Jak se mění naše město – místní část Rájec, nový chodník ulice V Úzkých u Dolního zámku.
Foto: Zdeněk Vašíček.

Fotografie zachycují
přemístění kapličky
sv. Jana Nepomuckého a nalezenou
pamětní schránku
s jejím obsahem
z roku 1859

Vajíčkovník
vykvetl

SLOVO STAROSTKY
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
svátky jara jsme již po druhé strávili za přísných vládních nařízení, bez návštěv chlapců
a mužů u děvčat s tradiční pomlázkou. Velikonoce jsme si připomněli výzdobou svých domovů a našeho okolí. Jednou připomínkou byl
také na náměstí Míru náš strom „Vajíčkovník“.
Začalo to jedním bílým vajíčkem. Přiznám,
že jsem je zavěsila já
s očekáváním, zda se
někdo jen tak přidá.
Trvalo to dva dny a vajíčka začala přibývat.
Každý den jste zavěšovali další a další vajíčka
a Vajíčkovník se rozrostl
i v našem městě. Děkujeme všem, kteří se do
velikonoční výzdoby
zapojili a připomněli si
s námi tyto jarní svátky.
Nyní už je strom odstrojený, ale Vaše kraslice
a vajíčka byly pečlivě
uschovány a příští rok
náš strom opět takto
ožije.
Nyní nám nastává měsíc květen, jinak také
máj. V těchto 31 dnech
si připomínáme mnoho
významných dnů, mimo jiné 1. května – Svátek práce, 5. května – Květnové povstání českého lidu, 8. května – Den vítězství, nesmíme
zapomenou na naše maminky a Den matek
– 9. května, 15. května – Mezinárodní den rodiny, 16. května – svátek sv. Jana Nepomuckého a zde bych se ráda na chvíli pozastavila.
Jistě jste si všimli, že kaplička u řeky Svitavy,
zasvěcená právě tomuto světci, změnila v posledním měsíci své umístění v rámci stavby
„II./374 Rájec průtah, IV. stavba“. Dělníci ji šetrně rozebrali a nyní je opětovně stavěna na
novém místě. Kaplička byla postavena v roce

1859. V letošním roce, tedy po 162 letech,
z ní byla po dlouhém hledání vyjmuta pamětní schránka, ve které byly uloženy dobové
dokumenty a mince. Bohužel dokumenty
nejsou v dobrém stavu, proto budou předány k následnému restaurování a archivaci.
V současné chvíli je již
připravena schránka
nová, která bude uložena do nově vystavěné
kapličky, jako odkaz do
budoucnosti.
I přesto, že jsme stále
omezováni vládními nařízeními, probíhá v našem městě několik staveb. Tou největší, financovanou naším městem,
je Intenzifikace čistírny
odpadních vod, kde již
bylo požádáno o zkušební provoz. Dokončují se stavby chodníků
a parkovacích míst na ul.
Sportovní a s tím spojená výměna veřejného
osvětlení a místního
rozhlasu.
V březnu byl schválen
rozpočet města na rok
2021, a tak mohla být
již zahájena výběrová
řízení na realizace především investičních akcí. Stále se v našem
městě něco děje, a to je dobře.
Nezapomínejme, že i v této ne příliš povzbudivé době, je stále se z čeho radovat, co slavit,
byť se prozatím můžeme scházet jen v rodinném nebo velmi malém kruhu. A jak píše český básník Karel Hynek Mácha: „Byl pozdní
večer – první máj – večerní máj – byl lásky
čas...“, přeji Vám krásný, sluníčkový a láskyplný
měsíc květen.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

ZPRÁVY Z RADNICE

2

Počítejte s námi.
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 11. 5.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683

ZPRÁVY Z RADNICE
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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

ZPRÁVY Z RADNICE / STOMATOLOGICKÁ LSPP / SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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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
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

ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
KVĚTEN 2021
1. 5.
2. 5.
8. 5.
9. 5.
15. 5.
16. 5.
22. 5.
23. 5.
29. 5.
30. 5.

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

MDDr. Veselý (MDDr. Veselá)
MDDr. Veselý Petr
MDDr. Vrbová Markéta
MUDr. Žilka Vlastimil
MUDr. Beranová Alžběta
MDDr. Bočková Eva
MUDr. Bočková Jana
MDDr. Dufková Simona
MUDr. Fenyk Vlastimil
MDDr. Fojtíková Veronika

Letovice, Masarykovo nám. 162/38
Letovice, Masarykovo nám. 162/38
Knínice u Boskovic, 330
Benešov, 19
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38
Kunštát, nám. ČSČK 38
Blansko, Pražská 1b
Letovice, Tyršova 15
Rájec, Zdravotní středisko

