Jak se mění naše město – místní část Holešín, nová parkovací stání a povrch komunikace.

AKCE

2020

státní zámek

RÁJEC NAD SVITAVOU
národní kulturní památka

Kamélie a poklady salmovských sbírek

BŘEZEN

Velikonoce na zámku
9. - 13. 4. 2020

Svátky na zámku

Jarní květiny, kamélie a skleněné dekorace
s velikonočními motivy vyzdobí
prohlídkové trasy zámku.

1. a 8. 5. 2020

Hrdinové
detských knih
1. 5. - 31. 7. 2020
Výstava v zámecké kapli

6. a 7. 6. 2020

Prohlídky parku
se zahradníkem

KVĚTEN
3. - 6.7. 2020

Concentus Moraviae

ČERVEN

Svatojánské kvítí

květinová výstava v prohlídkové trase zámku.
Komnaty provoní bylinky pro radost i poučení.
3. a 24. 7. 2020 noční prohlídky, nutná rezervace.

ČERVENEC

6. - 15. března 2020

Kvetoucí kaméliové keře, pěstované v zámeckém zahradnictví, vyzdobí soukromé apartmány
knížecí rodiny Salmů. Bohaté interiéry doplní umělecké předměty z depozitářů zámku
jako např. zbraně, obrazy, porcelán a sklo. Současně jsou otevřeny zámecké skleníky.
Možnost poradenství a nákupu jarních květin
a kamélií do 31. března 2020.

DUBEN

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL KONANÝ
DNE 1. BŘEZNA 2020 V KULTURNÍM
CENTRU – SOKOLOVNA

koncerty v prostorách zámku.

Drevená hracka

15.6. - 31.8. 2020 - vznik a vývoj hračky.
Výstavní prostor v zámecké kuchyni.

Panna a netvor, Frankenstein

SRPEN

Babí léto na zámku
11. - 13.9.2020
Rájecké jiřinky
a květinová aranžmá
z podzimních květů
a plodů v přízemí zámku.

29.8. 2020

Hradozámecká noc

ZÁŘÍ

Netradiční noční prohlídky,
nutná rezervace, 1. a 21.8. 2020

Panna a netvor
Frankenstein

Zámecký park otevřen denně od 6 do 20 hodin, v letních měsících 6 - 21 hod. Nutné dodržovat návštěvní řád parku.
Otevírací doba zámku a prohlídky uvedených akcí jsou shodné s otevírací dobou zámku.

SLOVO STAROSTKY
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
zdravím Vás na začátku měsíce dubna. Apríl.
Tímto slovem bych ráda nazvala minulé týdny. Nejen první den tohoto měsíce. COVID-19,
pět písmen, dvě čísla. Jen tak málo stačilo,
aby se změnily životy jedinců, rodin, států
a vlastně celého světa. Není to apríl, je to tvrdá
skutečnost dnešních dnů. Místo realizace nových investičních akcí, rušíme akce kulturní,
sportovní i společenské. Přijímáme mnoho
vládních opatření, v jiných případech se snažíme řídit zdravým selským rozumem. Připravujeme krizové plány na ochranu našich obyvatel, pomoc potřebným a také záchranu
životů v případě plošného rozšíření pandemie nového typu koronaviru na naše území.
Když píši tento článek, není na Blanensku

žádný pozitivní případ infikované osoby. Přeji
si, aby tomu tak bylo i zítra, další dny, týdny
a měsíce. Přišel čas, kdy musíme být zodpovědní ke svému okolí, ale také sami k sobě.
Buďme solidární, mějme chuť pomáhat a zapojit se do nečekaného dění kolem nás. Řiďme
se pokyny a neriskujme. Snažíme se Vám
podávat včasné informace všemi možnými
dostupnými prostředky.
Děkuji všem, kteří nabídli dobrovolnou
pomoc občanům našeho města, pracovníkům
ve zdravotnictví, složkám Integrovaného záchranného systému, prostě všem, kteří pomáhají zvládnout tento nelehký čas.
Více než cokoliv jiného Vám všem dnes
přeji pevné zdraví.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

