Hlavní cena poroty za nejlepší inscenaci
• Cena diváků za nejlepší inscenaci
za Divadelní spolek Rájec-Jestřebí J. N.
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NAŠE ÚČAST NA 62. DIVADELNÍ PŘEHLÍDCE V NAPAJEDLECH
20. října 2021 se členové divadelního spolku
Rájec – Jestřebí zúčastnili 62. ročníku divadelní přehlídky v Napajedlech. Pokusím se popsat,
co jsem viděla, slyšela, cítila. Událost si to zaslouží.

 Co jsem viděla při příjezdu do místa konání

události – do kina v Napajedlech:
• příjemné prostředí,
• uvítání a vstřícný přístup pořadatelského
souboru,
• snahu místních pomoci zorientovat se v prostředí,
• sehraný tým rájeckých divadelníků, jejich
nasazení k sestavení scény.

 Co jsem pociťovala před představením:

• starost o druhou část souboru, která byla na
cestě,
• nervozitu, trému před představením,
• spoluzodpovědnost za kolektivní výkon.

 Co jsem viděla těsně před představením
ve foyer kina:
• svátečně oblečené a usměvavé diváky,
• radost pořadatelů z návštěvy.

 Jak jsem se cítila během představení:

• byla jsem Andělika Douffetová, čas neskutečně letěl a setkala jsem se s otravnými
i nadšenými návštěvníky památek, s rigorózní Lotte Schoenovou, se slečnou Framerovou
a obhájcem panem Bardolphem, existovala
jsem na jevišti.

 Jak reagovali diváci:

• napojili se, očekávali, co se bude dít dál,
• odcházeli s úsměvem na přestávku a všichni
se vrátili do sálu,
• na konci nás odměnili potleskem.

 Co nám řekla porota:

• že víme, o čem hrajeme a jasně to poznali i
diváci, kteří s námi šli od začátku až do konce,
• že přestávka byla pocitově brzy a konec
stejně tak,

• že jsme na sebe napojení a když jeden začne
rozehrávat situaci, partner na ni reaguje,
dohrává,
• že nám hra drží pohromadě,
• že máme funkční, jednoduchou scénu
a sehraně fungující tým pro přestavby,
• že i amatérské divadlo se dá dělat na profesionální úrovni.

 Co se odehrálo na vyhodnocení v pátek

22. října 2021:
• obdrželi jsme ceny – celkem 4:
– za skvělé ztvárnění epizodní role obdržela cenu Hana Hortová
– za vynikající herecký výkon obdržela cenu
Iva Müllerová
– hlavní cenu poroty obdržel celý kolektiv
pod režijním vedením Ivy Šimkové
– cenu diváků

 Co to se mnou účast na festivalu a jeho

hodnocení udělaly:
• přinesly mi radost, především reakce a cena
diváků a také vůle všech tvůrců zmobilizovat
síly a snažit se odvést dobrý výkon,
• daly mi odvahu do další divadelní práce,
• přinesly energii, která člověku pomáhá v každodenním životě, kterou potřebuje, aby
překonával překážky všedního dne,
• utvrdily mne v tom, že každý divák je jiný,
každý má jiný vkus, ale i každé představení
je jiné, zkrátka, že divadlo žije svým životem
a je o všech odstínech života,
• znovu mi připomněly, že týmová práce člověka obohacuje a přináší mu radost se setkávání s přáteli a tvorbou, stojí za to překonávat
překážky, které ji doprovázejí.
Psala jsem v 1. osobě. Nevím, zda to všichni cítí
stejně, i když v to tajně doufám. Děkuji všem,
kteří se na realizaci představení podílejí. Ne
všichni jsou vidět, ale žádné představení se bez
práce celého týmu neobejde.
Iva Müllerová
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NETRADIČNÍ FILMOVÝ VEČER V SOKOLOVNĚ