792 325 591
792 325 591
774 844 735
516 467 313
735 056 656
516 462 203
516 462 203
721 425 074
516 474 310
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.
ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
V MĚSÍCI BŘEZNU
paní Anežka Míčová, 80 let
pan Zdeněk Juračka, 87 let
pan Petr Buš, 70 let

paní Světluše Pokojová, 74 let
pan Miroslav Nahodil, 82 let
pan Pavel Maňoušek, 76 let
pan Martin Klepárník, 41 let

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Městská knihovna Rájec-Jestřebí
pořádá…

RÁJEC ČTE DĚTEM I V DOBĚ COVIDOVÉ
Společné domácí čtení s knižní odměnou

„Pojď s námi do lesa Řáholce“
Milé děti, rodiče i prarodiče!
Moc vás pozdravuji a těším se,
až se zase v knihovně potkáme.
Protože se pořád ještě nemůžeme sejít,
připravila jsem pro vás další malou soutěž.
Tentokrát bude o hrdinech z lesa Řáholce.
Vy už určitě víte, kteří to jsou.
Proč jsem si vybrala
Rumcajse, Manku a Cipíska?
V měsíci dubnu by oslavil narozeniny
jejich tatínek, spisovatel
Václav Čtvrtek.
Narozeniny by měl i jejich strýc,
malíř Radek Pilař,
který pohádkové příběhy
i samotného Rumcajse namaloval.

Bližší informace na www.rajecjestrebi.knihovna.cz
v rubrice web pro děti – Hrdinové z lesa Řáholce

CENTRUM MOTÝLEK

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ CENTRA MOTÝLEK
RYCHLOKURZ ČAR A KOUZEL
Pobytový tábor pro děti ve věku 7—13 let
17.—24. července | Pustá Rybná, Vysočina
Vydejte se s námi na týden plný magie a kouzel, objevte záhady tajemných
lektvarů, vyzkoušejte si famfrpál a získejte kouzelnické zkoušky NKÚ.
Cena: 3900 Kč / zahrnuje ubytování v pokojích ve zděné budově, 5x denně jídlo, teplý oběd a večeře,
odměny, náklady na dopravu

VE SVĚTĚ POHÁDEK WALTA DISNEYHO
Příměstský tábor pro děti ve věku 5—12 let
26.—30. července | Rájecká Sokolovna a okolí
Prožijte týden ve světě známých pohádek a postaviček Walta Disneyho. Čeká nás cesta
za pokladem, olympiáda, vodní hrátky i soutěže a hry a kvízy s pohádkou.
Cena: 1600 Kč / zahrnuje 5x oběd, náklady na dopravu, vstupné, materiál a odměny pro děti

LÉTO S INDIÁNY
Příměstský tábor pro děti ve věku 5—10 let
9.—13. srpna | Rájecká Sokolovna a okolí
Indiánský tábor pro kluky i pro holky nás zavede do světa tee-pee, indiánských
her a výletů. Nebude chybět ani jednodenní výlet do zábavního parku.
Cena: 1600 Kč / zahrnuje 5x oběd, náklady na dopravu, vstupné, materiál a odměny pro děti

NEZAPOMENUTELNÝ TÝDEN S POKÉMONY
Příměstský tábor pro děti ve věku 6—11 let
16.—20. srpna | Rájecká Sokolovna a okolí
Čeká nás výlet do Westernového městečka v Boskovicích, objevíme poklad Pokémonů,
prožijeme vodní radovánky i výlet do zábavního parku.
Cena: 1800 Kč / zahrnuje 5x oběd, náklady na dopravu, vstupné, materiál a odměny pro děti
VÍCE INFORMACÍ A PŘIHLÁŠKY NA WWW.CENTRUM
MOTYLEK.CZ/TABORY
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7
MOTÝLKOVA 3CÍTKA – BŘEZEN 2021
Centrum Motýlek se místním občanům snažil zpříjemnit dobu, kdy vláda omezila pohyb pouze po katastru obce. Od 4. do
21. března se mohly rodiny zapojit do akce Motýlkova 3cítka.
Cílem bylo navštívit 30 zajímavých míst v rámci katastru Rájce-Jestřebí. Šlo o to, co nejvíce se hýbat, takže jsme spoléhali na
čestnost týmů v tom, že budou místa navštěvovat pěšky, na
kole, koloběžce nebo jiném nemotorizovaném prostředku.
Svou návštěvu dokumentovaly fotografiemi, které nám zasílaly
s pěknými a mnohdy vtipnými komentáři. Do akce se zapojilo
25 týmů, 10 nejlepších získalo hodnotné ceny, ale malou odměnu si zasloužili všichni zúčastnění. Na první příčce se umístil
tým TAViči, na druhém Želvy Ninja a na třetím Mimoni. Podle