MĚSTO RÁJEC-JESTŘEBÍ MÁ NOVOU VYHLÁŠKU O POPLATKU ZE PSŮ
V Rájci-Jestřebí od 1. 1. 2020 platí nová vyhláška o místním poplatku ze psů, Obecně závazná vyhláška města Rájec-Jestřebí č. 3/2019,
o místním poplatku ze psů. Nová vyhláška
vychází z novely zákona o místních poplatcích.
První změna se týká všech majitelů psů,
kteří mají invalidní důchod. Tito majitelé již
nemají od 1. ledna 2020 nárok na nižší sazbu
poplatku a musí hradit poplatek v plné výši.
Druhá změna zavádí úplné osvobození od
poplatku pro majitele psů, kteří mají průkaz
ZTP a ZTP/P, toto musí prokázat předložením
průkazu.
Třetí změnou je, že na nižší sazbu poplatku mají nárok majitelé psů, kteří nejpozději
1. ledna 2020 dovršili věku 65 let a vyššího.
Současně se již nezkoumá, zda tito majitelé
pracují a tuto sazbu získávají automaticky dovršením věku.
Sazby poplatku ze psů v Rájci-Jestřebí zůstávají ve stejné výši. Sazby poplatku ze psů
v místní části Karolín a Holešín se změnily
u občanů starších 65 let.

Obyvatelé v rodinném domě v Rájci-Jestřebí platí 200 Kč za jednoho psa, 400 Kč za druhého a dalšího psa. Obyvatelé bytového domu
v Rájci-Jestřebí platí 600 Kč za jednoho psa,
1 500 Kč za druhého a dalšího psa. Držitelé psa
v Rájci-Jestřebí, kteří jsou starší 65 let, platí 100
Kč za jednoho psa, 200 Kč za druhého a dalšího
psa. Obyvatelé v místní části Karolín a Holešín
platí 100 Kč za jednoho psa, 200 Kč za druhého
a dalšího psa. Držitelé psa v místní části Karolín
a Holešín, kteří jsou starší 65 let, platí 50 Kč za
jednoho psa, 100 Kč za druhého a dalšího psa.
Úplné znění vyhlášky je k dispozici na webu
města Rájec-Jestřebí: https://www.rajecjestrebi.
cz/mesto/vyhlasky-a-narizeni-mesta.
Veškeré změny spojené s držením psa –
úhyn psa, narození psa, změna držitele psa je
nutno hlásit do 15 dnů ode dne vzniku události u správce poplatku: Ing. Blanka Vybíhalová,
515 557 621, pokladna@rajecjestrebi.cz.
Ing. Blanka Vybíhalová
Pokladna, správa místních poplatků

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA PŘI PORUCHÁCH NA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH
VTS – tel. 516 432 598, 733 527 835, 734 276 470
Poruchy vodovod – tel. 734 658 886
Poruchy kanalizace – tel. 737 527 626

§
§

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

·

Poškození obecního majetku – tel. 770 142 141
Po–pá 6.30–15.00 h, e-mail: udrzba@rajecjestrebi.cz
ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE
PONDĚLÍ 8.00–9.00, 15.00–17.00 hodin
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
Z NOVÝCH KNIH

Nabízíme výběr z nově zakoupených knih.
Z naučné literatury jsme nakoupili:
RADER, O. B.: Fridrich II., Sicilan na císařském
trůně
FLORI, J.: Richard Lví srdce, král a rytíř
FIALA, P.: Ulicemi Brna proti proudu času
Milovníkům detektivek doporučujeme:
DANIELSOVÁ, N.: Kukačka
JOHNSRUD, I.: Kříž
BROWN, S.: Kouřová clona

Z tvorby českých autorů vybíráme:
KRATOCHVÍLOVÁ, T.: Holka ze sekáče
CHŘIBSKÁ, I.: Suchý hadr na dně mořském
LIESKOVSKÁ, K.: Svobodomyslná
Tři novinky z tvorby české autorky žijící
v Anglii Hany Whitton:
Vratislav: co je silnější než touha po moci? –
historický román z doby prvních Přemyslovců
Vyzvědačka jeho veličenstva – životopisný
román o anglické spisovatelce Agathě Behn
Sága rodu Reissových – příběh tří sester z doby
českého národního obrození

Další nové knihy a audioknihy najdete v našem on-line katalogu.
AKCE KNIHOVNY

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNIH

Všechny plánované dubnové akce se vzhledem
k stávající situaci v naší republice ruší. Nové
termíny všem našim čtenářům a návštěvníkům
včas sdělíme na našich webových stránkách
a prostřednictvím hlášení městského rozhlasu.
Děkujeme za pochopení!

Seniorům a imobilním občanům, kteří využívají naší donáškové služby, včas sdělíme, zda
první dubnové úterý 7. 4. knihy doručíme.
Sledujte hlášení městského rozhlasu.
Bližší informace na telefonu 516 432 152.

