Jak se mění naše město – místní část Karolín, úprava hráze rybníka. Foto Zdeněk Vašíček
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
jsme na začátku měsíce dubna a je to již více
než rok, co naše životy ovlivňuje pandemie,
nouzový stav a s tím spojená různá vládní
nařízení. Některá velmi překotná, jako například téměř ze dne na den nošení respirátorů
namísto roušek. Proto jsme v průběhu posledního únorového týdne do domovů našich
spoluobčanů roznesli balíčky s hygienickými
pomůckami. Senioři 70+ ve všech našich místních částech od města obdrželi dvě roušky
a dva respirátory ke svému využití. Téměř
580 kusů takto připravených balíčků pro
naše spoluobčany hygienicky zabalili a roznesli do poštovních schránek jednotlivým seniorům zaměstnanci městského úřadu. Ochranné
pomůcky k našim životům budou ještě dlouhou dobu patřit, tak snad jsme alespoň tímto malým příspěvkem pomohli chránit Vaše
zdraví.
Pandemická situace se nikterak nelepší, což nás
velice mrzí, proto bychom Vás chtěli poprosit,
buďte na sebe opatrní, a zvláště pak ohleduplní

jeden k druhému. Řiďme se vládními nařízeními, byť se všemi nemusíme souhlasit, ať
můžeme postupně začít žít naše životy, na
které jsme byli zvyklí a které jsme ztratili. Ani
našemu městu se nákaza nevyhýbá, proto
pojďme společnými silami usilovat o změnu,
ať si můžeme společně užívat krásné jarní
počasí, sluníčko, probouzející se přírodu.
Ani jarní symboly nově vykvetlých keřů kamélií, které k našemu městu již desítky let patří,
jsme letos nemohli v prostorách zámku a skleníků obdivovat tak, jako v letech předešlých.
Stejně jako tisíce každoročních návštěvníků.
Proto Vám tyto posly jara přinášíme alespoň
na stránkách zpravodaje. Společně s nimi tak
můžeme přivítat jaro roku 2021. Přejme si, ať je
veselejší, plné radosti, sluníčka, úsměvů a už
jen samých dobrých zpráv.
Budete-li potřebovat naši pomoc, kontaktujte
nás. Jsme s Vámi…
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka
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OZNÁMENÍ

ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU ZE DNE 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)
bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále
jen „sčítání“). Rozhodným okamžikem sčítání
je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu
27. března 2021. Fyzická osoba podléhající
sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo
jako online, tedy bez nutnosti kontaktu
s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný
okamžik na území České republiky trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl,
doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území
České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt
(i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na
cizince, kteří jsou v České republice na dobu
kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje Český statistický úřad
(dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby sčítání
přebírá údaje z informačních systémů veřejné
správy podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě
a provedení sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem tento dokument, seznam
standardních sčítacích obvodů v obci včetně
jejich vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat,

včetně telefonního spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové
adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů
jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou
osobou. Tou je každá plně svéprávná fyzická
osoba podléhající sčítání. Za fyzickou osobu,
která není plně svéprávná, poskytne údaje
její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského zákoníku. Sčítání lidu, domů
a bytů se provádí vyplněním sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem
do sčítacího formuláře buď v elektronické
podobě při online sčítání od 27. března 2021
do 9. dubna 2021, nebo následně při terénním
došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní
podle zákona. Sčítací komisař se při výkonu
své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá
členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář
v listinné podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je
podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost
nebo vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčítací
formulář v odpovědní obálce na poště nebo
jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej
doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději
do 11. května 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
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Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, nařízením o evropské statistice, GDPR
a dalšími právními předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely.
Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků
seznámí s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich zachovat mlčenlivost.

Povinnost mlčenlivosti je časově neomezená.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích
formulářů přispěli k úspěšnému provedení
sčítání.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má
každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný
formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou a hlavní
hygieničkou České republiky distribuci a sběr
listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné
formuláře bude možné odeslat v předtištěné
obálce prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech
České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude
zdarma. Kontaktní místa budou provozována
za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na

území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk,
svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná.
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo
cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou
také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat
listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při
přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb.
Informace zjištěné během sčítání ovlivňují
činnost veřejné správy, podnikatelské záměry
i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život
každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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SEZNAM KONTAKTNÍCH MÍST PRO SČÍTÁNÍ 2021 PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického
úřadu určená pro veřejnost k vyzvednutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích
formulářů pro Sčítání 2021.
Kontaktní místa České pošty, s. p.
Název pobočky
Kuřim
Zbýšov u Brna
Nedvědice
Brno 1
Brno 2
Brno 3
Brno 4
Brno 7
Brno 8
Brno 9
Brno 10
Brno 11
Brno 12
Brno 13
Brno 14
Brno 15
Brno 16
Brno 17
Brno 18
Brno 19
Brno 20
Brno 21
Brno 23
Brno 24
Brno 25
Brno 27
Brno 28
Brno 29
Brno 34
Brno 35
Brno 36
Brno 38
Brno 39
Pozořice
Oslavany
Modřice
Šlapanice u Brna
Rajhrad
Hrušovany u Brna
Dolní Kounice

Adresa pobočky (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Legionářská 334/65, 664 34, Kuřim
Masarykova 248, 664 11, Zbýšov
č.p. 44, 592 62, Nedvědice
Orlí 655/30, Brno-město, 602 00, Brno
Nádražní 118/7, Brno-město, 602 00, Brno
Křížová 96/18, Staré Brno, 603 00, Brno
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00, Brno
U dálnice 777, 664 42, Modřice
Heršpická 875/6a, Štýřice, 639 00, Brno
náměstí 28. dubna 1069/2, Bystrc, 635 00, Brno
Mečová 695/2, Brno-město, 602 00, Brno
Kounicova 688/26, Veveří, 602 00, Brno
Mojmírovo náměstí 2919/22, Královo Pole, 612 00, Brno
Zemědělská 649/68, Černá Pole, 61300, Brno
Dukelská třída 1658/88, Husovice, 61400, Brno
Rokycanova 1867/35, Židenice, 61500, Brno
náměstí Svornosti 2573/6, Žabovřesky, 61600, Brno
Svatopetrská 60/28, Komárov, 617 00, Brno
Spáčilova 1109/15, Černovice, 618 00, Brno
Sokolova 92/20, Horní Heršpice, 619 00, Brno
Tuřanské náměstí 88/3, Tuřany, 620 00, Brno
Kolaříkova 1501/10, Řečkovice, 621 00, Brno
Libušina třída 579/2, Kohoutovice, 623 00, Brno
Hlavní 247/64, Komín, 624 00, Brno
U pošty 638/16, Starý Lískovec, 625 00, Brno
Přemyslovo náměstí 857/22, Slatina, 627 00, Brno
Vlkova 2481/4, Líšeň, 628 00, Brno
Pálavské náměstí 4246/5, Židenice, 628 00, Brno
Kamínky 551/3, Nový Lískovec, 634 00, Brno
Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 635 00, Brno
Kamenačky 4018/49, Židenice, 636 00, Brno
Haškova 153/17, Lesná, 638 00, Brno
Renneská třída 405/27, Štýřice, 639 00, Brno
Na Městečku 14, 664 07, Pozořice
Hlavní 36/24, 664 12, Oslavany
Masarykova 144, 664 42, Modřice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51, Šlapanice
Masarykova 88, 664 61, Rajhrad
Jiřího z Poděbrad 224, 664 62, Hrušovany u Brna
Masarykovo náměstí 142/10, 664 64, Dolní Kounice

Telefon
954 266 434
954 266 411
954 259 262
954 260 100
954 260 200
954 260 300
954 260 400
954 260700
954 260 800
954 260 900
954 261 000
954 261 100
954 261 200
954 261 300
954 261 400
954 261 500
954 261 600
954 261 700
954 261 800
954 261 900
954 262 000
954 262 100
954 262 300
954 262 400
954 262 500
954 262 700
954 262 800
954 262 900
954 263 400
954 263 500
954 263 600
954 263 800
954 263 900
954 266 407
954 266 412
954 266 442
954 266 451
954 266 461
954 266 462
954 266 464
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Veverská Bítýška
Ivančice
Rosice u Brna
Tišnov 1
Židlochovice
Znojmo 1
Znojmo 2
Šumná
Kravsko
Hrušovany nad Jeviš.
Miroslav
Moravský Krumlov
Blansko 1
Jedovnice
Lomnice u Tišnova
Letovice
Velké Opatovice
Boskovice
Vyškov 1
Rousínov u Vyškova
Ivanovice na Hané
Slavkov u Brna
Bučovice
Břeclav 2
Břeclav 4
Pohořelice
Klobouky u Brna
Mikulov na Moravě
Hustopeče u Brna
Hodonín 1
Dubňany
Ždánice
Strážnice
Velká nad Veličkou
Bzenec
Kyjov 1
Veselí nad Moravou
Kunštát na Moravě
Podivín