CENTRUM MOTÝLEK ZVE DĚTI NA

ZÁVODY KOLOBĚŽEK
sobota 5. června | rájec, ul. havlíčkova
neděle 6. června | jestřebí, ul. luční
ZÁVODIT LZE NA KOLOBĚŽKÁCH, KOLECH,
ODRÁŽEDLECH ČI DĚTSKÝCH MOTORKÁCH.
ZÁVODNÍCI MUSÍ MÍT HELMU!

start: 10.00
CENTRUM MOTÝLEK, Z. S. | www.centrum-motylek.cz/kolobezky

CENTRUM MOTÝLEK / CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
ohlasů měla akce velký úspěch. Snad to mnohým pomohlo překonat tento vládní „lockdown“ a dovedlo je to k zajímavým místům,
která máme takzvaně za humny.
Všem zapojeným rodinným týmům děkujeme,
že s námi vyrazili do přírody.

Děkujeme také sponzorům akce, kterými byli
Zámecký penzion Kopeček, Bowling Bar 100ka,
Drogerie a zahradnictví u pošty, Město Rájec-Jestřebí, cukrárna PESO, obchod ENAPO, Keramika EŠ.
Kateřina Kalová

KDO HLEDÁ, TEN NAJDE ANEB NAŠLI JSTE NÁŠ DRUŽINOVÝ KAMÍNEK?
Každý rok si ve školní družině společně
s dětmi užíváme velikonoční přípravy.
Tento rok to bohužel nebylo možné.
Proto jsme hledaly aktivitu, která by
dětem Velikonoce zpestřila. Inspirací
nám byl zájem dětí o hledání malovaných kamínků. A tak se každá z nás
místo zdobení kraslic pustila do malování kamínků. Naše „malovaná vajíčka“ jsme tajně poschovávaly do všech
koutů našeho města. Děti od nás obdržely zprávu s tímto velikonočním překvapením a pak už bylo jen na nich,
zda si svůj „poklad“ půjdou hledat.
Vychovatelky školní družiny
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Základní škola a mateřská škola Rájec
Jestřebí, okres Blansko
Rájec-Jestřebí, Školní 446, PSČ 679 02,
Tel. 516 432 029, e-mail: zs-rajec@zs-rajec.cz

ZÁPIS DĚTÍ
PRO OBĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Dle pokynů MŠMT proběhnou zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2021/2022 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců
v termínu od

2. do 16. 5. 2021 následujícím způsobem:

Způsoby podání žádosti:
• vyplněním elektronické přihlášky – viz odkaz na webových stránkách školy
http://ms1.zs-rajec.cz/ – bude k dispozici až od 2. 5. 2021
• e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
• zasláním do datové schránky ZŠ
• osobním podáním v ZŠ (po předchozí telefonické domluvě o čase podání –
je nutné dodržet platná protiepidemická opatření)
Přihlášky je možné si vyzvednout osobně v kanceláři ZŠ – opatření, viz výše nebo
jsou ke stažení na webových stránkách MŠ.
Informace k přílohám žádosti:
K přihlášce je nutné doložit:
• kopii rodného listu dítěte
• doklad od lékaře o pravidelném očkování dítěte, jiné vyjádření lékaře není nutné
Kritéria pro přijetí najdete na webových stránkách MŠ v sekci Dokumenty.
Podrobné informace na webových stránkách MŠ v sekci Aktuality.
V případě příznivé epidemiologické situace se na přijaté děti i rodiče budeme těšit
v měsíci červnu, kdy uspořádáme Den otevřených dveří nebo společné setkání

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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ON-LINE
DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY
PRO VAŠE DÍTĚ ZDARMA
Ve spolupráci s vaší ZŠ jsme připravili doučování, které je plně hrazeno z projektu MAS.
Rodiče neplatí nic!

Proč to děláme? Dětem chybí celý školní rok.
Cílem je pomoci dětem zopakovat si látku z předchozího školního roku tak, aby
zvládly učivo v dalším školním roce. Proto je pro žáky I. a II. stupně ZŠ.

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Termíny doučování jsou vypsané v období od 19.července 2021 do 27.srpna 2021.
Zvolte si týden, který vám nejvíce vyhovuje!

TÝDENNÍ KURZ
Doučování probíhá od pondělí do pátku, 2 vyučovací hodiny/den. (2x45 min).
Pro maximální intenzitu výuky mají skupiny 6 žáků.

ON-LINE
Je to jednoduché! Dítě přihlásíte do kurzu a o vše ostatní se postaráme. Dítěti stačí
mobil, tablet nebo PC a připojení na internet.

PŘIHLAŠENÍ DÍTĚTE JE MOŽNÉ IHNED!
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 28.5.2021.