KULTURNÍ DĚNÍ
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VÁŽENÍ OBČANÉ A KULTURNÍ PŘÍZNIVCI,
mrzí nás, že jsme se v uplynulém měsíci nemohli společně setkat na některé z plánovaných kulturních akcí. Musely být bohužel
zrušeny z důvodu vyhlášení stavu nouze v důsledku výskytu koronaviru. Toto nařízení je
v současné době platné do 10. dubna 2020.
Všechny další plánované akce pro veřejnost
zatím oficiálně zrušeny nejsou, ale proběhnou až po zrušení nouzového stavu a potla-

čení pandemie. Velice nás mrzí, že Vás jako
obvykle ve zpravodaji nemůžeme pozvat na
kulturní akce města, ale doufáme, že ta doba
brzy přijde a kulturní dění nejen v našem městě opět ožije. V době vydání zpravodaje jsme
neměli další informace o postupu a opatřeních ke stávající situaci, tak Vás momentálně můžeme pouze pozvat na koncert České
Carmen Andrey Kalivodové, který by se měl
uskutečnit téměř na
konci dubna, 24. 4.
2020. O případných
změnách Vás samozřejmě budeme průběžně informovat, a to
na webových stránkách města, facebooku, hlášení rozhlasu
a případně mobilní
rozhlasem.
Zakoupené vstupenky na akce, které
nemohly proběhnout,
si pečlivě uschovejte.
V případě náhradních termínů zůstávají
v platnosti. Pokud bychom přesto akci zrušili úplně, peníze Vám
budou vráceny v Informačním centru města
Rájec-Jestřebí po jeho
znovuotevření.
Prosíme o shovívavost a zejména o lidskost v této nelehké době. Věříme, že se situace brzy obrátí k lepšímu a budeme se opět
moci vídat nejen na
kulturních akcích.
Odbor kultury
a cestovního ruchu

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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DĚNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
V neděli 2. 2. 2020 jsme odjeli na lyžařský
výcvikový kurz do Karlova pod Pradědem.
Bydleli jsme na chatě Edison.
Když jsme tam přijeli, nebyl tam skoro
žádný sníh. Každý večer jsme hráli společenské
hry, na pokoji jsme se pořád smáli a po večerech jsme si povídali. Počasí se střídalo, chvíli
pršelo, chvíli sněžilo nebo svítilo sluníčko a ve
středu tedy pořádně foukalo, že nejely ani lanovky. Ve středu jsme šli místo lyžování na
procházku a potom na pizzu.
Asi osm dětí a dva instruktory skolila horečka a museli odjet domů.
V sobotu 8. 2. náš lyžařský kurz skončil
a odjeli jsme domů. Moc jsem si to užila!
Renata Floková, 7. A

Naši školu reprezentovali: Kristýna Klašková, Hynek Klimek, Zdeněk Rytíř, Jan Chlup,
Štěpán Effenberger, Josef Souček, Šimon Chalupa, Tobiáš Ševčík a Milan Rumler. V soutěži
jsme byli velmi úspěšní a získali jsme pět ocenění.
Soutěžní dopoledne bylo dobře zorganizované a velmi jsme si je užili.
Hynek Klimek, 9. A
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ
3. A 4. ROČNÍKŮ
Ve dnech 24.–26. 2. 2020 odjelo 41 žáků
3. a 4. ročníku ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí se svými
učiteli na lyžařský výcvikový kurz do Olešnice.
Po příjezdu si vyučující rozdělili děti do čtyř
družstev a vydali se na svah, aby se zdokonalovaly v lyžařských dovednostech. Někteří stá-

POSTAV MOST!
7. února se konala na Masarykově střední
škole v Letovicích soutěž s názvem „Postav
most!“.
Soutěžící měli za úkol postavit most ze
špejlí a lepidla. Soutěž byla rozdělena na dvě
kategorie – mosty přivezené s sebou a mosty
postavené na místě. Postavené mosty se
zatěžovaly. Zátěžové testy probíhaly tak, že na
most se zavěsil barel, do kterého se přilévala
voda. Hodnotilo se, kolikrát most unesl svoji
vlastní váhu.