9. května 3, 664 71, Veverská Bítýška
Komenského náměstí 21/9, 664 91, Ivančice
Palackého nám. 19, 665 01, Rosice
nám. Míru 22, 666 01, Tišnov
Nádražní 160, 667 01, Židlochovice
Horní náměstí 256/13, 669 02, Znojmo
Dr. Milady Horákové 2297/6, 669 02, Znojmo
č.p. 45, 671 02, Šumná
č.p. 200, 671 51, Kravsko
náměstí Míru 707, 671 67, Hrušovany nad Jevišovkou
nám. Svobody 22/22, 671 72, Miroslav
náměstí T. G. Masaryka 29, 672 01, Moravský Krumlov
Hybešova 584/53, 678 01, Blansko
Havlíčkovo náměstí 631, 679 06, Jedovnice
Dlouhá 126, 679 23, Lomnice
Tyršova 205/1, 679 61, Letovice
Dlouhá 669, 679 63, Velké Opatovice
Hybešova 1009/1, 680 01, Boskovice
Dvořákova 128/23, Vyškov-Předměstí, 682 01, Vyškov
Sušilovo náměstí 52/30, 683 01, Rousínov
Nádražní 139/3, 683 23, Ivanovice na Hané
Palackého náměstí 3, 684 01, Slavkov u Brna
Legionářská 128, 685 01, Bučovice
Břetislavova 1945/1, 690 02, Břeclav
Osvobození 270/4, Poštorná, 691 41, Břeclav
Brněnská 3, 691 23, Pohořelice
Masarykova 757/1, 691 72, Klobouky u Brna
Česká 143/7, 692 01, Mikulov
Husova 1168/5, 693 01, Hustopeče
Velkomoravská 2270/6, 695 01, Hodonín
U Zdravotního střediska 1649, 696 03, Dubňany
Městečko 759, 696 32, Ždánice
náměstí Svobody 494, 696 62, Strážnice
č.p. 870, 696 74, Velká nad Veličkou
B. Němcové 85, 696 81, Bzenec
třída Komenského 50/10, 697 01, Kyjov
náměstí Míru 675, 698 01, Veselí nad Moravou
nám. ČSČK 496, 679 72, Kunštát
Komenského 311/17, 691 45, Podivín

954 266 471
954 266 491
954 266 501
954 266 601
954 266 701
954 266 901
954 266 902
954 267 102
954 267 151
954 267 167
954 267 172
954 267 201
954 267 801
954 267 906
954 267 923
954 267 961
954 267 963
954 268 001
954 268 201
954 268 301
954 268 323
954 268 401
954 268 501
954 269 002
954 269 141
954 269 123
954 269 172
954 269 201
954 269 301
954 269 501
954 269 603
954 269 632
954 269 662
954 269 674
954 269 681
954 269 701
954 269 801
954 267 972
954 269 145

Kontaktní místo Českého statistického úřadu
Název pracoviště
ČSÚ Brno

Adresa pracoviště (ulice a č.p./č.or., část obce, PSČ, obec)
Jezuitská 642/2, Brno-město, 601 59, Brno

Telefon
542 528 115

Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce
https://scitani.ceskaposta.cz.
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Město Rájec-Jestřebí ve spolupráci
se Základní školou a mateřskou školou
Rájec-Jestřebí

vyhlašují

ve prospěch Mgr. Michala Poláka

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

Číslo transparentního účtu: 123-1931500227/0100
Sbírka je vyhlášena od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
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Z NOVÝCH KNIH
Jako každý měsíc i tentokrát Vám přinášíme
krátký výběr z nově nakoupených knih.
Z naučné literatury jsme nakoupili:
PETR, J.: Desatero smyslů: jak lidé a zvířata
vnímají okolní svět
STIBALOVÁ, K.: Čínou nahoru a dolů
LOW-BEER, D.: Archy života
Světová literatura:
JACHINA, G.: Děti Volhy
ŠLEPIKAS, A.: Jmenuji se Maryte
HJEDŽIN, K.: Vše o mé dceři

Pro ženy:
SPARKS, N.: Volba
GREAVESOVÁ, A.: Ticho mezi námi
MARTIN-LUGAND, A.: Štěstí na dně silné kávy
Detektivky:
AHNHEM, S.: Osmnáct pod nulou
SLAUGHTER, K.: Mlčící žena
GRANGER, A.: Nedokončená vražda
Další nové knihy a všechny informace o dění
v knihovně najdete na adrese www.knihovna.
rajecjestrebi.cz.

OTEVŘENÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři!
Vzhledem k epidemiologickým opatřením nevíme, kdy budete moci opět navštívit naše
prostory. Bez knih ale rozhodně být nemusíte. Vládní nařízení nám umožňují, i v nejvyšším stupni PES, bezkontaktní výdej knih, ve
čtvrtém stupni výdejní okénka. Pokud tedy
chcete nějakou knihu, časopis, audioknihu,

potřebujete povinnou četbu či literaturu
k bakalářským a diplomovým pracím, kontaktujte nás na čísle 737 328 976 nebo e-mailem
knihovna@rajecjestrebi.cz. Rádi vám literaturu zajistíme. Řada knihoven poskytuje i MVS,
můžeme proto objednat i tituly, které přímo
v Rájci nemáme. Stále platí: volej a vyzvedni!

NEJSTARŠÍ RÁJECKÁ ŠKOLA
VÝSTAVA 2X3D
V minulých letech jste mohli ve výstavní síni
městské knihovny vidět několik vzpomínkových
výstav z historie našeho města. I v loňském roce
jsme chtěli jednu uspořádat. Vždyť budova
knihovny slavila 200 let. Mnozí vědí, že v ní
původně rod Salmů zřídil školu, aby rájecké
děti nemusely chodit do sousední Doubravice.
Dětí ale pořád přibývalo, proto se přistavovala i škola. Z původní jednotřídky byla r. 1899
škola čtyřtřídní, a nakonec vedle staré školy
vznikla ještě nová škola, dnes gymnázium.
Komplikovaná epidemiologická situace v naší
zemi nám zatím neumožňuje uspořádat klasic-

kou výstavu s vernisáží a hudbou. Ale kolem
knihovny chodí denně hodně lidí, někdo si jde
půjčit knížku, jiný jde na procházku do přírody.
Proto jsme se rozhodli uspořádat netradiční
výstavu.
V průběhu let se nám podařilo shromáždit řadu fotografií z let 1880–1960. Alespoň některé z nich jsme vám chtěli ukázat. Využili jsme
proto okna v přízemí budovy – tři v knihovně,
tři na infocentru (odtud podnázev výstavy
2x3D) a vytvořili malou výstavu. Snad některé
z vás nahlédnutí do časů dávno minulých potěšilo.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA / KULTURNÍ DĚNÍ
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SOUTĚŽ S KRTKEM
Věřte nevěřte, v měsíci únoru by oslavil ilustrátor Zdeněk Miler sto roků. Jeho krtečka, vrabce, Kubulu a Kubu Kubikulu, štěňátko, cvrčka
a další hrdiny zná každý. Vyrostlo na nich už
několik generací našich dětí a milují je i dnešní
kluci a děvčátka. Přesvědčili jsme se o tom i my
v knihovně. Nejen že jsou tituly Zdeňka Milera

hodně půjčované, ale děti samy mají doma
spoustu knih, hraček, omalovánek, plyšáků
a stavebnic právě s krtkem. A nikomu nevadí,
že už i krtek je postavička důchodového věku.
Letos by měl 64 let.
Pro děti od tří do osmi let jsme vyhlásili k tomuto výročí soutěž o ceny. Zúčastnilo se jí deset
dětí, které úspěšně vyplnily několik otázek,
doma posbíraly všechny hračky a knihy s obrázky Z. Milera, vyfotily se a své obrázky nám
poslaly. K soutěži jsme připojili i malou výtvarnou dílnu. Děti vyráběly papírová krmítka pro
ptáčky. Vždyť Z. Miler krásně ilustroval knížku
O nejbohatším vrabci na světě. Výrobky i obrázky jsou vystavené v knihovně. Každý soutěžící dostal pexeso a záložku do knihy, vítězové
knihu, míč a pexeso s ilustracemi Z. Milera.

KULTURNÍ DĚNÍ
1.–30. 4. 2021, městská knihovna
STARÁ ŠKOLA
Další vzpomínková výstava z historie našeho školství, tentokrát 2x3D.
Tři okna na dvou stranách budovy v přízemí městské knihovny.
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

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

STOMATOLOGICKÁ LSPP / SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
DUBEN 2021
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
10. 4.
11. 4.
17. 4.
18. 4.
24. 4.
25. 4.

MUDr. Ševčík Štěpán
MUDr. Ševčíková Bohdana
MUDr. Ševčíková Radomíra
MDDr. Šméralová Kristýna
MUDr. Štrajtová Jana
MUDr. Šumberová Ludmila
MUDr. Švendová Zdena
MUDr. Tomášková Barbora
MUDr. Semrádová Danuše
MDDr. Trubáčková Pavlína

Služba je sloužena od 8:00 do 13:00 hodi
Svitávka, Hybešova 197
Blansko, Svitavská 1a
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8
Černá Hora, Zdrav. středisko
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 471 210
516 416 386
516 488 454
731 074 479
608 220 806
516 472 227
516 439 404
734 177 800
516 435 203
516 488 452

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.

ZPRÁVA Z MATRIČNÍHO OBVODU RÁJEC-JESTŘEBÍ ZA ROK 2020
V městě Rájec-Jestřebí se v roce 2020 narodilo
celkem 33 dětí, z toho 15 chlapců a 18 děvčátek. V městské části Holešín se narodil jeden
chlapec a dvě děvčátka, v části Karolín jedno
děvčátko. Děti se narodily v porodnicích Boskovice, Brno, Vyškov, Písek.
Do knihy narození Městského úřadu Rájec-Jestřebí nebyl učiněn žádný zápis o narození.
Všechny děti jsou zvány na slavnostní uvítání
mezi občany města. Bohužel v loňském roce
se z důvodu koronavirové pandemie žádný
obřad uvítání dětí do života nekonal.
V knize manželství matričního obvodu Rájec-Jestřebí bylo zapsáno celkem 36 manželství.
Občanských sňatků bylo uzavřeno 33, církevní
sňatky byly uzavřeny tři. V Obřadní síni městského úřadu Rájec-Jestřebí bylo uzavřeno celkem 7 sňatků. Mimo obřadní síň bylo uzavřeno
26 sňatečných obřadů. S cizinci byly uzavřeny
4 sňatky.