WWW.TLCKIDS.CZ/DOUCOVANI

SPORT
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FOTBALU V NAŠEM MĚSTĚ JE JIŽ 100 LET
KAPITOLA 3. – OBDOBÍ 1961–1971
V sezoně 1960–1961 se konečně projevila systematická příprava pod vedením nového trenéra Šaňka a mužstvo si vybojovalo postup do
okresního přeboru Blansko.
1. Tatran Rájec 16 13 2 1 101:28 28
2. Benešov, 3. Voděrady, 4. Cetkovice, 5. Šebrov, 6. Velké Opatovice, 7. Skalice, 8. Šošůvka,
9. Úsobrno. Nejlepší střelci: 35 Janík, 22 Kříž Jar.,
15 Němec St., 6 Vrba Mil., 5 Jedlička M. Mužstvo
bylo složeno z hráčů Vymazal Jaroslav, Jedlička
Pavel, Hruška Alois, Sedlák Antonín, Adámek
František, Němec Stanislav, Jedlička Milan,
Janík Oldřich, Vrba Milan, Kříž Jaroslav, Kučera
Miroslav, Grepl Josef, Hruška Mirek, Mokrý
Antonín, Mokrý Jindřich, Peša Josef, Šváb František a brankáři Kropáček Rudolf a Klimeš Emil.

Mužstvo se probojovalo až do finále Českého
poháru, kde prohrálo s Jedovnicemi.
Sezona 1961–1962 začala pod novým názvem
– po sloučení Rájce a Jestřebí se hrál fotbal pod
názvem Tělovýchovná jednota Rájec-Jestřebí. Stávající mužstvo bylo doplněno o dorostence Pernica Gustav, Zouhar Antonín a Jedlička František. Na jaře pak ještě přišli brankář
Alois Jílek a dorostenec Šperka Luboš. V okresním přeboru nového okresu Blansko obsadilo mužstvo 5. místo, když nejlepšími střelci
byli Janík a Zouhar s 11 brankami a Jara Kříž
s 10 brankami.
V další sezoně 1962–1963 bylo mužstvo doplněno o Leoše Pešu a Josefa Vojtěcha a na jaře
také o dorostence Františka Menclera, Karla
Kleina, Jiřího Vyskočila, Koláře Vladislava, Vymazala Břetislava a Roberta Štěpánka. V koneč-

Muži Rájec-Jestřebí – hřiště v Šebrově – jaro 1961. Stojící zleva: Vrba Milan, Adámek František,
Hruška Alois, Peša Josef, Hruška Miroslav, Mokrý Antonín, Kříž Jaroslav, Šaněk Jaroslav (trenér),
Břoušek Silvestr (předseda klubu). Dole zleva: Jedlička Milan, Vymazal Jaroslav, Janík Oldřich,
Němec Stanislav, Klimeš Jiří (místopředseda klubu), brankář Kropáček Rudolf
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né tabulce z toho bylo 6. místo. Mužstvo také
posílil Arnošt Stloukal z Doubravice.
Okresní přebor v sezoně 1963–1964 začalo
mužstvo výborně, když bylo opět doplněno
o dorostence Petra Kříže a Josefa Bechra z Ráječka. Na jaře se pak vrátil z ČKD Blansko Zdeněk Skřipský. Mužstvo se zlepšuje, avšak na
více jak páté místo to zase nestačilo. Nejvíc
branek dal Jedlička Pavel, a to 10, 6 branek
vstřelili Šperka, Mokrý a Bechr.
Cílem nové sezony 1964–1965 bylo umístění na
špici tabulky, a to již pod novým názvem TJ
MKZ Rájec-Jestřebí. V mužstvu již není Peša
Leoš a také hráči, kteří skončili s kariérou jako
Alois Hruška a Antonín Sedlák. Kádr mužstva
byl posílen o brankáře Horáka Metoděje a Milana Mokrého a také o dorostence Josefa Ostrého. Na podzim roku 1964 ukončil svoji úspěšnou činnost trenér Šaněk, který odešel trénovat
do Adamova. Mužstvo pro jarní sezónu převzal
jako hrající trenér Zdeněk Skřipský. Ani jemu se
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však nepodařilo dotáhnout postup do vyšší
soutěže a mužstvo končí na druhém místě o tři
body za prvním Ráječkem. Nejlepší střelci: 14
Šperka, 12 Zouhar, 7 Skřipský, 5 Jedlička Pavel.
Sezonu 1965–1966 lze označit za historickou,
neboť se téměř po 30 letech podařil postup do
krajské soutěže. Před sezónou odešli hráči Šperka a Zouhar do Adamova a skončil také Josef
Bechr, který se odstěhoval. Naproti tomu byl
z ČKD Blansko získán Dorek Kalivoda, z Lažan
Jiří Dokoupil a z dorostu Michal Vyhlídal. Aktivní činnost také ukončili hráči Adámek a Janík.
Podzimní část soutěže vyhrály Jedovnice s náskokem 6 bodů. Jaro se našemu mužstvu vydařilo, když skončilo na prvním postupovém
místě s náskokem pěti bodů před Jedovnicemi.
1. MKZ Rájec-Jestřebí 22 14 5 3 67:30 33
2. Jedovnice
22 12 4 6 52:36 28
3. Metra Blansko B, 4. Svitávka, 5. Drnovice,
6. Adamov B, 7. Benešov, 8. Rudice, 9. Doubravice, 10. Vysočany, 11. Voděrady, 12. Kunštát