O nevlídném dušičkovém večeru
Kříženecký (1868–1921) natočil
2. 11. 2021 se v místní sokolovně
krátké humorné scénky s hersešla zhruba padesátka milovcem, písničkářem a kabaretiérem
níků hudby a filmové historie,
Josefem Švábem-Malostranským
aby společně strávili nevšední,
(1860–1932). Cestu na Měsíc –
ale zajímavý kulturní zážitek. Přev originále Le Voyage dans la Lune
nesli jsme se tak trošku do dob
– režíroval všestranný filmař
minulých, a to nejen díky prograGeorges Méliès (1861–1938), jenž
mu, ale prostřednictvím samotnámětově čerpal z vědeckofanného pojetí celé akce – na účasttastických románů Julesa Vernea
níky totiž čekalo, jak by řekli naši
(1828–1905) a Herberta George
předkové, kinematografické
Wellse (1866–1946) o výpravách
představení ve formě promítčlověka do vesmíru, které patřily
Filmový průkopník
a vizionář Georges Méliès
nutí dvou filmů doprovozených
k odvěkým snům a touhám lidživou hudbou, přesně tak, jak
stva. Vytvořil tím snímek, jenž
to bývalo zvykem před tím, než film promluvil. z dnešního hlediska, kdy jsme zvyklí na často až
V potemnělém sále sokolovny se na plátně kýčovité digitální triky a animace, sice působí
postupně rozeběhly dva snímky, které pomysl- naivně, avšak je zároveň snímkem vpravdě vizině ohraničují nejslavnější éru němého filmu: onářským, předznamenávajícím budoucí cesty,
nejprve čtrnáctiminutový film Cesta na Měsíc jimiž se film ubíral. Pojetím řady trikových záběz r. 1902, poté hodinový snímek Alonzo, muž bez rů připomíná filmy Karla Zemana (1910–1989),
rukou z r. 1927. Když mluvíme o ohraničení jenž na Mélièsovu tvorbu navazoval a k ní se
této etapy filmové historie, jde o tvrzení docela hlásil. Georges Méliès ve svých snímcích rád
výstižné: Cesta na Měsíc totiž patří mezi první pracoval s nejrůznějšími triky a efekty, on sám
hrané filmy s delší metráží, natočené dle scéná- je pak vynálezcem řady triků, z nichž filmoví
ře tvořeného uceleným příběhem a s umělec- tvůrci vycházeli po celé 20. století a v některých
kou invencí, navíc byl narozdíl od jiných podob- případech vycházejí dodnes (stop-trik). Snad
ných snímků z počátků hraného filmu široce symbolické je, že právě letos 8. 12. si připomínádistribuován a dosáhl skutečně mezinárodního me 160. výročí narození této velké osobnosti
ohlasu. Kromě toho jde o první vědeckofan- kinematografie a průkopníka filmového umění.
tastický snímek. Stojí tedy na počátku cesty ke Naopak Alonzo, muž bez rukou vznikl r. 1927,
klasickému filmovému umění, kdy se film po- tedy ve stejném roce, kdy se zrodil zvukový film.
stupně stal novým prostředkem umělecké tvůr- Snímek bývá označován jako drama, či horor,
čí činnosti, neboť do té doby – od prvních snímků bratří Lumièrů z r. 1895 – bylo filmování
chápáno víceméně jen jako technická záležitost,
dokonalejší forma fotografování, a využívalo se
především k pořizování nedlouhých statických
snímků zachycujících scény z běžného života.
Spíše ojediněle byly zprvu natáčeny krátké hrané skeče – za nejstarší dějový film, jenž pouze
dokumentaristicky nezachycoval realitu, bývá
považován ani ne minutový Pokropený kropič
Louise Lumièra (1864–1948) z r. 1895; u nás Hlavní postavy filmu Alonzo, muž bez rukou: Joan
vznikly první hrané snímky r. 1898, kdy Ing. Jan Crawfordová jako Nanon, Lon Chaney jako Alonzo
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dnes bychom asi použili přiléhavější označení
thriller. Režíroval jej Tod Browning (1880–1962),
který se zaměřoval ponejvíce na detektivní
a hororové náměty a jako takový patří k průkopníkům těchto filmových žánrů. Označení
filmu jako horor vychází z tradičního chápání
smyslu tohoto slova – tedy ztvárnění příběhu
stavícího na psychologicky vypjaté atmosféře strachu a napětí, na zachycení vyšinutých,
či tělesně a duševně deformovaných postav,
na tísnivých náladách, eventuálně využití motivů tajemna a nadpřirozena. Bohužel, horor se
vlivem řady umělecky nicotných snímků stal
zvláště od II. poloviny 20. stol. mnohdy jen
bezduchou přehlídkou násilností a nesmyslných, fantasmagorických brutalit, na nichž
bývá „hororovost“ vlastně stavěna, čímž citelně
zdegradovala původní náplň a idea tohoto
žánru. Kdo by ale tentokrát očekával, že uvidí
litry krve a všemožně odlétávající končetiny
lidských těl, byl by zklamán, neboť diváka čekal dramaticky, psychologicky hluboký příběh
fanatické, nešťastné lásky drsného muže, vydávajícího se za bezrukého, k mladé dívce, pro
kterou si skutečně nechá oboje ruce amputovat, aby zabránil prozrazení svého podvodu.
Když však zjistí, že se mezitím zasnoubila s jiným, v zoufalství a šílenosti se rozhodne k vraždě svého soka, která se nakonec stane osudnou
jemu samému. Hlavní role ztvárnily hvězdy
tehdejšího filmového plátna Lon Chaney
(1883–1930) a Joan Crawfordová (1905–1977).
Oba zmíněné snímky mohou též doložit často
přehlíženou skutečnost, totiž že v éře němého filmu bylo vytvořeno mnoho děl nesporné
umělecké kvality a trvalé hodnoty, které bývají neprávem přehlíženy jen proto, že „neumí
mluvit“. Éru němé kinematografie tak reprezentují většinou jen grotesky a komedie, z nichž
mnohé sice patří do zlatého fondu světové
kinematografie, ale jsou jen dílčím výsekem
z celku, jehož zbývající části zastiňují...
Bývalo obvyklé, že projekci němých filmů doplňovala hudba, ať už zprostředkovaná formou
gramofonových desek, nebo hudba živá, přičemž mohlo jít o náhodný výběr k filmu vhodných skladeb, improvizaci zdatného hudebníka

anebo první filmovou hudbu složenou pro
konkrétní snímek a distribuovanou společně
s filmovým pásem. Tradičním způsobem živého
hudebního doprovodu býval klavír, ale neobvyklá nebyla ani různá uskupení hudebníků
s více nástroji.
Naše filmové představení bravurně doprovodilo smyčcové kvarteto Indigo Quartet novou
hudbou, kterou pro oba snímky složil Duncan
Handy, přičemž autor hudby byl onoho večera
osobně přítomen. Dlužno říci, že šlo o hudební
doprovod velmi zdařilý, a to nejen provedením.
Autor se snažil vyzněním díla vyjádřit náladu
obou filmů a podtrhnout děj konkrétních scén,
což se mu výborně zdařilo. Přestože se nejednalo o zjevné epigonství dřívějších tvůrců filmové hudby, inspirace jejich tvorbou byla i přes
originalitu skladeb zřejmá, což ovšem nelze
vnímat jako závadu. Tvůrce se tím oprostil od
snah experimentovat a tvořit za každou cenu
inovace, které mohou pojetí filmů i dojmy
z nich ve výsledku pokazit a působit jako rušivý
element – naopak hudba Duncana Handyho
vytvářela ladnou zvukovou kulisu souznící
s tím, co se odehrávalo na filmovém plátně.
Jediným nedostatkem celého večera bylo poněkud zmatečně působící úvodní slovo, jehož
cílem kromě představení autora hudby a členů
Indigo Quartetu snad byla snaha o přiblížení
historie obou snímků a postižení jejich významu – zejména v případě Cesty na Měsíc – ve
vývoji kinematografie, což se však s ohledem na
neuspořádanost výrazu zcela minulo účinkem.
Následoval vstup Duncana Handyho, jehož
neformální, jistě srdečný projev, bohužel, nebyl
tlumočen do češtiny, tudíž jeho sdělení a postřehy zůstaly pro neangličtináře nepřístupné...
I přes tento menší lapsus lze celou akci hodnotit kladně jako zajímavý a neotřelý počin, perfektní kulturní zážitek propojující filmové a
hudební umění, a vlastně také trošku zprostředkovávající malý historický exkurz. Bylo by jistě
příjemné i přínosné, kdyby počiny tohoto druhu
nezůstávaly jen ojedinělou třešničkou na dortu,
přestože – což je nesporně škoda – dokáží
oslovit jen užší okruh kulturních „fajnšmekrů“.
Petr Sychra
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FOTBALU V NAŠEM MĚSTĚ JE JIŽ 100 LET