V roce 2020 zemřelo v matričním obvodu Rájec-Jestřebí celkem 46 občanů, o 1 občana více
než v roce 2019. Z tohoto počtu v Rájci-Jestřebí zemřelo 22 mužů (jeden muž s trvalým pobytem v Blansku). Žen zemřelo v loňském roce
celkem 24, (jedna žena byla občanka Ruské
federace), v části Holešín zemřela 1 žena.
Nejstarší zemřelé občance bylo 97 roků, nejmladšímu zemřelému občanovi bylo 34 roků.
Nejvíce občanů zemřelo v měsíci lednu a březnu (7 občanů). V měsíci únoru a červnu nezemřel nikdo. V knize úmrtí městského úřadu
bylo provedeno celkem 13 zápisů úmrtí, které
nastaly v matričním obvodě města Rájec-Jestřebí a přilehlých částech.
Dále bylo v matričním obvodu ověřeno celkem
60 stran listin (vidimace) a 160 podpisů (legalizace).
Miroslava Bezděková, matrikářka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

10
POHYB OBYVATEL V ROCE 2020

Měsíc
Počáteční stav
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Přistěhování Narození Odstěhování
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy
Muži
Ženy

Celkem

9
7
5
1
0
0
3
7
2
0
0
2
1
1
2
3
4
4
4
4
1
1
3
3
67

1
1
0
0
1
0
0
2
2
1
1
4
2
1
2
2
2
1
3
4
1
2
0
0
33

–5
–3
–2
–1
–2
–5
0
–5
–2
–1
–3
–2
–2
–2
–4
–1
–5
–6
0
–3
–4
–2
–1
–2
–63

Část obce
Holešín
Jestřebí
Karolín
Rájec

Ženy
98
506
47
1188
1839

–3
–4
0
0
–5
–2
–1
–3
0
0
0
0
–1
–4
–4
0
–1
–2
–1
–4
–2
–2
–3
–2
–44

Celkem
2
1
3
0
–6
–7
2
1
2
0
–2
4
0
–4
–4
4
0
–3
6
1
–4
–1
–1
–1
–7

Stav
3683
3685
3686
3689
3689
3683
3676
3678
3679
3681
3681
3679
3683
3683
3679
3675
3679
3679
3676
3682
3683
3679
3678
3677
3676

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD

STAV OBYVATEL
Obec
Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebí
Celkem

Úmrtí

Muži
103
449
46
1239
1837

Celkem
201
955
93
2427
3676

v měsíci lednu
paní Jarmila Pijáčková, 77 let
v měsíci únoru
pan Jaroslav Fleischlinger, 69 let
pan Jaroslav Zimola, 79 let
pan Milan Martinek, 68 let
pan Ondřej Mikulášek, 30 let
pan Zdeněk Dufek, 89 let
paní Jitka Škorpíková, 80 let

OHLASY
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KAMÉLIE 2021, ANEB O VÝSTAVĚ, KTERÁ NEBYLA...
Stalo se již tradicí, že konec zimy a předjaří jsme
v našem městě vítali zámeckými „Kaméliemi“,
tedy výstavou spjatou s pěstěním těchto křehkých okrasných rostlin v zámeckém zahradnictví a presentovanou v prostorách zámku, kde
rozkvetlé kamélie vnášejí kus něžné krásy přírody mezi historický mobiliář a umělecká díla.
Jako průvodce a později průvodce-veterán
jsem zažil dlouhou řádku kaméliových výstav
a v minulých letech se formou ohlasu zpravidla
dělil o své dojmy se čtenáři Zpravodaje. Letos
je však situace jiná. Už rok žijeme v mimořádných podmínkách a čím dál víc nabýváme
dojmu, že svět se vymyká z kloubů. Situace se
místo lepšení zhoršuje, z vyšších míst přicházejí namísto pozitivních zpráv hrozby, a naděje pohasínají sotva se maličko rozzářily. Dusná
atmosféra nepřeje kultuře, sportu, společenskému životu a vlastně vůbec ničemu – však
četní řemeslníci, majitelé nejrůznějších provozoven a poskytovatelé služeb by mohli povídat.
Tíživou epidemickou situaci je nutno vydržet
a k její porážce přispět často se sebezapřením,
ale též vědomím solidarity a ohleduplnosti.
Mnohdy je potřeba takříkajíc zatnout zuby,
i když to zatnutí začíná být příliš dlouhé a bez
motivace, neboť přes to všechno stále není
vidět žádné světlo na konci tunelu...
A protože těch změn je v poslední době až moc,
a já mám rád spíš ten „archivářský“ pořádek,
dovolte, vážení čtenáři, alespoň malé kaméliové vzpomínání jako náhradu za ohlédnutí
za „Kaméliemi“ roku dvoutisícího jedenadvacátého, neboť není-li výstava, nemůže být ani
ohlas. Náš zámek, který by jinak v časném
předjaří, ba koncem zimy, ožíval čilým ruchem
a přípravami na výstavu, protentokrát v poklidu dodřímává svůj zimní spánek a – zůstaneme-li u této personifikace – s určitou obavou
vzhlíží k časům budoucím, neboť otazník visí
i nad započetím turistické sezóny a samotným
jejím průběhem.
Koronavirus přerušil rozeběhlou tradici, vždyť
kaméliové výstavy se konají už od r. 1986, kdy
se v Botanické zahradě a arboretu tehdejší VŠZ

v Brně konala první z těchto výstav. Zprvu byly nepravidelné, od r. 1993 jsou každoročně.
Delší dobu bylo zvykem místo konání střídat,
a tak výstavy probíhaly i na jiných místech
a u nás na zámku bývaly celkem pravidelně ob
rok. Později se začaly objevovat v letech, kdy
výstava probíhala mimo zámek, jakési dvojvýstavy – zatímco hlavní výstava se konala jinde,
na zdejším zámku došlo alespoň k otevření
menší kaméliové výstavky, zpravidla ve formě
zpřístupnění květinovými aranžmá či běžně
nevystavovaným mobiliářem doplněných zámeckých prostor, a to tak, aby se termín nekryl
s termínem hlavní výstavy. Těmto akcím jsme
s humornou nadsázkou říkávali „vzdorokamélie“. Od r. 2009 pak „Kamélie“ probíhají už
jen na našem zámku. Jednak tím odpadly
mnohdy problematické organizační záležitosti týkající se mj. přesunu rostlin za nepříznivých povětrnostních podmínek, a jednak patří ke zdejšímu zámku, kde jsou přece jen doma.
Však letošní rok je prvním od onoho r. 1993,
kdy kaméliová výstava neproběhla. Koneckonců i ty poslední „Kamélie“ loňské byly dotčeny
znenadání vyhlášenou karanténou a ani ne
v půlce trvání ukončeny. Sám jsem se v loňském ohlédnutí za přerušenou výstavou bláhově domníval, že letos se již opět při „Kaméliích“ sejdeme. A že by to letošní předjaří
výstavě přálo! Konala by se bezpochyby první
dva březnové týdny, kdy bylo sice chladnější,
ale vesměs příjemné dosti slunné počasí, čili
na podobnou akci a výlet naprosto ideální.
Doba předjaří bývá různorodá, a tak některé
výstavy doprovázelo přívětivé jarní povětří,
jiné zase sníh a mráz. Tak tomu bylo třebas při
výstavě „Kamélie a křídla motýlí“ (26.–29. 2.
2004), která probíhala za mrazu a sněhové
nadílky, kdy se průvodci ve studených zámeckých prostorách zahřívali horkým čajem s kapkou rumu, a doma pak večer s rozkoší nořili
zábnoucí prsty u nohou do lavóru s horkou
vodou. Trošku ironicky si počasí pohrálo s „Kaméliemi a minerály“ (10.–13. 3. 2005). Výstava
měla původně být na Nové radnici v Brně, ale
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kvůli organizačním obtížím nakonec proběhla
v Rájci oproti dosavadním zvyklostem o téměř dva týdny později. A vydatná zima onoho
roku si na „Kamélie“ počkala. Zatímco interiéry
kromě minerálů a dalších mineralogických
artefaktů zdobily květy, za okny se bělal sníh
a dlouhotrvající mrazy vytvořily kolem vodotrysku na nádvoří mohutný krápník přitahující
nemalou pozornost návštěvníků. Mrazy pracovníky zámku i návštěvníky potrápily též
během výstavy „Kamélie a dřevo“ (26. 2.–6. 3.
2011), kdy v zámku bylo natolik chladno, že
voda v nádobách zamrzala a živé kamélie bylo
možné do interiérů přesunout až v průběhu
výstavy. Doslova jako vtípek přírody lze vnímat
situaci během výstavy „Kamélie – posel jara“
(4.–13. 3. 2016), kdy během výstavy s uvedeným
názvem přišla 8. 3. hustá chumelenice a během krátké doby krajina zapadala příkrovem
sněhu...
Zmíněná výstava „Kamélie – posel jara“ se rovněž stala rekordmanem, neboť ji navštívilo
na 10 000 návštěvníků, čímž byla pokořena
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desetitisícová hranice. Předčila tím dosavadního držitele první příčky „Kamélii na plese“
(28. 2.–3. 3. 2002), kterou shlédlo na 8000 návštěvníků (jen pro zajímavost a srovnání –
vstupné tehdy činilo 50 Kč plné, 30 Kč snížené).
Vysoko na žebříčku návštěvnosti se dlouho
držely „Kamélie a vůně čaje“ (8.–11. 3. 2007)
s 6080 návštěvníky. Posledně jmenovaná výstava byla řazena k těm nejzdařilejším. Dlužno
ale připomenout, že výstavy bývaly původně jen čtyřdenní (zpravidla čtvrtek–neděle),
teprve později došlo k jejich prodloužení na
současný cca týden a půl. Poprvé v tomto rozmezí proběhla výstava „Něžná krása – kamélie
a krajka“ (27. 2.–7. 3. 2010) Vezmeme-li v potaz,
že trvání výstav bylo podstatně kratší, jsou
tato návštěvnická čísla tím úctyhodnější. Při
takto intenzivní návštěvnosti nebyly výjimkou
situace, kdy se hutný zástup táhl jako had nejen
celým zámkem, ale také mezi vstupem a pokladnou a před pokladnou někdy až do půlky
nádvoří. To by pak v zámku skutečně ani ono
příslovečné „jablko nepropadlo“...