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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li na lyžích poprvé, tak se učili udržet na lyžích
bez pádu, chodit, vystoupit na mírný kopeček,
plužit... Ostatní družstva už jezdila na vleku,
učila se obloučky hravou formou. Každý den
se lyžovalo čtyři hodiny s přestávkami na svačinu.
Postupně bylo vidět zlepšení u všech dětí.
Ve středu již jezdili na vleku všichni a úplní
začátečníci sjeli sjezdovku alespoň z poloviny.
A to je velké zlepšení.
Dětem se lyžování velmi líbilo i ohlasy rodičů byly pozitivní.
Poděkování patří vedoucímu kurzu p. uč.
Herčíkovi, p. uč. Hlaváčkové, p. uč. Novotné,
p. uč. Nečasovi, p. uč. Boudovi za skvělou výuku, p. asistentce Hájkové za servis v zázemí.
Mgr. Marie Müllerová

cích. Jak zazněl první tón písně, všichni ztichli
a s úžasem ve tváři nás pozorovali. Po předtančení chlapci obdarovali děvčata červenou růží.
Po polonéze jsme si užili zbytek pěkného
večera. Celý ples se vydařil a pro mnoho lidí to
byl velice příjemně strávený čas.
Ondřej Konečný, 9. B
LITERÁRNÍ DÍLNA S PANÍ SPISOVATELKOU
PETROU BRAUNOVOU
Dne 6. 3. zamířili žáci osmého a devátého
ročníku do knihovny na tvořivou literární dílnu
s paní spisovatelkou Petrou Braunovou.
Literární dílna byla zaměřena na tvorbu
knihy. Žáci si vyzkoušeli mnohé aktivity.
Vymýšleli konstrukci celého příběhu, zvolili si

PLES ŠKOLY
V pátek 28. února proběhl
ples naší školy. My deváťáci
jsme měli nelehký úkol, zatančit před sálem plným lidí
polonézu.
Dlouho jsme se na tento
den připravovali. Ve společensko-pohybové výchově
jsme se polonézu učili.
Když nastal osudný večer,
všichni byli krásně nastrojení, děvčata v nádherných bílých šatech a chlapci v obležánr, hlavní postavy i místo
děje a vytvářeli děj samotný,
který i bravurně ilustrovali.
Pracovali společně a zmíněné
tvůrčí činnosti je velmi bavily.
Zakusili si, jaké to je, aktivně
se podílet na vzniku literárního díla jako takového.
Celé dopoledne bylo pro
žáky přínosem a velmi si je
všichni užili.
Mgr. Martina Kalíková

CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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REPREZENTAČNÍ PLES GYMNÁZIA RÁJEC-JESTŘEBÍ O. P. S. VE STYLU DISNEY

Dne 7. února 2020 se v důstojných prostorách sokolovny v Rájci-Jestřebí konal 25. Reprezentační ples Gymnázia Rájec-Jestřebí.
Tanec i plesové veselí doprovázela výbornou
muzikou hudební skupina Prorock2. Catering
již tradičně zajišťovala společnost 100KA s r.o.
a jako každý rok překvapila i letos novinkami pro nápojové labužníky.
Tematicky zaměřený program,
slavnostní šerpování, taneční vystoupení hostů i půlnoční překvapení pořádající třídy „sexta“ bylo
v popředí zájmu nejen přihlížejících diváků, ale též lovců fotografií
s chytrými telefony. Připravená
tombola, ve které počet výher atakoval číslo 550, uspokojila desítky

usměvavých výherců. Ti nejšťastnější se budou
z výhry radovat na břehu Jaderského moře.
A proto, vážení čtenáři, nezapomeňte, že
již 19. února 2021 bude Gymnázium Rájec-Jestřebí pořadatelem dalšího v pořadí již
26. Reprezentačního plesu. Poznamenejte si
prosím toto datum ve svém kalendáři.
Dušan Dvořáček, třídní třída Sexta
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CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH / CENTRUM MOTÝLEK
LYŽAŘSKÝ KURZ RÁJECKÉHO GYMNÁZIA

V neděli 9. 2. 2020 vyjeli žáci,
učitelé a instruktoři Gymnázia
Rájec-Jestřebí na týdenní lyžařský výcvikový kurz do Koutů nad
Desnou. Ubytováni jsme byli
v příjemném penzionu přímo
proti výchozí sjezdovce celého
ski areálu v Koutech. Hned po
příjezdu jsme si připravili příslušnou lyžařskou výstroj a výzbroj a vyrazili jsme na první
odpolední lyžování. Nejdříve
byli žáci rozděleni do jednotlivých družstev a poté jsme se
vydali na první jízdu na šestisedačkové lanovce do stanice
Medvědí hora.
Ski areál nabízí velké možnosti pro zkušené
i méně zdatné lyžaře. Každý si přijde na své.
Svahy byly vždy pěkně upravené, mohli jsme
si dosyta užít několikakilometrové sjezdovky,
tři vleky bez front a jednu pohodlnou lanovku
s pěknými výhledy a možností občerstvení na
horní stanici, kde bylo možné dobít energii na
další jízdy na lyžích nebo na bigfootech. Jízda
na těchto krátkých lyžích umožňuje různé
skoky a otočky, což všechny moc bavilo. Výcvik
probíhal dopoledne i odpoledne. Ve středu
odpoledne jsme během odpočinkového dne
vyrazili na výlet do blízkého města Šumperk.
V rámci večerního programu žáci absolvovali například přednášku o výstroji a výzbroji,