KAPITOLA 10. – OBDOBÍ 2009–2011 A STRUČNÉ ZHODNOCENÍ ÚSPĚŠNÝCH 20 LET
Po sestupu z divize byl v červnu roku 2009 na
řádné valné hromadě zvolen nový výbor FK
a revizní komise. Předsedou se stal Jiří Müller
a členy výboru pak Bureš, Hejduk, Landa, Liška,
Palkanynec, Písařík, Pokorná, Ševčík, Širůček,
Šmerda M., Záleský a Zouhar. Revizní komise
byla zvolena v tomto složení: Blažek, Skřipský
a Ševčíková.
Sezóna 2009–2010 začala se stejnými trenéry
(Záleský a Bureš), avšak s novým vedoucím
mužstva (A. Zouhar) a s další obměnou hráčského kádru. Odešli hráči Blaha, Chládek, Fiala,
Korytář, Krejčí, Lajcman, Lesovský, Polák, Nahodil, Řehoř a Štěrba. Naopak přišli brankáři
Němeček a Hlavoněk a hráči Kugler, Bezděk,
Škvarenina, Ostrý, Macík, Flígl, Sova Sehnal,
Koláček, Nedělník, Reiter, Opletal a z Bořitova
se vrátil M. Šmerda. Dále Sedlák a Macháček.
Podzim se celkem vydařil, mužstvo získalo
32 bodů a obsadilo 3. místo – 10 výher, 2 remízy
a 3 porážky. Aktivní skóre 26:10. V zimě se opět
konala tradiční obměna kádru. Odešli Kugler,
Bezděk, Flígl, Sehnal, Haničinec a Macháček.
Naopak přišli Rusl, Herman, Máša, Ryšánek,
Šmýd, Navrátil, z dorostu Sedlák a z Černé Hory
se vrátil Palkanynec. Mužstvu se na jaře opět
dařilo, o čemž svědčí konečná tabulka:
1. Bavory
65
2. Rájec-Jestřebí
64
3. Tasovice
52
4. ČAFC
52
5. Bohunice
51
6. Sparta Brno
44
7. Ivančice
44
8. Mor. Krumlov
44
9. Znojmo B
42
10. Ráječko
37
11. Kuřim
35
12. Velká n. V.
35
13. Hodonín
29
14. Ratíškovice
29
15. Hrušky
28
16. Kyjov
19

Nejlepší střelci mužstva 14 Ostrý, 9 Macík
a Šmýd, 6 Šmerda a Sova, 19 Koláček, 4 Máša,
2 Nedělník, Haničinec a Sehnal, 1 Reiter, Navrátil, Herman, Škvarenina a Macháček.
Další sezóna v krajském přeboru, a to 2010–2011,
již tak úspěšná nebyla, a proto ji zhodnotíme
pouze statisticky. Soutěž vyhrály Bohunice
s 61 body, na 2. místě skončily Boskovice s 58
body, 5. bylo Ráječko s 50 body a naše umístění bylo se 47 body 6. místo (30 13 8 9 49:34).
Branky nastříleli hráči: 11 Ostrý, 9 Macík, 5 Sedlák, 4 Herman a Navrátil, 3 Cabadaj, 2 Holý,
Škvarenina, Kolář, Sova, Hrůza a Opletal, 1 Blatný. Pozitivem této sezóny bylo zařazení vlastních
odchovanců do mužstva, a to záložníka Jakuba
Sedláka a útočníka Libora Macháčka.
V jarních měsících roku 2011 byly uspořádány
oslavy 90. výročí založení fotbalu v našem
městě. Chceme Vás seznámit se sportovní
úspěšností za uplynulých dvacet let, které byly
určitě zatím nejúspěšnějším obdobím fotbalu
v Rájci-Jestřebí. Začalo to postupem do I. B
třídy v roce 1992 a dalšími postupy až do divize.
Osvěžme si tuto historickou a krásnou fotbalovou jízdu v letech 1992 až 2011!
Období 1992–1995: I. B třída – trenéři Antonín
Šmerda a Ing. Mirek Knies. Umístění na 4.–3.
a 1. místě. Nejlepší střelci branek: 29 Málek,
28 Maňoušek, 26 Čepa – brankáři Bačovský,
Šamšula a Mynařík.
Statistika: 78 utkání – 45 výher – 13 remíz – 20
porážek, skóre 178:101, 121 bodů.
Období 1995–1998: I. A třída – trenér Ing.
Mirek Knies. Umístění na 7.–5. a 1. místě. Nejlepší střelci branek: 67 Čepa, 24 J. Maňoušek,
23 J. Málek – brankáři Mynařík, Novotný, Šamšula, Životský, Polák.
Statistika: 78 utkání – 37 výher – 14 remíz – 25
porážek, skóre 192:140, 131 bodů.
Období 1998–2002: župní přebor – trenéři
Ing. Knies, Jarůšek, Kolouch, Adámek, Študent.
Umístění 2x 6. místo, 5. a 4. místo. Nejlepší
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Družstvo mužů před utkáním krajského přeboru s Kyjovem na jaře 2010. (vyhráli jsme 2:0)
Stojící zleva: místopředseda FK A. Zouhar, předseda FK J. Müller, brankář K. Němeček, Š. Palkanynec,
T. Máša, P. Opletal, T. Rusler, J. Reiter, brankář J. Hlavoněk, L. Škvarenina, trenér J. Záleský, masér
M. Benko, trenér M. Bureš a vedoucí mužstva B. Chlebníček. Dole zleva: P. Ostrý, M. Šmerda, L. Herman,
F. Navrátil, M. Macík, P. Ryšánek. A. Sova, J. Nedělník, J. Pokorný.
střelci branek: 82 Čepa 31 Šmerda, 19 Nejezchleb
– brankáři Životský, Blažek, Maňoušek, Polák.
Statistika: 120 utkání – 50 výher – 31 remź – 39
porážek, skóre 233:202, 181 bodů.
Období 2002–2006 a 2009–2011: krajský přebor – trenéři Študent, Nečas, Bureš a Záleský.
Umístění na 6., 2 x 5. místě, 2 x 2. místě a 1. místě.
Nejlepší střelci branek: 42 Šmerda, 33 Čepa, 27
Traxl – brankáři Blažek, Klíma, Němeček, Polák.
Statistika: 180 utkání – 98 výher – 36 remíz – 46
porážek, skóre 344:212, 330 bodů.
Období 2006–2009: divise – trenéři Jiří Záleský a Mirek Bureš.Umístění na 5.–12. a 15. místě.
Nejlepší střelci: 12 Haničinec, 10 Crhák, 9 Hájek
– brankáři Klíma, Nahodil, Blaha, Němeček,
Polák.
Statistika: 90 utkání – 29 výher – 20 remíz – 41
porážek, skóre 109:127, 107 bodů.