Ledový krápník u vodotrysku na nádvoří v době výstavy „Kamélie a minerály“, 2005 (archiv autora)
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Zájem o tyto akce postupem doby neklesá,
spíše naopak, přičemž existuje nemalé množství lidí z různých koutů republiky vracejících
se na zámek u příležitosti „Kamélií“ opakovaně
po několik let. Zatím poslední bez narušení proběhnuvší výstavu „Svátky kamélií“ (8.–17. 3.
2019) shlédlo na 12 000 lidí, kteří navštívili jak
zámek, tak prostory zahradnictví, které se
v době konání výstavy rovněž otevírá zájemcům, jež si tam mohou prohlédnout další kamélie, zakoupit vlastní sazenici, anebo poslechnout erudovaný výklad a rady zkušených
pěstitelů. V těchto rolích se v popisované době
vystřídali pánové Jan Dvořák a poté Evžen
Kopecký, přičemž zejména p. Dvořák se zasloužil během bezmála čtyřicetiletého působení v zámeckém zahradnictví o rozkvět a zmnožení kolekce kamélií. Sám vyšlechtil celou řadu
nových variet, které se staly rájeckou specialitou. Nezapomínejme ale, že s pěstováním
kamélií v Rájci započal již dlouholetý zámecký
zahradník František Bárta, a že na činnost pana
Dvořáka zase stejně úspěšně navázal pan Kopecký. Po jeho odchodu do výslužby v r. 2020
se v rámci zámeckého zahradnictví a pěstování kamélií otevírá další kapitola...
Jednotlivé výstavy byly vždy zaměřeny na
konkrétní doprovodné téma, jemuž byla přizpůsobena celá koncepce, doprovodné exponáty a často i květinová aranžmá. Mohli jsme
takto obdivovat leccos – plesové šaty, pestrost
motýlích křídel, magickou krásu minerálů,
umělecké i užitné předměty vyhotovené ze
skla, dřevořezby, jemnou práci krajkářskou,
připomenout si vybrané tradice, svátky a slavnosti, nebo čaj jako nápoj, rostlinu i předmět
čajových obřadů. Při výstavách se tak do zámecké instalace dostávají nejen artefakty
umístěné v depozitářích a běžně návštěvníkům nepředstavované, ale též mnohé často
tematické exponáty zapůjčené z jiných památkových objektů, muzeí aj. institucí, případně
soukromých sbírek. Stálicí je vždy připomínka
kamélií jakožto rostliny, či historie jejich pěstování a odrazu v kultuře i umění. Nechybí ani
přiblížení osobnosti Jiřího Josefa Camela, po
němž jsou kamélie pojmenovány. Při řadě vý-
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I. sál zámecké knihovny během výstavy
„Kamélie a vůně čaje“ s květinovým aranžmá
a historickými čajovými dózami; 2007
(archiv autora)
stav bylo možné si zakoupit různé výrobky
kupř. ze skla, dopřát si ochutnávky (mj. čajů),
koupit lahodnou medovinu, perníčky nebo
koření. Roztržitost jednoho z prodejců při výstavě „Kamélie a vůně čaje“ přinesla zámeckým
po zavíračce o sobotním večeru nečekaný
nález brašny obsahující hotovost ve výši asi sta
tisíc. Brašna odložená na lavičce před zámkem
se naštěstí nedostala do špatných rukou a zanedlouho byla předána vlastníkovi vrátivšímu
se pro ni s nemalou úlevou...
Aby vše proběhlo zdárně a aby oko návštěvníkovo libující si v ladné kráse květů, obdivující
umělecké a historické artefakty, ale též oko
často velmi puntičkářské a kritické, mohlo být
náležitě uspokojeno, to si vyžaduje nemalého
úsilí všech zámeckých. Ať již pracovníků zahradnictví nebo zámku samotného. Každá
výstava už dlouhé dny i týdny dopředu znamená náročné zajišťování všeho potřebného od
formalit až po samotnou instalaci „od nevidím
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do nevidím“ v prostředí, kde po několika okamžicích křehnou prsty. To vyžaduje značnou
dávku nadšení, ne jen plnění zadaného úkolu.
A taková „hlava jako škopek“ po několika dnech
za pokladnou, kterou proudí tisíce příchozích,
je rovněž případ sám pro sebe. Zapomenout
nelze ani na průvodce, kteří v jednotlivých
místnostech podávají doplňující výklad – většinou v zimních bundách, šálách, čepicích,
o rukavicích nemluvě. Na tvorbě výstav, aranžmá a dalších záležitostech se zpravidla podíleli pod vedením zahradníků pana Dvořáka
a posléze pana Kopeckého, kteří samozřejmě
také vytvářeli sami květinová aranžmá a vazby,
floristé z dnes již neexistující Střední zahradnické školy v Brně-Bohunicích, zaměstnanci
zdejšího zámeckého zahradnictví, zámku v Litomyšli a zámeckého zahradnictví v Kroměříži.
Stálicí mezi spolupracovníky je florista pan
Slávek Rabušic. Ostatní chod samotné výstavy
si v posledních letech zajišťuje zámek vlastními
silami a „kamélie“ bývají mj. často prvním vstupem nových průvodců. Pamětník ale může
vzpomenout, že v dobách dřívějších přijížděly
při výstavě vypomáhat i pracovnice z brněnské
pobočky NPÚ (pí. Pacalová, Fraňková, Sedláková, ad.).
Pokud se ovšem výstavy konaly v prvním patře zámku, nikoliv v přízemí (což bývá zpravidla
na střídačku jeden rok tak, další onak), bylo
přece jen maličko lépe – jednak tudy neprofukoval průvan, a hlavně stačilo roztopit kamna
v jídelně a v místnosti zvané „U kopírky“ (anžto
v ní bývala umístěna kopírka), a příjemné teplo
se záhy linulo zámeckými pokoji, přičemž
zejména kamna v jídelně se stávala vítanou
oázou průvodců i návštěvníků. Obsluhu topenišť zajišťoval údržbář, dnes již zvěčnělý pan
Pavel Jun, k jehož pravidelné činnosti dlouhou
dobu patřilo též natahování hodinového stroje ve věžičce na střeše zámku. Změnu přinesl
neblaze proslulý 15. duben 2005 a požár hradu
Pernštejna. V důsledku zpřísnění bezpečnostních opatření v historických objektech od té
doby nebylo v zámeckých kamnech při výstavách zatopeno. Někdy pak přicházela i různá
zpestření pro návštěvníky ryze spontánní –
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kupř. při „Kaméliích a minerálech“ dvě průvodkyně znalé hry na klavír příchozím v tzv. Obrazárně (dnes v nové instalaci zvána jako „Velký
salon“) hrály na tam umístěný historický nástroj.
Tradice kaméliových výstav se zrodila v době,
kdy byla kastelánkou našeho zámku pí. Ludmila Novotná, jež převzala tento post po svém
otci, prvním a dlouholetém kastelánovi Josefu
Jiruškovi. V období, které jsem sám zažil takříkajíc aktivně, fungoval zámek pod „taktovkou“
kastelánky Jany Kopecké, jejíž éra se završila
odchodem do penze v loňském roce, aby pomyslné kastelánské žezlo převzala Mgr. Zdeňka
Kalová, jež sama před léty na našem zámku
začínala (i s autorem těchto řádků) svoji památkářskou dráhu jakožto průvodkyně. Zámek by
však nemohl fungovat bez neodmyslitelné
osoby – správkyně depozitářů pí. Ludmily Jurné, která pro naši generaci byla doslova jakýmsi „duchem rájeckého zámku“, a jejíž nástupkyní se v době pozdější stala Petra Mazalová.
A vzpomenout bychom mohli řadu dalších –
těch, které na zámku stále potkáváme, i těch,
kteří již odešli na jiná pracoviště, do penze
nebo opustili tento svět. Za ty, patřící už bohužel do té posledně zmíněné kategorie, bych
rád zmínil vpravdě nezapomenutelnou a samorostlou osobu pí. Jany Rozhonové, jejíž jadrný humor a životní nadhled alespoň mezi
námi, co jsme ji znali, zůstává ve velmi dobré
paměti. Ti ostatní, které nejmenuji, snad shovívavě prominou...
Léta běží a čím více jich člověk na svých bedrech má, tím výraznější bývá jakási bezděčná
potřeba se ohlížet za tou stále narůstající řadou. Letos o výstavě kamélií můžeme psát jen
jako o té „výstavě, která nebyla“, a tak se snad,
milí čtenáři, nebudete hněvat za čas, který jste
věnovali četbě tohoto mého malého ohlédnutí. Tentokrát nesestavovaného z archivních
pramenů, ale z pramenů vlastní paměti.
Doufám, že dnes už nebudu naivní s přáním,
abychom se v roce 2022 všichni ve zdraví sešli
při další z kaméliových výstav v našem zámku.
Petr Sychra
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FOTBAL JE V NAŠEM MĚSTE JIŽ 100 LET
KAPITOLA 2. – OBDOBÍ 1945–1960
Přišel rok 1945, rok, na který netrpělivě čekal
celý náš národ. Skončila druhá světová válka.
Po letech německé okupace, zlovůle a německého barbarství, přichází květen 1945 a s ním
i slavné a tolik očekávané osvobození a znovuzískání svobody. Pro Rájec však utrpení ještě
neskončilo. Přišla epidemie tyfu. Téměř ani
jeden dům nezůstal ušetřen. Na každém domě
visela tabulka zakazující přístup kvůli nakažlivé nemoci. Víc než 400 osob leželo v nouzově
zřízené nemocnici ve škole. Po šestitýdenní
karanténě tyfus zmizel a zanechal po sobě
57 obětí. Byl mezi nimi i všestranný fotbalista
a sportovec, naděje klubu – Jirka Řehořek.
Městečko Rájec se pozvolna zotavuje z této
těžké rány a zapojuje se do výstavby republiky.