Muži Rájec-Jestřebí – 1966 – poslední utkání okresního přeboru mužů doma s mužstvem Voděrad
a vítězství 9:1 – branky Zouhar 3, Skřipský a Vyhlídal po dvou, Mokrý Antonín a Dokoupil po jedné.
První místo a postup do I.B třídy po mnoha letech! Horní řada: Klimeš Jiří (pokladník klubu),
Břoušek Silvestr (předseda klubu), Vrba Milan, Pernica Gustav, Jedlička František, Jedlička Milan,
Stloukal Arnošt, Horák Metoděj, Mokrý Milan, Kříž Petr, Němec Stanislav (vedoucí mužstva),
Adámek František. Dole zleva: Dokoupil Jiří, Zouhar Antonín, Mokrý Antonín, Skřipský Zdeněk
(hrající trenér), Vyhlídal Michal, Jedlička Pavel (kapitán mužstva)
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Muži Rájec-Jestřebí – 1967 – prohra doma 1:2 s V. Opatovicemi. Stojící zleva: Horák Metoděj,
Stloukal Arnošt, Veselý Jan, Skřipský Zdeněk, Vrba Milan, Jedlička Pavel, Mokrý Jiří (vedoucí mužstva).
Dole zleva: Dokoupil Jiří, Vyhlídal Michal, Salaj Mirek, Zouhar Antonín, Ostrý Josef

Nejlepší střelci: 15 Mokrý A., 11 Vyhlídal, 10 Dokoupil, 9 Skřipský, 8 Zouhar, 4 Kalivoda a Vrba,
3 Jedlička P., 2 Jedlička M., 1 Kříž Petr.
Předseda fotbalu Silvestr Břoušek měl ještě
další radost, neboť mužstvo vyhrálo i okresní
kolo Českého poháru, když na neutrálním hřišti v Boskovicích porazilo ve finále Benešov 2:1.
Pro první sezónu v krajské I. B třídě angažoval
výbor fotbalu nového trenéra, a to Ladislava
Tučka z Adamova. V mužstvu skončil Kalivoda
a přišel další hráč z Blanska, a to Ctibor Malík.
Doplnění mužstva bylo nedostatečné, a tak
po špatném podzimu byl trenér Tuček odvolán
a mužstvo pro jarní část převzal opět jako
hrající trenér Zdeněk Skřipský. Zlepšené výsledky na jaře a zisk 9 bodů přispěly k záchraně. Ovšem předposlední 11. místo bylo varováním před další sezónou. Mužstvu na jaře
vypomáhali mladí hráči jako Slepánek, Žáček,
Ševčík a Vašíček. Nejvíce branek vstřelili 6 Šperka, 5 Zouhar, 4 Mokrý A. a Dokoupil.