Naše mužstvo odehrálo celkem 572 utkání,
z toho bylo 278 výher, 116 remíz a 176 porážek.
Skóre 1.140:827 a 910 získaných bodů.
Na počtu 1.140 vstřelených branek se podílelo
asi 100 hráčů a zde jsou ti nejúspěšnější:
240 Ondřej Čepa, 100 Martin Šmerda, 56 Jaroslav Málek, 52 Jaroslav Maňoušek, 44 Vladimír Kunc, 36 Antonín Mazal, 32 Zdeněk Traxl
a 32 Pavel Ostrý, 28 Roman Moravec, 25 Pavel
Nejezchleb, 24 Richard Němec, 24 Milan Macík,
23 Jakub Krejčí, 21 Zdeněk Nehyba, 19 Jaroslav Musil, 18 Radek Bubeník, 17 Libor Brázda
a Tomáš Janák, 15 Petr Břoušek a Radek Horáček, 14 Štěpán Palkanynec a Petr Haničinec,
13 Lukáš Vágner, 12 Libor Škvarenina, 10 Michal
Hájek, Dušan Janča a Petr Crhák.
V příští poslední kapitole se ohlédneme za
výsledky a úspěchy mládeže ve FK.
Výbor FK MKZ Rájec-Jestřebí
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NEJLEPŠÍ SPORTOVEC A TÝM RÁJCE-JESTŘEBÍ ZA ROK 2021

Město Rájec-Jestřebí vyhlašuje anketu
NEJLEPŠÍ SPORTOVEC A TÝM RÁJCE-JESTŘEBÍ ZA ROK 2021.
Svoje kandidáty do soutěže můžete navrhnout prostřednictvím
e-mailu. E-mail s nominací svého kandidáta zašlete nejpozději do
konce prosince roku 2021 na adresu: tom.kuchar8@seznam.cz.
Pozdější nominace již nebudou moci být zařazeny do letošního ročníku.
Vaše nominace by měla obsahovat tyto údaje: Jméno a příjmení sportovce, věk sportovce (budou
vyhodnoceny také jednotlivé kategorie podle věku a pohlaví), název sportovního týmu, důvod
nominace (výsledek, pořadí…), jméno a příjmení osoby, která sportovce nebo tým nominovala.
Z došlých nominací budou vítěze vyhodnocovat členové sportovní komise.
Slavnostní vyhlášení proběhne na přelomu měsíce ledna
a února 2022. Přesný termín
a místo vyhlášení vítězů ankety bude upřesněno. O výsledcích budete informováni také
prostřednictvím Zpravodaje
města Rájec-Jestřebí a na
webových stránkách města.
Děkujeme za Vaše návrhy.

Správné řešení křížovky
z listopadového vydání
zpravodaje:
Nejlepší doplněk ženy
je pěkný muž.
Coco Chanel
Další křížovky i jiné hry
k příjemnému trávení
volného času
najdete na
www.onlinekrizovky.cz.
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VIDĚN JEST ČERNÝ SLOUP, AN VSTUPUJE OD ZEMĚ AŽ NAHORU K OBLAKŮM,
A V JEHO KRUHU PRUDKÝ VÍR SE TOČIL...
Mimo jiné těmito slovy popisují tzv. Letopisy
Hradišťsko-opatovické přírodní jev, který se
udál 14. 5. 1144, přičemž dle sugestivního líčení dávného kronikáře se bezpochyby nejednalo
o nic jiného než výskyt tornáda. Můžeme dodat, že jde o jeden z prvních záznamů o tomto
meteorologickém jevu na našem území.
Když jsem v červnu odesílal do redakce Zpravodaje článek o úderu blesku do budovy obecné školy a mluvil v té souvislosti o silných
bouřích zasáhnuvších v minulosti nejen naše
město, vyjádřil jsem přání, aby se nám v letošním roce podobné extrémy vyhnuly a bouřky
přinesly jen osvěžení přírodě a potěšení těm,
kteří je rádi pozorují. Ani v nejbujnějším snu by
mne nenapadlo, že jen pár dnů nato, 24. 6.,
zasáhne malebné Podluží přírodní katastrofa,
pro jakou bychom v historii naší země jen stěží hledali analogii. Tornádo vážně poškodilo,
ba zpustošilo několik obcí a mnoha lidem
během pár minut obrátilo život naruby. Hrůzný
prožitek, který si sotva kdo umí plně představit,
pokud si jím sám neprošel...
Shodou okolností letos uplynulo kulatých
40 let od okamžiku, kdy jsme také v našem
městě měli podobný úkaz doslova na dosah
ruky, přestože – a naštěstí! – nedosáhl zdaleka
takové síly, jako obdobná událost z letošního
června. Pamětníci už jistě vědí, že nevzpomínám na nic jiného nežli výskyt tornáda, které
zasáhlo Rájec-Jestřebí a okolí v pošmourném
podzimním dni 11. 10. 1981.
Soudobé záznamy, které událost popisují, se
shodují v líčení jejího průběhu a následných
dopadů, jediný rozdíl, s nímž se můžeme setkat, je samotná charakteristika onoho jevu.
Běžně se říká, že toho dne naše město zasáhlo
tornádo, případně se mluví o vzdušném víru.
Jinde zase o cyklóně, eventuálně tzv. podružné cyklóně. Můžeme však s jistotou říci, že se
skutečně o tornádo jednalo, neboť vír splňoval veškeré náležitosti, které k charakteristice
tornáda patří, zejména fakt, že šlo o vzdušný
vír trychtýřovitého tvaru sahající z oblak až