Fotbalisté jsou však nuceni začínat znovu „od
píky“. V rámci „parcelace“ dostali od obce pozemek za elektrárnou a na něm začínají budovat jedno z největších hřišť v okolí. Do práce
jdou s holýma rukama, bez peněz, bez mecenášů, ale s nezdolnou snahou splnit své plány
a postavit nové hřiště. Po velkém úsilí a obětavé práci se dílo podařilo, a tak 15. září 1946 bylo
hřiště slavnostně otevřeno velkou sportovní
slavností, na jejíž závěr bylo sehráno fotbalové
utkání SK Rájec – AFK Blansko.
Fotbalový SK se přihlásil do soutěží a od podzimu roku 1946 byl zařazen do II. třídy Bradovy
západomoravské župy fotbalové, kde měl za
soupeře: SK El. Brno, SK Medlánky, Nedvědice,
ČSK Brno, HC Černá Hora a další mužstva. Výbor
klubu tvořili předseda Svěcený Hugo, jednatel
Sáňka František, pokladník Daněk František,

SK Rájec – muži – 1946 – otevření nového hřiště za elektrárnou. Stojící zleva: Horáček František,
Břoušek Silvestr, Mokrý Ferdinand, Mokrý Jindřich. Střední řada: Šváb Jiří, Hrazdíra Josef, Večeřa
Milan, Tesař Vladimír. Dole zleva: Šmatera Alois, Vašíček František, Hruška František.
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sekretář Keršner Oldřich a členové Šmatera
Alois, Kříž Jaroslav, Písařík Rudolf, Šváb Robert
a Hudec Arnošt. Dne 2. 3. 1947 se uskutečnila
valná hromada, která se usnesla o započetí
výstavby nových šaten a oplocení hřiště. Klub
má zatím 73 členů a peněžní sbírka i s půjčkou
vynesla 21.335 Kčs.
V sezoně 1947–48 pokračuje mužstvo ve stejné
třídě, avšak bylo přeřazeno z brněnské skupiny do skupiny severní, kde mělo nové soupeře jako Lipová, Moravská Třebová, Březová,
Čtyřicet Lánů, Drnovice, Doubravice, Jedovnice, Rudice, Ostrov a Černá Hora. Na trénování
byl získán z Brna Václav Majda, bývalý hráč
Králova Pole a později hráč a trenér AFK Blansko. Mužstvo v těchto letech tvořili hráči Hruška František, Šmatera Alois, Hepp Rudolf, Kučera Ladislav, Volák Václav, Tesař Vladimír,
Večeřa Milan, Horáček František, Mokrý Jindřich, Ondra Miroslav, Břoušek Silvestr, Klein
Mojmír, Šváb Jiří, Nečas Karel, Král, Vais Josef,
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Hrazdira Josef, Majda Václav, kapitán mužstva
Mokrý Ferdinand a brankář Vašíček František.
Ve výboru dochází ke změnám. Předsedou se
stal Pavlovský Hugo, místopředseda Horák
Josef (pozdější dlouholetý předseda TJ v Rájci), jednatel Sáňka František, sekretář Keršner
Oldřich, pokladník Kříž Jaroslav.
Na jaře roku 1948 dochází ve sportu ke změnám, které byly vynuceny změnou politické
situace ve státě. Fotbalisté musí přejít do sjednocené tělovýchovy a sportu, a to pod názvem
SOKOL. Nové vedení fotbalového svazu změnilo osvědčený systém soutěží podzim–jaro
na nový, a to jaro–podzim. Ve své třídě mělo
naše mužstvo opět nové soupeře, a to Ráječko,
Lipovec, Jevíčko, Rohozná, Jaroměřice a Protivanov. Mužstvu se dařilo a skončilo na pěkném
třetím místě. V průběhu podzimu byla zahájena výstavba nových šaten. Velkým úspěchem
a finančním ziskem skončila Benátská noc na
ostrůvku rybníku Klimšák v červenci. V roce 1949

Dorost Sokola Rájec – 1950 – na hřišti AFK Blansko. Stojící zleva: Bosák Alois, Nikl Lubomír, Janík
Oldřich, Skřipský Zdeněk, Bezděk Zdeněk, Šváb Jaroslav. Sedící zleva: Skoták Josef, Hablovič,
Konečný Nikolaj, Pokorný Ladislav, Kučera Jaroslav
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Tatran Rájec – muži – 1956. Stojící zleva: Kříž Jaroslav, Coufal Jiří, Šváb Jaroslav, Janík Oldřich,
Jedlička Pavel, Hebelka Luboš, Saidl Oldřich, Sedlák Antonín, Břoušek Silvestr. Sedící zleva: Mokrý
Ferdinand (trenér), Vašíček František, Kříž Jaroslav (předseda klubu), Němec Stanislav
se opět mění složení soutěžní skupiny, ve které
hrála mužstva – Ráječko, Rudice, Černá Hora,
Jedovnice, Lipovec, Ostrov, Lysice, Drnovice,
Obřany, Bohemia Brno, Vinohrady Brno a Železář Brno. V dubnu roku 1949 hrálo v Rájci exhibiční utkání ligové mužstvo Manet Povážská
Bystrica, které před velkou návštěvou vyhrálo
15:1. Mužstvo bylo doplněno o další hráče, a to
brankář Ťoupek Alois a hráči Kučera Miroslav,
Hruška Alois, Němec Oldřich, Hruška Josef,
Maška Josef, Starý Vlastimil. V roce 1950 bylo
naše mužstvo opět přeřazeno do svitavské
skupiny, i přes písemný protest klubu. Hrála
zde mužstva – Březová, Třebářov, Svitavy, Lipová, Radiměř, Vendolí, Opatov, Jevíčko, Horní
Štěpánov, Drnovice, Ráječko a Rájec. Mužstvo
skončilo po podzimu na slušném šestém místě.
Fotbal v roce 1951 se hrál již opět pod novým
názvem, a to Tatran Rájec. V důsledku dalších
změn ve sportu se utvořily nové sportovní

organizace podle odvětví činnosti. Tatran byl
organizací, která sdružovala členy a sportovce
ve dřevozpracujícím průmyslu – viz pila Rájec, nábytek Rousínov apod. V roce 1953 obsadilo naše mužstvo ve druhé třídě okresu Blansko sedmé místo a stejné místo si zopakovalo
i v roce 1954 – vítězi soutěže byla v uvedených
letech mužstva Jedovnic a Spartaku ČKD Blansko. O výsledcích mužstva v letech 1951, 1952,
1955 se nedochovaly žádné záznamy. V roce
1956 bylo naše mužstvo po jaru na šestém místě a na podzim obsadilo konečné páté místo,
když před ním skončily Olomučany a Jedovnice se stejným počtem bodů. Druhý Adamov B
a první Metra Blansko B měly 10 bodů náskok.
Po devíti letech se všechny fotbalové soutěže
opět vrátily k tradičnímu hracímu systému,
a to podzim–jaro! Uvedený ročník se proto hrál
netradičně tříkolově, a to jaro a podzim 1957
a jaro 1958. Také mužstvo doznalo velkých
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Družstvo dorostu Rájec-Jestřebí – 1960. Stojící zleva: Zouhar Antonín, Jedlička František, Vašíček
František, Šperka Lubomír, Pernica Gustav, Vymazal Břetislav, Mencler František. Sedící zleva:
Vojtěch Josef, Blažek Josef, Kříž Petr, Kolář Vlastislav
změn. Tradiční opory postupně ukončily aktivní činnost a mužstvo bylo doplněno z dorostu.
Kdo tehdy hrál? – brankáři Vašíček František
a Ťoupek Alois a hráči Coufal Jiří, Jedlička Pavel,
Šváb Jaroslav, Kučera Miroslav, Sedlák Antonín,
Hebelka Luboš, Hruška Alois, Janík Oldřich,
Němec Stanislav, Saidl Oldřich, Kříž Jaroslav,
Břoušek Silvestr. Hrálo také B mužstvo, a to ve
IV. třídě a také dorostenci, kteří skončili na
druhém místě za vítězem Jedovnicemi. Skupina III. třídy byla doplněna o mužstva z okresu
Brno-venkov, a to Ochoz, Babice a Řícmanice,
která doplnila skupinu na počet 14 mužstev.
Hrajícím trenérem byl Josef Raška, který se do
Rájce přistěhoval. Mužstvo si vedlo úspěšně,
když po jaru a podzimu 1957 bylo na čtvrtém
místě, avšak konečné umístění na jaře 1958
bylo páté místo se ztrátou 15 bodů na první
Adamov B. Druhé skočily Babice a třetí místo
obsadily Jedovnice.