Podruhé a naposledy se k mužstvu v sezóně
1967–1968 vrátil trenér Šaněk. Po podzimu
z toho bylo 10. místo s 11 body, avšak jarních
pouze 8 bodů na záchranu nestačilo, a tak
sestup postihl tři mužstva našeho okresu, a to
mimo nás ještě Velké Opatovice a poslední
Boskovice. Soutěž vyhrál Adamov. Mužstvo pro
tuto sezónu posílili: Eda Šenkyřík z Adamova
– Pavel Čermák z Brna (učil na ZŠ v R-J) – bývalý hráč RH Brno a ČKD Blansko Mirek Salaj –
z vojny se vrátivší Josef Ostrý, z dorostu Luboš
Blažek, Veselý Jan a Josef Císař. Střelci branek
byli 14 Šenkyřík, 7 Salaj, 5 Dokoupil, 4 Šperka,
3 Ostrý, 2 Mokrý.
Sezónu 1968–1969 začíná naše mužstvo opět
v okresním přeboru. Novým trenérem se stal
bývalý hráč Milan Jedlička. Mužstvo se opět
mění, neboť odchází Pavel Čermák do Brna,
Vyhlídal a Dokoupil jdou na vojnu, Mokrý A.
ukončil aktivní činnost a Kříž Petr se odstěhoval. Novými hráči jsou z dorostu Jiří Kučera
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a František Ostrý, dále Němec Richard z Vavřince a Pavel Tesař z Ráječka. Sezóna skončila
úspěšně, když naše mužstvo obsadilo druhé
místo a jelikož postupovala dvě mužstva, vrátili jsme se po jedné sezóně opět do I. B třídy.
1. Boskovice
22 13 6 3 66:29 32
2. Rájec-Jestřebí 22 14 3 5 69:37 31
3. Velké Opatovice 22 13 5 4 64:41 31
Nejvíce branek dali: 15 Tesař, 10 Ostrý F. a Salaj, 9 Skřipský, 5 Mokrý A., 4 Zouhar, 3 Šperka
a Vašíček.
Mužstvo zahájilo přípravu na další sezónu
v krajské I. B třídě opět s trenérem Jedličkou M.
Družstvo doplnil po dvou sezónách Karel Klein
a z dorostu Pavel Veselý a Jiří Hruška. Výsledky i umístění v tabulce po podzimu jsou nad
očekávání (5. místo a 16 bodů), a proto je překvapivé rozhodnutí Milana Jedličky ukončit
po podzimu trénování. Na jaro 1970 byl na trénování získán bývalý hráč Blanska Josef Šenkeřík. Jaro již tak úspěšné nebylo (11 bodů), ale
i tak konečné umístění na 6. místě bylo velmi
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dobré, jak ukáže budoucnost. Za naším mužstvem skončily Boskovice, Ráječko i Metra
Blansko B.
Nejvíce branek vstřelili: 10 Tesař, 5 Klein, 4 Ostrý F., 3 Zouhar a Hruška, 2 Šperka a Skřipský,
1 Ostrý J., Salaj, Dokoupil, Němec R., Veselý P.
Tuto sezónu, a po ní i další, ovlivnila tragická
nehoda přímo na hřišti. V přípravném utkání
s Metrou Blansko na konci března 1970 na
hřišti v Rájci-Jestřebí, došlo ke srážce domácího
brankáře Klimeše s Josefem Ostrým a závažnému zranění, které nadějný hráč Pepík Ostrý
po několika týdnech nepřežil. Otřesení spoluhráči se 25. dubna na pohřbu s kamarádem
a spoluhráčem rozloučili. V následujících letech se na uctění památky tohoto hráče hrají
fotbalové turnaje.
Když v srpnu 1970 začíná další sezóna 1970–
1971 v I. B třídě, nikdo netuší, že je to na hodně
let, než začnou ty další. Trenér Šenkeřík se vrátil
do Blanska, tak výbor fotbalu vsadil na domácí trenéry a těmi byli Olda Janík a Toník Mokrý,

Muži Rájec-Jestřebí – 1969 – výhra nad Skalicí 3:1 a druhý postup do I.B třídy – branky Kučera,
Vyhlídal, Ostrý. Stojící zleva: Jedlička Milan (trenér), Skřipský Zdeněk, Horák Metoděj, Tesař Pavel,
Salaj Mirek, Mokrý Milan, Stloukal Arnošt, Ostrý Josef, Vrba Milan, Němec Stanislav (vedoucí mužstva).
Dole zleva: Kučera Jiří, Vyhlídal Michal, Zouhar Antonín, Němec Richard, Ostrý František, Dokoupil Jiří
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Muži Rájec-Jestřebí – podzim 1970 – prohra doma s Ráječkem 0:1 v I.B třídě. Stojící zleva: Janík Oldřich
(trenér), Blažek Luboš, Stloukal Arnošt, Hruška Jiří, Veselý Pavel, Tesař Pavel, Mokrý Antonín (trenér).
Dole zleva: Veselý Jan, Kučera Ladislav, Klimeš Emil, Zouhar Antonín, Šperka Luboš, Vyhlídal Michal

bývalí dlouholetí hráči. Mužstvo doznalo opět
mnoho změn. S aktivní činností skončil Zdeněk
Skřipský, Karel Klein a Jiří Dokoupil. Pro vážné
zranění nehrál celý podzim Pavel Jedlička a pro
opakované zranění skončil také Mirek Salaj.
Po podzimu odešel Pavel Tesař zpátky do Ráječka. Mužstvo bylo doplněno o dorostence
Maška Josef, Blažek Milan, Kučera Ladislav
a Šváb Jiří. Z Brna byli získáni hokejista Špaček
Zdeněk a Šmíd Petr. Na jaře pak ještě mladí
hráči Radosta Petr a Břoušek Miloš.
Po podzimu 9 získaných bodů bylo málo. Na
jaře se přidalo pouze 8 a sestup se stal realitou.
Dvanácté místo se 17 body bylo sestupové.
Sestupovala poslední tři mužstva v pořadí:
12. Rájec-Jestřebí 17 b., 13. Dolní Loučky 15 b.,
14. I. Brněnská B 10 b. Na nesestupové 11. místo Velké Bíteše chyběli jen 2 body!
Na dlouhých 20 let se náš fotbal ocitl pouze
v okresních vodách.