k zemi – což je právě jednou ze základních
podmínek, abychom vír, resp. trombu, mohli
označit za tornádo, neboť, jak praví odborná
literatura, „tornádo je spojeno se základnou
oblaku, spouští se shora dolů k zemskému povrchu a musí se během své existence alespoň
jednou zemského povrchu dotknout, přičemž
zároveň musí mít potenciál způsobit na zemském
povrchu hmotné škody. Pokud se vír připomínající tornádo nedotkne zemského povrchu,
nemůže být formálně jako tornádo označen“.
Naopak nazvání tehdejšího jevu termínem
„cyklóna“ není přesné, neboť cyklóna sama
o sobě sice je meteorologický jev (tlaková níže)
projevující se cirkulací vzduchu, avšak nikoliv
ve formě vertikálních tromb sahajících k zemi.
Navíc s termínem tornádo je v případě tehdejšího dění v našem městě operováno rovněž
v materiálech dostupných v archivu brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, přičemž nejpřesnější údaje pro
naše město lze vyčíst ze záznamů nejbližších
meteorologických stanic v Blansku, Boskovicích, Dolní Lhotě, Sloupě, Lysicích, Tišnově,
případně v Brně-Tuřanech.
Co se tedy v onom nedělním odpoledni 11. 10.
1981 událo? Vezměme to popořádku:
Počasí toho dne bylo typicky podzimní, nevlídné, lákající spíše k nedělnímu odpočinku
v pohodlí domova než venkovním aktivitám.
Dle meteorologických záznamů se tehdy nacházela nad Skandinávií řídící tlaková níže
spojená s frontální vlnou, která od západu
přecházela přes ČSSR a měla střed nad severem Polska. Ráno toho dne bylo zataženo,
odpoledne polojasno a večer skoro zataženo,
teploty se pohybovaly od 9,7 °C v 7:00 hod.
přes 15,7 °C ve 14:00 hod. až po 7,6 °C ve 21:00
hod., vlhkost vzduchu činila ráno 94 %, v poledne 59 % a večer 77 %. Od noci na neděli
až do dopoledne se objevoval slabý déšť,
odpoledne kolem třetí hodiny se vyskytla
přeháňka mírné intenzity. Srážky však byly
charakterizovány výraznou teritoriální odliš-
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ností, neboť záznamy o jejich
úhrnech se z jednotlivých meteorologických stanic v okolí
odlišují. Bylo také větrno –
v noci a ráno vál silný nárazovitý vítr jižního směru, odpoledne vítr jihozápadního
směru o rychlosti 12 m/s.,
opět nárazovitého charakteru. Mezi 16:30 a 17:30 hod.
byl zaznamenán silný vítr jihovýchodního směru, který
dosahoval síly vichřice (ve stanici Brno-Tuřany naměřena
v 16:56 hod. síla větru dosahující 27,5 m/s, což je dle Beaufortovy stupnice intenzita
odpovídající silné vichřici).
Později se zmírnil a až do večerních hodin vál vítr jižního Následky řádění tornáda v Karolíně. Z pozůstalosti autora snímku
směru, který se kolem 21:00 Františka Štrajta (1942–2003) poskytl p. Karel Švéda
hod. stočil na vítr severní
o rychlosti 9 m/s.
Z analýzy tlakového pole ve srovnání s druži- Podmínky vhodné pro tvorbu vertikálních
covými snímky a údaji z meteorologického vzdušných vírů vedly souhrou náhod k vyradaru se 11. 10. 1981 na Čechami a Moravou tvoření mezocyklonálního tornáda na území
vytvořil vír spojený s frontální oblačností, jenž Rájce-Jestřebí a okolí v čase 13:03–13:05 hod.
postupoval nad územím republiky k jihovýcho- Tornádo zasáhlo území cca 3 km v ose západdu. Výška oblačnosti se pohybovala v rozmezí -východ a podle meteorologických záznamů
5–7,5 km. Na území republiky přinášela pře- dosáhlo 2. stupně Fujitovy stupnice, kam spaháňky, místy kroupy a na severu bouřky, vše dají tornáda o síle větru 185–259 km/h.
doprovázené nárazovitým větrem o síle až Tolik o celkové situaci 11. 10. 1981 prozrazují
30 m/s. V přízemním tlakovém poli se v okolí materiály Českého hydrometeorologického
víru nacházela hlavní studená fronta a za ní osa ústavu v Brně.
tlakové brázdy. Zhodnocení vyskytujících se Z dalších soudobých záznamů sestavených
meteorologických jevů a projevů počasí říká, vesměs dle očitých pozorování a popisu situaže nad našim územím tehdy procházela po- ce po odeznění tornáda vyplývá, že vír se
družná studená fronta. Výšepsaný vír s fron- krátce po jedné hodině odpolední zformoval
tální oblačností se neprojevil v přízemním někde v místech jižní hranice jestřebského
tlakovém poli uzavřenou izobarou, ale pouze katastru, patrně poblíž tehdy nově dokončedeformací tohoto pole – na čele víru se vytvo- ného mostu silničního obchvatu klenoucího
řil menší hřeben vyššího tlaku, v oblasti víru se nad železniční tratí. Záhy dosáhl průměru
rozsáhlejší brázda. Tato porucha tlakového cca 50 metrů a je popisován mj. takto: „Z jedipole se pohybovala společně s vírem. Celkově ného mračna visel dlouhý chobot obrovského
vyvolávalo tlakové pole dojem „obtékání“ víru trychtýře až k samé zemi. (...) V místě, kde se stýkal
okolním prouděním. Silný vítr se vyskytoval se zemí, ničil vše, na co přišel“. Podle některých
v celé oblasti zasažené výše popsanou mezo- svědků zase onen „chobot“ připomínal vír
cyklonou a mohl působit materiální škody.
vznikající při výbuchu atomové bomby. Vše, co
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se vyskytovalo v ose jeho postupu, ničil, trhal,
nasával do sebe a vynášel vysoko do vzduchu.
Zejména šlo o střešní tašky, menší větve, plechy, lepenku a některé drobné předměty.
Kupř. střešní tašky vylétávaly tak vysoko, že při
pohledu ze země připomínaly krabičky od sirek. Od místa vzniku postupoval vír směrem
k zámku a dál ke Karolínu, kde zanikl. Podle
popisovaného průběhu události, charakteristice víru i jeho zařazení do mezinárodní Fujitovy stupnice lze říci, že bylo pro naše město
velkým štěstím, že postupoval prakticky po
celou dobu po okraji obce. Materiální škody
byly i tak značné, ovšem mnohem větších
rozměrů by dosáhly v případě, že by trasa tornáda protínala obec samotnou přímo skrze
obytnou zástavbu...
Tornádo poškodilo zejména střechy budov, ale
též zahrady, stromoví, menší objekty (kůlny
apod.), elektrické vedení, ploty, dopravní značky u silnice vytrhávalo i s betonovými základy.
Citelně zasažen byl areál pily, kde vír kromě
plechových střech na některých halách poškodil dopravní a vzduchotechnické zařízení, zničil
deskový plot kolem části závodu, rozházel řezivo, apod. Celkové škody jen v areálu pily dosáhly k 500.000 Kčs. Obytná zástavba byla
zasažena hlavně v ulicích Blanenská (tehdy
Rudé armády), Sportovní, Nová a Spešovská,
a to jak rodinné domy, tak bytovky. Z bytovek
byly nejvíce zasaženy čp. 507 a čp. 513 v Blanenské ulici, kde došlo k utržení plechových střech,
a čp. 436 v ulici Sportovní, kde byla poškozena
křidlicová střecha. Škody byly též v blízkém
areálu chovatelů. Z rodinných domů byly nejvíce zasaženy v ulici Blanenské čp. 390, čp. 457,
čp. 392, čp. 456, čp. 479, čp. 403, čp. 458 a čp.
476. V ulici Sportovní dům čp. 397 a v ulici Nové
dům čp. 303 a čp. 294, méně čp. 289, u kterého
byla zničena ovocná zahrada. Ve Spešovské
ulici byl poškozen dům čp. 381, tehdy ovšem
neobývaný, ale sloužící během budování obchvatu jako kancelář podniku Dopravní stavby.
Škody spočívaly vedle poškození porostů, plotů apod. zejména ve zničení nebo značném
poškození střech, přičemž odlétávající tašky
a jiné předměty rozbily také některá okna. Vítr
vyvrátil či polámal spoustu stromů, mnohdy