B mužstvo bylo úspěšné, když vyhrálo čtvrtou
třídu před mužstvem Otinoves a Doubravicí B.
Fotbalový výbor stál před rozhodnutím, jak
vyřešit situaci před sezonou 1958–1959. Měl
totiž dvě mužstva ve stejné soutěži. A mužstvo
hrálo III. třídu na Blanensku a B mužstvo na
Boskovicku. Výbor se chtěl pokusit o postup
do druhé třídy, a proto lepší hráče dal do mužstva na Boskovicko, kde se předpokládal snadnější postup. Podzim se vydařil a bylo z toho
první místo. Na jaře se vše pokazilo a pro malý
počet hráčů muselo být mužstvo z Boskovicka
odvoláno ze soutěže a hráči museli těžce bojovat o udržení se v soutěži III. třídy na Blanensku. Skončila tak sezóna nesplněných očekávání. Postup se odložil, a navíc ze dvou mužstev
zůstalo jen jedno. Mužstvo tvořili hráči – Hruška Alois, Jedlička Pavel, Kučera Miroslav, Kučera Ladislav, Vymazal Jaroslav, Vyskočil Jiří,
Hruška Miroslav, Hebelka Luboš, Sedlák Anto-
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nín, Čepa Vladimír, Kříž Jaroslav, Čepa Jaroslav,
Mokrý Antonín, Konečný Nikolaj, Němec Stanislav, Adámek František, Kala Milan, Břoušek
Silvestr, Mokrý Jiří, Janík Oldřich, Jedlička Milan, Vyskočil Milan, Kučera Jaroslav a brankáři
Ťoupek Alois a Klimek Oldřich – trenérem byl
Mokrý Ferdinand.
Také sezona 1959–1960 se moc nevydařila.
Po dobrém začátku přišla černá série porážek,
a navíc disciplinární trest, když po prohraném
posledním utkání doma s Jedovnicemi 3:4
byl rozhodčí Strachota z Olomučan napaden,
a tak klub měl na tři utkání zavřené hřiště pro
jaro 1960. Trenér Mokrý po podzimu skončil,
a tak byl angažován nový trenér Jaroslav Šaněk
z Habrůvky (bývalý hráč Adamova). Ani nový
trenér nezastavil špatné výsledky mužstva,
které nakonec skončilo na nelichotivém desátém místě ze 12 mužstev III. třídy na Blanensku.
Soutěž vyhrálo B mužstvo Metry Blansko před
Lažany a Jedovnicemi.
V mužstvu došlo k výrazným změnám. Skončili nadějní hráči z Jestřebí, a to Jaroslav Čepa pro
opakující se zranění zanechal činnosti a Vladimír Čepa přestoupil do Metry Blansko v důsledku přestěhování do Blanska. Dlouholetou hráč-

skou kariéru ukončil Břoušek Silvestr, který se
začal věnovat funkcionářské činnosti. Mužstvo
také opustil z rodinných důvodů brankář Alois
Ťoupek a závodní činnosti ukončil záložník
Luboš Hebelka.
Do mužstva byli zařazeni další dorostenci, a to
Milan Vrba, Jan Hruška a František Šváb. Trenér
Šaněk měl k dispozici hráče – Adámek František, Jedlička Pavel, Vymazal Jaroslav, Sedlák
Antonín, Němec Stanislav, Jedlička Milan, Janík Oldřich, Vrba Milan, Kříž Jaroslav, Kučera
Miroslav, Hruška Josef, Koutný František, Šváb
František, Peša Josef, Vyskočil Milan, Grepl
Josef, Kala Milan, Hruška Alois.
Rok 1960 přinesl novou územní reorganizaci
státu. Ruší se a slučují malé okresy, a tak okres
Boskovice končí a je pouze velký okres Blansko.
Platí to i pro sport, a tak fotbalové soutěže na
novém okrese jsou také nové. Vytváří se nová
II. třída (okresní přebor a dvě skupiny III. třídy
na Blanensku a na Boskovicku). Jaké budou
příští sezony rájeckého fotbalu? O tom zase
příště…
FK MKZ Rájec-Jestřebí
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DVA JUBILANTI – HUGO FRANTIŠEK SALM A JOSEPH VON HORMAYR
Dokončení článku z minulého vydání zpravodaje
K dokreslení Hormayrovy osobnosti uveďme,
že jeho názory, projevující se v činnosti politické i historiografické, byly značně liberální
a v té době v oficiální politické rovině ojedinělé. Hormayr byl především zastáncem sebeurčení jednotlivých národů monarchie – ne
skrze rozbití říše, ale rozvojem vlastní národní
individuality v rámci nadnárodního celku,
jímž habsburské císařství bezesporu bylo.
A protože byl historikem, vědcem, jeho ideou
byla především vzájemná spolupráce národů
monarchie prospívající vědě a kultuře, přičemž zastával názor, že v hospodářských možnostech a kulturních tradicích jednotlivých
národů lze nalézt nemalý potenciál ku prospěchu a rozvoji celé říše. I proto se snažil ve své
historické práci podporovat sebevědomí těchto národů, upozorňovat na jejich významné
osobnosti a dějinné události. Podobný přístup
měl k umění: domníval se, že umělci – malíři
i literáti – by měli být poučeni o historii a svou
tvorbou přispět ke vzdělávání, sebeuvědomování i oslavě národa, říše a vládnoucího
rodu. V duchu podobných myšlenek zemského vlastenectví a liberalismu pak byl pochopitelně profilován též Hormayrův časopis
Archiv für Geographie, Historie, Staats-und
Kriegskunst, patřící k nejvýznamnějším odborným periodikům své doby. Tato názorová
volnost mohla sehrát nezanedbatelnou roli
při vzniku přátelství se starohrabětem Hugo
Františkem, který
měl k podobným názorům blízko.
Starohrabě Hugo
František při vší své
praktičnosti v oblasti hospodářské,
technické a průmyslové inklinoval též
k uměleckému světu
a postupně v něm
Hugo František
vzklíčila náklonnost
Salm-Reifferscheidt
k výtvarnému umě-

ní. Ta se odrazila nejenom ve snaze zavést
v blanenských železárnách výrobu umělecké
litiny, ale také v péči o rozšiřování obrazové
sbírky umístěné na rájeckém zámku. Měl po
této stránce nač navazovat, neboť již jeho
dědeček a otec tuto sbírku založili a postupně
budovali. Oba se drželi obdobného vkusu
a okruhu a shromažďovali v duchu dobové
módy zejména díla holandských a vlámských
mistrů, kterýžto výběr se posléze rozšířil na
oblast umění středoevropského a italského.
Vytvořili tím poměrně obsáhlý a hodnotný
celek zahrnující evropské umění renesance,
baroka a rokoka, na který v první čtvrtině
19. století navázal starohrabě Hugo František,
a to – jak se zdá – za nemalého přispění manželky Marie Josephy. V jejich případě ale došlo
k výrazné změně – sběratelský zájem soustředili výhradně na tvorbu soudobých malířů,
na středoevropský – zejména rakouský a německý – romantismus. Je nepochybné, že
značnou roli při podnícení tohoto zájmu sehrál vliv Josepha von Hormayra, který sám
patřil ke ctitelům romantického umění, s řadou
umělců udržoval kontakty, podporoval je, či
jim zadával témata pro jejich tvorbu – především vlastenecké historické náměty. Starohraběti Hugo Františkovi radil při výběru nových
děl pro jeho obrazárnu, kterou po návratu do
Vídně vytrvale zásoboval novými uměleckými
díly a do níž nakonec nechal umístit i některé
obrazy zapůjčené ze svého majetku. Jiné obrazy pro změnu svému příteli a jeho manželce
věnoval darem. Jedná se především o díla
umělců označovaných jako Nazaréni, z nichž
je ve sbírce zastoupen mj. Ludwig Ferdinand
Schnorr von Carolsfeld (1788–1853), Peter Fendi (1796–1842), či Johann Evangelista Scheffer
von Leonhartshoff (1795–1822). Hojně zastoupen je i proslulý malíř historických scén Karl
Russ (1779–1843), Vídeňák s českými kořeny.
Pro tyto obrazy navrhoval Hormayr na zámku
v Rájci samostatnou instalaci, která se dle jeho
záměrů měla stát reprezentativní ucelenou
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galerií soudobého umění. Z dochované korespondence vyplývá, že Hormayr nejenže požadoval pro tyto obrazy zvláštní umístění,
ale vypracoval přesný návrh, jak mají být jednotlivá díla rozvěšena (kupř. v tematických
celcích) a na této koncepci bezpodmínečně
trval. Své návrhy a záměry pak nejednou konzultoval se starohraběnkou Marií Josephou,
přičemž se zdá, že snad na její úsudek dal po
této stránce víc než na Hugo Františkův. Koneckonců v okamžiku, kdy starohrabě Hugo
František Hormayrovu koncepci v rozmístění
Russových děl majících tvořit – jak Hormayr
píše – „vlastenecko-historický kabinet“ dle svého rozhodnutí porušil, neváhal rozhořčený
Hormayr v jednom z dopisů z dubna 1819
vyjádřit otevřeně nelibost a požadovat rázně
návrat k původnímu stavu, čímž podmiňuje
i své další návštěvy v Rájci, mají-li proběhnout
bez pocitu hořkosti. Můžeme z toho odvodit
ještě jeden fakt – totiž doklad jejich blízkého
přátelství, neboť jen málokdo si i při Hugo
Františkově liberálním založení mohl dovolit
vůči němu takto kategorický tón...
Starohrabě Hugo František krom toho udržoval s některými umělci i osobní styky, což se
týká kupř. Karla Russa, či Ludwiga Ferdinanda
Schnorra von Carolsfeld, který vyučoval kreslení oba jeho syny. Karl Russ, jeden z nejzastoupenějších malířů v Hugo Františkových
akvizicích, má na rájeckou zámeckou obrazárnu ještě další vazbu – jakožto kustod galerie ve vídeňském Belvederu se zajímal o restaurátorství a ošetřil tehdy některé obrazy
z dřívějších akvizic, stářím již poškozené –
Russovýma rukama tak prošly mj. r. 1818 dobou vzniku nejstarší obrazy v salmovské sbírce, dva portréty od tzv. „Saského monogramisty“ z r. 1534. Jak vidno, zájem o umělecká
díla se u manželů Hugo Františka a Marie
Josephy odrážel nejen ve sběratelství, ale též
náležité péčí věnované ve sbírce zastoupeným obrazům.
Estetické cítění Hormayrovo se však projevovalo v rájeckém prostředí šířeji, než „jen“
ve spojení s obrazovou sbírkou – určitou roli
poradce či konzultanta patrně sehrával příle-