V červenci roku 1971 byl sehrán 1. ročník turnaje „Memoriál Josefa Ostrého“ s těmito výsledky: Rájec-Jestřebí – Sloup 1:0, Ráječko – V. Opatovice 2:1, o 3. místo Sloup – V. Opatovice 6:0,
o 1. místo Rájec-Jestřebí – Ráječko 2:1. Na závěr
této kapitoly ještě výčet mužstev, se kterými
jsme v I. B třídě v těchto sezónách hráli: Adamov, Oslavany, I. Brněnská, Ráječko, Velké Opatovice, KPS Brno B, Medlánky, Tuřany, Řečkovice, Horní Heršpice, Boskovice, Modřice, ZKL
Brno B, Dopravní podnik Brno, Komárov, Slatina, Metra Blansko, Maloměřice, Veverská Bítýška, Moravský Krumlov, Zastávka, Start Brno,
Tišnov, Žabovřesky, Dolní Loučky, Velká Bíteš,
Drnovice.
Příští sezóny rájeckého fotbalu přinesou jen
málo radosti a úspěchů, ale o tom zase příště…
FK MKZ Rájec-Jestřebí
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TŘIĎTE S MĚSTEM RÁJEC-JESTŘEBÍ – JEDLÉ TUKY A OLEJE
Jedlé tuky a oleje vylévané do domovního odpadu představují riziko pro průchodnost nejen
domovního odpadního potrubí, ale i samotné
kanalizace. Pokud se jedlý olej nebo tuk nesrazí v kanalizaci po cestě do čistírny, kterou může
časem i ucpat, a dostane se až do čistírny odpadních vod, tak i zde vznikají komplikace při
čištění odpadní vody. Město má pro likvidaci
jedlého tuku a oleje k dispozici nádoby o objemu 240 l, v současné době 7 ks. Nádoby jsou
umístěny na sběrných místech v Rájci na ulici
Jurkova (naproti ČKD), v Jestřebí na ulici Jiráskova, v Holešíně u autobusové zastávky a v Karolíně na točně u obchodu. Naplněnost nádob
průběžně monitorujeme. V případě potřeby
lze současný počet nádob 240 l rozšířit. Za rok
2020 naše město odevzdalo 924 kg jedlých tuků
a olejů. Použité jedlé tuky a oleje vylévejte
pouze do plastových uzavíratelných obalů
(např. PET lahve) a ukládejte do zmiňovaných
nádob. V žádném případě nenalévejte jedlé
tuky a oleje do skleněných nádob! Pokud se tak
stane a jsou ve svozové nádobě více jak dva
skleněné obaly, dochází k jejich rozbití. Takto
uložený obsah se vyleje do svozové nádoby

a rozbité sklo může propíchnout další plastové
obaly naplněné jedlým tukem a olejem. Tímto
znehodnotíte práci ostatních spoluobčanů
a přidáte nemalé problémy svozové firmě.
A co se s jedlými tuky a oleji děje dál? Vytříděné
oleje a tuky prochází různými stupni úpravy
podle způsobu jejich dalšího použití. Jedná se
například o filtraci k odstranění hrubých nečistot a chemické úpravě. Vytříděná a upravená
komodita slouží jako složka pro výrobu biopaliv nebo jako náhrada ropných maziv pro stavební a lesní mechanizaci. Využití najde i jako
zdroj energie pro výrobu elektřiny a tepla.
Do takto označených 240 l svozových nádob
patří jen použité oleje a tuky z domácností,
např. fritovací olej, olej po smažení a ztužené jedlé tuky!
UPOZORŇUJEME, ŽE NA VŠECH SBĚRNÝCH
HNÍZDECH PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ
JAKÉHOKOLIV ODPADU MIMO NÁDOBY
K TOMU URČENÉ! POKUD JSOU NÁDOBY
PLNÉ, VYUŽIJTE PROSÍM JINÉ SBĚRNÉ MÍSTO,
PŘÍPADNĚ SBĚRNÝ DVŮR.
Zdeněk Vašíček, místostarosta

USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 29. 3. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání rozšířený o bod č. 15 Návrh dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo k akci „Výměna vodovodu-havárie, ulice Komenského, Rájec-Jestřebí“.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2019, 2020
(příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města bere na vědomí informace o akcích

zahrnutých v mimořádných výdajích, jejichž
realizace je v kompetenci rady města. Akce,
která může být realizována jen se souhlasem
zastupitelstva města, bude předložena ke schválení na jeho dalším zasedání v květnu 2021.
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala a schvaluje Povodňový plán pro případ ohrožení obyvatel, objektů, pozemků, strojů a zařízení a zvířat na
katastrálním území města Rájec-Jestřebí (příloha č. 2). Rada města pověřuje starostku měs-
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USNESENÍ

ta zpracovat tento plán v rámci dotačního titulu, bude-li vypsán, a to v digitální podobě.

s dvanáctiměsíční výpovědní dobou za pachtovné 1 Kč/m²/rok.