i velkých mj. podél řeky Svitavy. U domu čp. 476
byl majiteli p. Jiřímu Němcovi (1922–1998) tornádem zničen přístavek určený pro chov lišek,
které se následně rozutekly.
Velké škody byly způsobeny v Karolíně, kde
tornádo poškodilo 28 domů, z toho 13 těžce.
V obci a okolí bylo polámáno a vyvráceno množství stromů, takže ještě následujícího dne byla
obtížně dostupná a téměř neprůjezdná, přestože s odstraňováním spadaných stromů bylo
započato bezprostředně po události. Celkové
škody byly vyčísleny na více než milion korun.
S odstraňováním následků živelní pohromy
bylo započato prakticky ihned. Nejen spontánně občany, jejichž majetek byl nějakým způsobem zasažen, ale i dalšími, kteří přišli pomáhat.
Na místo se dostavili zástupci MěstNV, VB,
OIPO a ONV, načež byla na pokyn předsedy
ONV v Blansku vytvořena komise (členy byli
kromě zástupců uvedených organizací rovněž
zástupci OPBH, či dřevařských a energetických
závodů), jež měla zjistit rozsah škod, stanovit
postup jejich odstraňování a zajistit jeho rychlý průběh. Jako vůbec první byly zajištěny igelitové plachty k zakrytí vážně poškozených
střech, které nebylo možné v krátkosti opravit
náhradními taškami. V následných dnech bylo
do Rájce a do Karolína dodáno na 15.000 ks
střešních tašek potřebných k vyspravení střech.
Náprava škod byla kromě svépomoci občanů
prováděna též Okresním stavebním podnikem
a Okresním podnikem bytového hospodářství.
Během živelní pohromy naštěstí nedošlo ke
zranění žádné osoby.
Řádění tornáda 11. 10. 1981 patří k největším
zaznamenaným živelním pohromám, které
naše město v jeho historii zasáhly, a také k pohromám zcela ojedinělým – dle archivních
pramenů bylo naše město zasaženo řadou
živelních pohrom, kromě silných bouří a vichřic
to vzhledem k jeho poloze byly ponejvíce
povodně, výskyt tornáda je však naprosto
raritní. Po zkušenostech z letošní tragédie na
Podluží doufejme, že nejen v našem městě
bude událost tohoto druhu ojedinělou i nadále a zůstane pouhou nepříjemnou vzpomínkou
na zmizelé časy...
Petr Sychra
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v České republice. Tentokrát
se koledníci vydají na pouť za „světlem dobrých skutků“ a věříme, že jich bude zase
mnoho...
Sbírka se bude konat od 1. do 14. ledna 2022. Skupiny tří králů doprovázené vedoucím
budou sbírat finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem
a obdarovávat dárce drobnou pozorností. Vedoucí skupinky bude vybaven průkazem
koledníka. V Rájci-Jestřebí se bude koledovat v rámci epidemiologických opatření a datum
koledování bude upřesněno v městském rozhlase.
Koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o narození Božího syna v betlémských
jeslích. A prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Každá koruna v kasičce koledníků
má svoji váhu. Přijměte, prosíme, tyto vyslance potřebných, kteří zazvoní u Vašich
dveří.
Otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce a věřte, že přicházejí s upřímným poselstvím
a pomáhají tak dobré věci. Za Vaše finanční příspěvky charitě i sladké maličkosti koledujícím
dětem předem upřímně děkujeme a přejeme Vám do
nového roku hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky!
dobrovolníci Oblastní charity Blansko
a koledníci
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ŽIVÝ BETLÉM
Staňte se na malou chvíli poutníky a připomeňte si s námi zrození Ježíška uprostřed kouzelné atmosféry vánočních svátků.
Přijďte 25. 12. 2021 v 15:00 hod. na farní
zahradu v Rájci-Jestřebí a zažijete s námi
jedinečné divadelní ztvárnění Živého betléma.
Venkovní představení pro Vás již tradičně
připravili členové skautského střediska ve
spolupráci s Římskokatolickou farností Všech
svatých Rájec nad Svitavou – Jestřebí.
Přehled bohoslužeb:
24. 12. Rájec – 20:30 hod.
		