žitostně i při úpravách a rozšiřování
zámeckého parku,
když kupř. pro park
zajišťoval sazenice
některých okrasných
rostlin, nebo se podílel na výběru nového zámeckého zahradníka, jak vysvítá mj. z dopisu ze
Joseph von Hormayr
3. 11. 1821. Hormayzu Hortenburg
rův tyrolský původ
a vlastenectví bezpochyby souvisí i s vybudováním dnes již neexistujícího tzv. Tyrolského domku v zámeckém parku, dokončeného r. 1821, tedy na
počátku poslední fáze rozšiřování parku, do
již víceméně současné rozlohy.
Jak vidno, přátelství Josepha von Hormayra
se starohrabětem Hugo Františkem SalmReifferscheidtem a jeho ženou zanechalo
v rájeckém prostředí dosti výrazný otisk.
Dnes je nejzřejmější v zámecké obrazárně,
neboť na Hormayrův záměr samostatné
expozice romantických mistrů, zejména
Nazarénů, navazuje část současné instalace
I. patra našeho zámku.
Petr Sychra

Správné řešení křížovky
z březnového vydání zpravodaje:
Je jenom jedna cesta za štěstím,
a to přestat se trápit nad tím,
co je mimo naši moc.
Epiktétos z Hierapole

Další křížovky i jiné hry k příjemnému
trávení volného času najdete na
www.onlinekrizovky.cz.
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TŘIĎTE S MĚSTEM RÁJEC-JESTŘEBÍ
BIOODPAD, CO S NÍM?
Záludné zkratky BRKO a BRO. Bioodpad se dělí
na dvě podskupiny. Zkratkou BRKO se označují biologicky rozložitelné komunální odpady.
Do této skupiny patří bioodpad produkovaný domácnostmi, firmami nebo z veřejného
stravování. BRO je zkratkou pro biologicky
rozložitelné odpady, které jsou kompostovatelné a pocházejí ze zemědělské prvovýroby
nebo zahradničení, případně z dřevovýroby.
Zužitkujte bioodpad doma! Samozřejmě, bioodpad lze proměnit i ve skvělý kompost. Pokud zahradničíte, nevzdávejte se ho. Kompost
nemusí být jen nevzhledná hromada. Dnes se
prodávají různé druhy domácích kompostérů,
které schováte v koutě zahrady.
Do hnědého kontejneru na bioodpad patří:
tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, zemina
z květináčů, plevel, drny se zeminou, košťály,
štěpka z větví keřů, větvičky, papírové pokládky na vejce, piliny, hobliny, kůra, seno, sláma.
Rozmístění kontejnerů
na bioodpad
Ulice
Hybešova
V Zahradách
Jana Stříže
Jiráskova
Jurkova
Sportovní
Pionýrská
Nad Skalou

Počet nádob
3 ks
1 ks
2 ks
3 ks
5 ks
1 ks
2 ks
2 ks

Do hnědého kontejneru na bioodpad nepatří:
plastové sáčky, sklo, kamení, obalové materiály, kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty,
mléčné výrobky, zbytky z kuchyní, podestýlky
od domácích zvířat, zvířecí exkrementy, peří,
chlupy, vlasy, uhynulá zvířata, kontaminované
piliny, hobliny, kůra, nebezpečné odpady.
Bioodpad můžete po celý rok ukládat na vybraných sběrných hnízdech do hnědých kontejnerů 1100 l, případně jej můžete zdarma
uložit na SSO Rájec-Jestřebí.
Po celý rok 2020 jsme sledovali naplněnost
těchto hnědých kontejnerů. Po vyhodnocení
zjištěných údajů jsme se rozhodli rozšířit kvalitu nakládání s bioodpadem v našem městě
a navýšili počet kontejnerů o 5 kusů. Základní
koncepce spočívá v pořízení technického vybavení, tj. kontejnerů pro zlepšení svozu a sběru
bioodpadu vznikajícího z činnosti místních
zahrádkářů. V roce 2020 touto činností bylo
vyprodukováno a uloženo do kompostárny
190 t biologicky rozložitelného odpadu.

Četnost svozů bioodpadu, kontejnery 1 100 l v roce 2021
Měsíc

Četnost

Leden a únor

1 x 14 dní

Březen
Duben až listopad
Prosinec

1 x 7 dní
2 x 7 dní
1 x 14 dní

Počet nádob/den svozu
9 ks (každé stanoviště 1 ks,
ČKD 2 ks)/pátek
19 ks/pátek
19 ks/úterý, pátek
19 ks/pátek

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
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USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 15. 2. 2021

USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí schválený rozpočet
a jeho plnění k 31. 12. 2020 (příloha č. 1). Materiál
bude předložen na nejbližším jednání zastupitelstva města.
USNESENÍ č. 3
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit rozpočet města Rájec-Jestřebí na rok 2021
ve výši: příjmy 82.600.000 Kč, financování-zapojením rezerv 29.000.000 Kč, výdaje: 108.742.000
Kč, financování-splátky dlouhodobého úvěru
2.858.000 Kč (příloha č. 2). Závaznými ukazateli
rozpočtu jsou částky uvedené za jednotlivé paragrafy.
USNESENÍ č. 4
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit investiční akce zahrnuté v mimořádných
výdajích rozpočtu města Rájec-Jestřebí na rok
2021 (příloha č. 3).

USNESENÍ č. 5
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit návrh rozpočtu sociálního fondu města
Rájec‑Jestřebí na rok 2021 (příloha č. 4).
USNESENÍ č. 6
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
poskytnout z rozpočtu města Rájec-Jestřebí na
rok 2021 v souladu s Programem poskytování
dotací z rozpočtu města Rájec-Jestřebí, ve znění
pozdějších dodatků investiční dotaci žadateli
dle přílohy č. 5.
USNESENÍ č. 7
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
poskytnout z rozpočtu města Rájec-Jestřebí na
rok 2021 v souladu s Programem poskytování
dotací z rozpočtu města Rájec-Jestřebí, ve znění
pozdějších dodatků neinvestiční dotaci žadatelům dle přílohy č. 6.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí, které se
bude konat dne 3. 3. 2021.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 22. 2. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2020, 2021
(příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje Výroční zprávu města
Rájec-Jestřebí za rok 2020 zpracovanou dle ust.

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala žádost evidovanou
pod č. j. MERJ 459/21 a rozhodla vyhovět žádosti o zařazení do evidence žadatelů o byt ve vlastnictví města Rájec-Jestřebí.
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USNESENÍ č. 5a
Rada města projednala žádost evidovanou pod
č. j. MERJ 458/21 o prodloužení nájemní smlouvy
a trvá na svém usnesení č. 8b ze dne 7. 12. 2020:
„Rada města rozhodla neprodloužit nájemní
smlouvu. Předání vyklizeného bytu proběhne
ke dni 31. 1. 2021.“
USNESENÍ č. 5b
Rada města souhlasí s uzavřením splátkového
kalendáře na úhradu dlužné částky vč. zákonných
úroků z prodlení.
USNESENÍ č. 6
Rada města bere na vědomí přehled o pohledávkách na nájemném a zálohách na služby s nízkou
pravděpodobností vymožení u bytů v majetku
města Rájec-Jestřebí k 31. 12. 2020.
USNESENÍ č. 7
Rada města bere na vědomí přehled o pohledávkách na nájemném, zálohách na služby a platbách
u bytů v majetku města Rájec-Jestřebí k 31. 12.
2020.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu „Jestřebí – úprava DS, Šavrňák“ na pozemcích
parc. č. 393 ostatní plocha a 410 ostatní plocha,
oba v k. ú. Jestřebí (příloha č. 3). Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene pro stavbu „Jestřebí
– úprava DS, Šavrňák“ na pozemcích parc. č. 393
ostatní plocha a 410 ostatní plocha, oba v k. ú.
Jestřebí se společností EG.D, a. s., Brno za jednorázovou náhradu 2.200 Kč + platná sazba DPH
a za podmínek uvedených v příloze č. 4.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 294/22 ostatní plocha
o výměře cca 39 m² z celkové výměry 1.830 m²
v k. ú. Holešín pro parkování osobních aut a rozhodla uzavřít na předmětnou část pozemku
smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za podmínek uvedených
v příloze č. 5.