USNESENÍ č. 5
Rada města projednala návrh kupní smlouvy
na koupi automobilu pro město Rájec-Jestřebí, značky Škoda, model KAMIQ AMBITION 1,5
TSI 110 kW, barva šedá steel s prodávajícím
AUTOS, spol. s r. o., Kunštát (příloha č. 3). Rada
města rozhodla kupní smlouvu na předmětný automobil s prodávajícím AUTOS, spol. s r. o.,
Kunštát uzavřít.

USNESENÍ č. 10
Rada města projednala a bere na vědomí
Návrh koncepce nakládání s bioodpady ve
městě Rájec‑Jestřebí.

USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
k akci „Holešín – hydrogeologický průzkum“
se společností ENVIREX, s. r. o., Nové Město na
Moravě (příloha č. 4). Rada města rozhodla
smlouvu o dílo k akci „Holešín – hydrogeologický průzkum“ se společností ENVIREX, s. r. o.,
Nové Město na Moravě uzavřít.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo k akci „Most přes Býkovku
v ul. Hybešova“ se zhotovitelem RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o., Brno, jehož
předmětem je změna termínu a ceny díla –
most již nelze opravit a musí být nahrazen po
demolici mostem novým (příloha č. 5). Rada
města rozhodla dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo k akci „Most přes Býkovku v ul. Hybešova“ se zhotovitelem RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ
STAVEB, spol. s r. o., Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 8
Rada města souhlasí s výsadbou protierozních dřevin a s následnou péči o tyto dřeviny
v lokalitě „Hájíček“ na pozemku parc. č. 1846/1
za účelem zpevnění svahu dle přílohy č. 6
v součinnosti s ústavem Sázíme stromy, z. ú.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala záměr propachtování
části pozemku parc. č. 806 ostatní plocha
o výměře cca 70 m² z celkové výměry 8.084 m²
v k. ú. Rájec nad Svitavou k pěstování plodin
a rozhodla uzavřít na předmětnou část pozemku pachtovní smlouvu na dobu neurčitou

USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost předsedy FK
Rájec-Jestřebí, Jiřího Müllera č.j. MERJ 727/21
o schválení umístění reklamních bannerů nového klubu mládeže RDR Akademie na plotech
pozemků ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí
(příloha č. 7). Rada města souhlasí s umístěním reklamních bannerů dle žádosti a za podmínek uvedených v příloze č. 8.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala výpověď Smlouvy
o výpůjčce k nebytovému prostoru v budově
Kulturního centra – sokolovny – klubovna č. 4
s Junákem – českým skautem, středisko Rájec-Jestřebí, z. s. (příloha č. 9). Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce dohodou k datu 31. 3. 2021.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala a bere na vědomí
zprávu o bezpečnosti na teritoriu ÚO Blansko
Krajského ředitelství policie Jihomoravského
kraje za rok 2020 (příloha č. 10).
USNESENÍ č. 14
Rada města projednala návrh dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo k akci „Výměna vodovodu-havárie, ulice Komenského, Rájec-Jestřebí“
zhotovitele ARROW, spol. s r. o., Moravská
Třebová (příloha č. 11), jehož předmětem je
úprava režimu fakturace a posun termínu dokončení díla. Rada města rozhodla dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo k akci „Výměna vodovodu-havárie, ulice Komenského, Rájec-Jestřebí“ zhotovitele ARROW, spol. s r. o., Moravská
Třebová uzavřít.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta
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Správné řešení křížovky
z dubnového vydání zpravodaje:
Člověk, který nikdy neplakal,
nežil opravdový život!
Jan Werich

CENY INZERCE
Plošná inzerce:
		
		

celá strana
½ strany
¼ strany

Řádková inzerce: jeden řádek

960 Kč
480 Kč
300 Kč
36 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH,
k ceně bude připočtena platná sazba DPH.

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

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

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 5/2021 – vydáno
v květnu 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 zachycují
přemístění kapličky
sv. Jana Nepomuckého a nalezenou
pamětní schránku
s jejím obsahem
z roku 1859

Vajíčkovník
vykvetl

Jak se mění naše město – místní část Rájec, nový chodník ulice V Úzkých u Dolního zámku.
Foto: Zdeněk Vašíček.