Doubravice – 17:00 hod.
25. 12. Rájec – 8:00 hod.
		
Doubravice – 9:45 hod.
26. 12. Rájec – 8:00 hod.
		
Doubravice – 9:45 hod.
1. 1.
Rájec – 8:00 hod.
		
Doubravice – 9:45 hod.
Akce a mše svaté se budou konat v souvislosti
s aktuální epidemiologickou situací.

RYBÁŘI V RÁJCI-JESTŘEBÍ
připravují prodej
VÁNOČNÍCH KAPRŮ
A PSTRUHŮ NA OBJEDNÁVKU
Objednávky do 14. 12. 2021
na tel. 774 519 274, pí Jitka Krátká.

Odběr ryb 22. 12. 2021 od 10 do 16 hod.
V Rybárně u Sládkových rybníčků
v Rájci.
Možnost zabití a naporcování ryb.
Bohaté občerstvení včetně
rybích specialit zajištěno.

RŮZNÉ
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VYHLAŠUJEME 18. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Město Rájec-Jestřebí
ve spolupráci s Gymnáziem Rájec-Jestřebí o.p.s. a ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí
vyhlašují 18. ročník literární soutěže mladých, začínajících autorů

,,PÍŠI, TEDY JSEM“
Podmínky soutěže:
Přijímáme literární práce
ve tvaru poezie a próza
na volné téma

Rozsah práce:
1–2 strany formátu A4.
Soutěže se mohou zúčastnit žáci
a studenti ve věku 11–20 let.
Práce zasílejte v pěti kopiích –
dle vzoru. Každá kopie práce bude
mít vrchní list se jménem účastníka
s uvedením všech dalších náležitostí
dle přiloženého vzoru.
Všechny materiály zasílejte
do úterý 31. 3. 2022 na adresu:
Město Rájec-Jestřebí
Odbor kultury a cestovního ruchu
Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí
Obálku označte heslem
„LITERÁRNÍ SOUTĚŽ“
Slavnostní vyhodnocení vítězů
se uskuteční 9. 5. 2022 v 9:00 hodin
na MěÚ Rájec-Jestřebí.

Přihláška musí obsahovat:
Jméno, příjmení a věk účastníka,
e-mailovou adresu, školu s uvedením
adresy, ročník, učitele, počet stran
a podpis autora – prosíme vše
hůlkovým písmem

INZERCE
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PRODEJNA RYB BOŘITOV
B
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V

Celoroční prodej

živých sladkovodních ryb
Zpracování a porcování
dle přání zákazníka
včetně kuchyňské
úpravy

dle sezónní nabídky

(kapr, pstruh, amur, úhoř, lín,...)

Tradiční prodej
vánočních kaprů

Nabídka uzených ryb
přímo z naší udírny

OTEVŘENO:
St - Pá 10 - 17 h
So

8 - 13 h

PROVOZOVNA - RYBÁRNA
Trávníky 136
Bořitov 679 21
(vedle kruhového objezdu)
774 703 720
info@rybarnaboritov.cz
www.rybarnaboritov.cz

Bořitov

Prodejna ryb

Bořitov
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U S N E S E N Í
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 1. 11. 2021

USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje program jednání rozšířený o bod č. 7, návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k akci „VD Karolín – úprava břehů,
bezpečnostního přelivu a vzdouvací objekt,
projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby“.

USNESENÍ č. 5
Rada města projednala záměr pronájmu části pozemku parc. č. 12/2 zahrada o výměře cca
25 m² z celkové výměry 317 m² v k. ú. Karolín
pro přístup k pozemku parc. č. 13 a vybudování sjezdu a rozhodne o uzavření nájemní
smlouvy na příštím jednání rady města.

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

USNESENÍ č. 6
Rada města projednala a bere na vědomí
zápis č. 1 z kulturní komise ze dne 29. 9. 2021
(příloha č. 4).

USNESENÍ č. 3
Rada města projednala cenovou nabídku
a návrh příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky s názvem „Sportoviště s umělým povrchem ve sportovním areálu Na Rybníčku“ s Mgr. Martinem Budišem, WebSport &
Consulting service, s. r. o., Boskovice (příloha
č. 2). Rada města rozhodla příkazní smlouvu
na administraci veřejné zakázky s názvem
„Sportoviště s umělým povrchem ve sportovním areálu Na Rybníčku“ s Mgr. Martinem Budišem, WebSport & Consulting service, s. r. o.,
Boskovice uzavřít.

USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo k akci „VD Karolín – úprava
břehů, bezpečnostního přelivu a vzdouvací
objekt, projektová dokumentace pro stavební
povolení a pro provádění stavby“ uzavřenou
dne 15. 6. 2021 se společností VODNÍ DÍLA –
TBD, a. s., Praha (příloha č. 5). Rada města rozhodla dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k akci
„VD Karolín – úprava břehů, bezpečnostního
přelivu a vzdouvací objekt, projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby“ se společností VODNÍ DÍLA – TBD,
a. s., Praha uzavřít.

USNESENÍ č. 4
Rada města projednala návrh příkazní smlouvy ke zpracování dokumentace pro získání
dotace k projektu „Rekonstrukce Mateřské
školy ve městě Rájec-Jestřebí“ s RPA Dotace,
s. r. o., Brno (příloha č. 3). Rada města rozhodla příkazní smlouvu ke zpracování dokumentace pro získání dotace k projektu „Rekonstrukce Mateřské školy ve městě Rájec-Jestřebí“
s RPA Dotace, s. r. o., Brno uzavřít.

USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí,
které se bude konat dne 10. 11. 2021.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

USNESENÍ
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ 10. 11. 2021
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o schválených Rozpočtových opatřeních
č. 5, 6 a 7/2021 (příloha č. 1–3).
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje Pravidla k motivačnímu a evidenčnímu systému
odpadového hospodářství (příloha č. 4).
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvu města vydává obecně závaznou vyhlášku města Rájec-Jestřebí č. 3/2021

o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství (příloha č. 5).
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku města Rájec-Jestřebí č. 4/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (příloha č. 6).
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 k programu na poskytování dotací z rozpočtu města Rájec-Jestřebí (příloha č. 7).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 15. 11. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2a
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2021 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 2b
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených zastupitelstvem města v roce
2021 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření
č. 8/2021 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala a doporučuje Zastupitelstvu města schválit Vnitřní předpis zaměstnavatele č. 1/2021 o poskytování příspěvku na stravování formou stravenkového
paušálu (příloha č. 4).

USNESENÍ č. 5
Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit statut Sociální fondu
města Rájec-Jestřebí a zásady pro čerpání
Sociálního fondu města Rájec-Jestřebí s účinností od 1. 1. 2022 (příloha č. 5 a 6).
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočet Sociálního fondu města Rájec-Jestřebí na rok 2022
(příloha č. 7).
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Rájec-Jestřebí
za rok 2021 a doporučuje zastupitelstvu města vzít tento zápis na vědomí.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh na odměnu ředitele Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko a rozhodla poskytnout Mgr. Jiřímu Koumarovi odměnu za práci
nad rámec pracovních povinností v roce 2021
a z prostředků dle přílohy č. 8.
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USNESENÍ č. 9
Rada města projednala cenové nabídky na
next generation firewall za účelem zabezpečení sítě městského úřadu (vč. knihovny a IC),
interní segmentaci sítě a zabezpečení síťového
perimetru a rozhodla uzavřít kupní smlouvu
(příloha č. 9) a dodatek č. 2 ke smlouvě č. RCJ-2015-Z153 uzavřené dne 24.08.2015 (příloha
č. 10) s dodavatelem Autocont, a. s., Ostrava.

nakládání s bioodpady ve městě Rájec-Jestřebí
(příloha č. 13).

USNESENÍ č. 10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní
smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 289/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře cca 1 m² z celkové
výměry 1.877 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou pro
umístění Z‑BOXu a rozhodla uzavřít se společností Zásilkovna, s. r. o., Praha 9 na předmětnou část pozemku smlouvu o umístění
Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování
a dodatek k této smlouvě (příloha č. 11 a 12).

USNESENÍ č. 15
Rada města projednala žádost Osadního výboru v Karolíně o finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku v roce 2021. Rada města rozhodla uhradit náklady ve výši 980 Kč za balíčky pro 14 dětí z Karolína z rozpočtu města.

USNESENÍ č. 14
Rada města projednala žádost Osadního výboru v Holešíně o finanční příspěvek na Mikulášskou nadílku v roce 2021. Rada města rozhodla uhradit náklady ve výši 2.500 Kč za balíčky pro 33 dětí z Holešína z rozpočtu města.

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

INZERCE
Mobilní manikúra a pedikúra v pohodlí Vašeho
domova. Hana Slámová, tel. 725 434 278.

USNESENÍ č. 12
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
na žádost Voda – Teplo – Světlo, s. r. o. snížit
výši nájemného vodovodů a kanalizací dle
nájemní smlouvy ze dne 11. 9. 1999 ve znění
pozdějších dodatků z důvodů zvýšení nákladů na opravy infrastruktury v letošním roce
na částku nájemného 25.000 Kč + 21 % DPH
za jednotlivé měsíce říjen, listopad a prosinec
roku 2021 z původní výše nájemného za
1 měsíc 175.000 Kč + 21 % DPH.

Plošná inzerce:
celá strana
960 Kč
		
½ strany
480 Kč
		
¼ strany
300 Kč
Řádková inzerce: jeden řádek
36 Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH,
k ceně bude připočtena platná sazba DPH.

USNESENÍ č. 13
Rada města projednala a přijala koncepci

Uzávěrka zpravodaje: vždy do 15. dne v měsíci
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce

CENY INZERCE

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 12/2021 – vydáno
v prosinci 2021, vydal Městský úřad v Rájci-Jestřebí. Registrační číslo: MK ČR E 11367 – šéfredaktor
Lucie Augustinová. Adresa redakce: MěÚ Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, 679 02, tel. 515 557 618,
kultura@rajecjestrebi.cz, uzávěrka příspěvků do 15. dne v měsíci. Za obsahovou, stylistickou a gramatickou stránku textů odpovídá autor, příspěvky neprošly jazykovou korekturou. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky krátit i upravovat a neodpovídá za obsah uvedených inzerátů.

FOTOGRAFIE ZE SÁZENÍ STROMŮ V HÁJÍČKU (článek na s. 3)

Jak se mění naše město – místní část Holešín, renovace chodníku.
Foto: Zdeněk Vašíček.