USNESENÍ
USNESENÍ č. 10a
Rada města rozhodla uzavřít s panem Jiřím Jelínkem, Němčice u Boskovic Smlouvu o dílo na provedení prací lesního hospodáře v lesích v majetku města Rájec-Jestřebí pro rok 2021 (příloha č. 6).
USNESENÍ č. 10b
Rada města rozhodla uzavřít s panem Jiřím Jelínkem, Němčice u Boskovic Kupní smlouvu na prodej dřeva vytěženého z lesů ve vlastnictví města
Rájec-Jestřebí pro rok 2021 (příloha č. 7).
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost vlastníků pozemku parc. č. 848/34, k. ú. Jestřebí o možnost poskytnutí zeminy ze skrývky stavebních pozemků v městské části Jestřebí, ul. Jana Stříže, na konečné terénní úpravy pozemku parc. č. 848/34
v k. ú. Jestřebí. Rada města souhlasí s poskytnutím cca 10 m³ zeminy na konečné terénní úpravy
pozemku parc. č. 848/34 v k. ú. Jestřebí za podmínek uvedených v příloze č. 8.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala žádost Moravského rybářského svazu, z. s. pobočný spolek Rájec-Jestřebí o povolení odbahnění Dolního Sládkova
rybníka a dočasné uložení sedimentu z Dolního
Sládkova rybníka na pozemky parc. č. 2012/3
a 2019, oba v k. ú. Rájec nad Svit., které jsou ve
vlastnictví města Rájec-Jestřebí. Rada města
souhlasí s odbahněním Dolního Sládkova rybníka a s dočasným uložením sedimentu z tohoto
rybníka na pozemky parc. č. 2012/3 a 2019, oba
v k. ú. Rájec nad Svit., které jsou ve vlastnictví
města Rájec-Jestřebí za podmínek uvedených
v příloze č. 9. Náklady na odstranění sedimentu
z rybníka ponese Moravský rybářský svaz, z. s.
pobočný spolek Rájec-Jestřebí.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ 3. 3. 2021
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
o schváleném Rozpočtovém opatření č. 9/2020
(příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
o průběhu akce Modernizace a intenzifikace ČOV
Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 1/2021
ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Rájec-Jestřebí (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města bere na vědomí Schválený
rozpočet města Rájec-Jestřebí na rok 2020 a jeho
plnění k 31. 12. 2020 (příloha č. 3).
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet
města Rájec-Jestřebí na rok 2021 ve výši: příjmy
82.600.000 Kč, financování-zapojením rezerv
24.940.000 Kč, výdaje: 104.682.000 Kč, financování-splátky dlouhodobého úvěru 2.858.000 Kč
(příloha č. 4). Zastupitelstvo města rozhodlo
v návrhu rozpočtu provést změnu na § 2212
Silnice snížení o 4.060.000 Kč se současným
snížením financování – zapojení rezerv o částku
4.060.000 Kč. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou
částky uvedené za jednotlivé paragrafy.

města Rájec-Jestřebí, ve znění pozdějších dodatků investiční dotaci žadateli dle přílohy č. 6.
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Rájec-Jestřebí č. 1/2021 (příloha č. 7).
USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout z rozpočtu města Rájec-Jestřebí na rok 2021 v souladu
s Programem na poskytování dotací z rozpočtu
města Rájec-Jestřebí, ve znění pozdějších dodatků neinvestiční dotace žadatelům dle přílohy
č. 8. Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Rájec-Jestřebí č. 2/2021–9/2021 (příloha č. 9–16).
USNESENÍ č. 10a
Zastupitelstvo města rozhodlo vykoupit část
pozemku parc. č. 943/2 ostatní plocha (dle GP
nově parc. č. 943/4 ostatní plocha) o výměře 11 m²
z celkové výměry 247 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou
za cenu 200 Kč/m². Kupní smlouva bude uzavřena až po výmazu zástavního práva. Náklady spojené s výkupem uhradí město Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 10b
Zastupitelstvo města rozhodlo vykoupit o část
pozemku parc. č. 1006/4 ostatní plocha (dle GP
nově parc. č. 1006/6 ostatní plocha) o výměře 6 m²
z celkové výměry 30 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou
za cenu 200 Kč/m². Kupní smlouva bude uzavřena až po výmazu zástavního práva. Náklady spojené s výkupem uhradí město Rájec-Jestřebí.

USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Sociálního fondu města Rájec-Jestřebí na rok 2021
(příloha č. 5).

USNESENÍ č. 10c
Zastupitelstvo města rozhodlo vykoupit část
pozemku parc. č. 991 zahrada (dle GP nově parc.
č. 991/2 ostatní plocha) o výměře 33 m² z celkové
výměry 1.789 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou za cenu
200 Kč/m². Náklady spojené s výkupem uhradí
město Rájec-Jestřebí.

USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout z rozpočtu města Rájec-Jestřebí na rok 2021 v souladu
s Programem na poskytování dotací z rozpočtu

USNESENÍ č. 10d
Zastupitelstvo města rozhodlo vykoupit část pozemku parc. č. 982 zastavěná plocha a nádvoří
(dle GP nově parc. č. 982/2 ostatní plocha) o vý-

USNESENÍ
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měře 29 m² z celkové výměry 506 m² v k. ú. Rájec
nad Svitavou za cenu 200 Kč/m². Náklady spojené
s výkupem uhradí město Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 10e
Zastupitelstvo města rozhodlo vykoupit část
pozemku parc. č. 979/2 ostatní plocha (dle GP
nově parc. č. 979/3 ostatní plocha) o výměře 24 m²
z celkové výměry 261 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou
za cenu 200 Kč/m². Náklady spojené s výkupem
uhradí město Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí nabídku spolupráce od společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Boskovice.

USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
o postupu jednání s restituenty ve věci výstavby
nové hasičské zbrojnice.
USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města
vypsat v roce 2021 veřejné výběrové řízení
na sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu tak,
aby byla uzavřena smlouva s vítězem veřejného
výběrového řízení s účinností od 1. 1. 2022.
USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo města pověřuje starostku města
jednáním o odkupu pozemku pod dílnou ve dvoře městského úřadu od společnosti ZERA Rájec
a. s.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 8. 3. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2019, 2020
(příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt v bytovém domě v majetku města Rájec‑Jestřebí. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 rok.
USNESENÍ č. 4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala žádost o odprodej pozemků parc. č. 1300 ostatní plocha o výměře 1.064 m²
a parc. č. 1299 ostatní plocha o výměře 1.102 m²,
oba v k. ú. Jestřebí a nedoporučuje zastupitelstvu města předmětný odprodej schválit.

USNESENÍ č. 6
Rada města projednala žádost o směnu pozemku parc. č. 941/2 ostatní plocha o výměře 86 m²
v k. ú. Rájec nad Svitavou za část pozemku parc.
č. 86/1 ostatní plocha o výměře 86 m² z celkové
výměry 308 m² v k. ú. Jestřebí a nedoporučuje
zastupitelstvu města předmětnou směnu schválit. Rada města doporučuje vykoupit pozemek
parc. č. 941/2 ostatní plocha o výměře 86 m²
v k. ú. Rájec nad Svitavou za cenu 200 Kč/m².
Bezúplatný výmaz věcného břemene užívání
na pozemku parc. č. 941/2 v k. ú. Rájec nad Svitavou bude proveden zároveň s výkupem pozemku. Náklady spojené s výkupem uhradí kupující.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
k akci „Výměna vodovodu – havárie, ulice Komenského, Rájec-Jestřebí“ se zhotovitelem ARROW,
spol. s r. o., Moravská Třebová (příloha č. 2). Rada
města rozhodla smlouvu o dílo k akci „Výměna
vodovodu – havárie, ulice Komenského, Rájec-Jestřebí“ se zhotovitelem ARROW, spol. s r. o.,
Moravská Třebová uzavřít.

USNESENÍ / INZERCE
USNESENÍ č. 8
Rada města rozhodla poskytnout z rozpočtu
města Rájec-Jestřebí na rok 2021 v souladu s Programem na poskytování dotací z rozpočtu města Rájec-Jestřebí, ve znění pozdějších dodatků
investiční dotaci žadateli dle přílohy č. 3. Rada
města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rájec-Jestřebí
č. 10/2021 (příloha č. 4).
USNESENÍ č. 9a
Rada města rozhodla poskytnout z rozpočtu
města Rájec-Jestřebí na rok 2021 v souladu s Programem na poskytování dotací z rozpočtu města Rájec-Jestřebí, ve znění pozdějších dodatků
neinvestiční dotace žadatelům dle přílohy č. 5.
Rada města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rájec-Jestřebí č. 6–23/2021 (příloha č. 6–23).
USNESENÍ č. 9b
Rada města rozhodla neposkytnout z rozpočtu
města Rájec-Jestřebí na rok 2021 v souladu s Programem na poskytování dotací z rozpočtu města Rájec-Jestřebí, ve znění pozdějších dodatků
neinvestiční dotaci žadateli TAJV, z. s. č. j. MERJ
5/2021. Důvodem neposkytnutí dotace žadateli
je, že rada města neshledala prospěšnost účelu
dotace pro občany města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 9c
Rada města rozhodla neposkytnout z rozpočtu města Rájec-Jestřebí na rok 2021 v souladu
s Programem na poskytování dotací z rozpočtu
města Rájec-Jestřebí, ve znění pozdějších dodatků neinvestiční dotaci žadateli Linka bezpečí,
z. s. č. j. MERJ 3024/2020. Důvodem neposkytnutí dotace žadateli je, že rada města neshledala
prospěšnost účelu dotace pro občany města
Rájec‑Jestřebí.
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USNESENÍ č. 10
Rada města projednala žádost o poskytnutí
finanční podpory ZO ČSOP Zelené Vendolí Záchranné stanice volně žijících živočichů. Rada
města rozhodla ZO ČSOP Zelené Vendolí poskytnout finanční dar ve výši 5.000 Kč.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost o poskytnutí
finanční podpory organizace Zdravotní klaun,
o. p. s. Rada města rozhodla organizaci Zdravotní klaun, o. p. s. poskytnout finanční dar ve výši
2.000 Kč.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala a bere na vědomí poděkování Ing. Pavla Kolmačky, ředitele Oblastní charity Blansko za podporu v Tříkrálové sbírce 2021.
V Rájci-Jestřebí lidé přispěli částkou 24.453 Kč.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

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.
Uzávěrka zpravodaje: vždy do 15. dne v měsíci
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce
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Jak se mění naše město – místní část Karolín, úprava hráze rybníka. Foto Zdeněk Vašíček