která je pro lyžování nezbytností, a také zhlédli video správné techniky řezaného oblouku
– carvingu. Pobavili se i programem připraveným jednotlivými družstvy. Poslední večer
si i učitelé připravili program s názvem „Možná
přijde i kouzelník“. Za vynikající jídlo jsme panu
kuchaři z našeho penzionu udělili diplom.
Poděkování za vzorné chování patří především všem žákům. Poděkování však náleží
také instruktorům, a hlavně vedoucímu kurzu
a zároveň i zdravotníkovi, panu Mgr. Dvořáčkovi, a samozřejmě i panu řediteli Laštůvkovi
za možnost se této akce zúčastnit.
Mgr. Silvie Červenková – učitelka
tělesné výchovy a biologie

JAK RÁKOSNÍČEK BUDIL PTÁČKY
Na únorovém kroužku jsme se vypravili za
ptáčky! Setkali jsme se na ostrůvku u rybníku
Klimšák a jako vždy nás přivítal Rákosníček
ve své chaloupce. Nejdříve děti krmily kačeny speciálními granulemi. Poté jsme se vydali podél řeky Svitavy a děti hledaly stopy po
ptáčcích v přírodě, poslouchaly, jak nám zpívají

a pozorně koukaly, zda nějakého uvidí. Zahráli
jsme si společně řadu her opět s ptačí tematikou – stavění hnízda a krmení ptačích mláďátek. V klubovně Motýlka jsme si poslechli nahrávky některých ptáčků a děti zkusily zobání
v podobě burisonů. Nakonec jsme si vyrobili
malá krmítka a ptáčky na ptačí divadýlko.
Centrum Motýlek, z. s.

ROZPIS LSPP
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE

DUBEN 2020
4. 4.
5. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
13. 4.
18. 4.
19. 4.
25. 4.
26. 4.

MUDr. Kubínová
MUDr. Křížová
MUDr. Kraml
MDDr. Koudelková
MUDr. Kopáčková
MUDr. Jílková
MDDr. Javorská A.
MDDr. Janáč
MUDr. Jaklová
MUDr. Chatrný

Služba je sloužena od 8.00 do 13.00 hodin
Nemocnice Boskovice
Knínice u Boskovic, 330
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Letovice, A. Krejčího 1a
Rájec, Ol. Blažka 145
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Smetanova 24
Boskovice, Lidická 8

516 491 263
774 844 735
733 644 499
516 419 538
516 474 369
516 410 786
516 488 455
537 021 289
516 454 046
516 454 338

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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebí
Rájec-Jestřebí
Celkem

Část
obce

Ženy Muži

Holešín
Jestřebí
Karolín
Rájec

102 102 204
501 451 952
46
47
93
1194 1240 2434
1843 1840 3683

Odstěhování

Úmrtí

Celkem

Počáteční stav
Leden
Muži 1 1
Ženy 4 1
Únor
Muži 1 1
Ženy 2 2
Březen
Muži 1 2
Ženy 5 0
Duben
Muži 2 2
Ženy 1 3
Květen
Muži 2 0
Ženy 3 2
Červen
Muži 3 2
Ženy 4 4
Červenec Muži 3 0
Ženy 4 1
Srpen
Muži 3 1
Ženy 5 3
Září
Muži 1 2
Ženy 5 0
Říjen
Muži 5 1
Ženy 3 1
Listopad Muži 2 1
Ženy 2 0
Prosinec Muži 5 0
Ženy 0 4
Celkem
67 34

-1
-2
0
-1
-2
-2
-2
-1
-2
-1
-2
-1
0
-1
-4
-7
-2
-2
-3
-2
-4
-6
-3
-2
-53

-3
-1
-2
-2
-2
0
-3
-3
-3
0
-1
-2
-1
-1
-3
0
-3
-1
-3
-1
-1
-2
-3
-1
-42

-2
2
0
1
-1
3
-1
0
-3
4
2
5
2
3
-3
1
-2
2
0
1
-2
-6
-1
1
6

Měsíc

Stav

Narození

POHYB OBYVATEL K 31. 12. 2019
Přistěhování

V městě Rájec-Jestřebí se v roce 2019 narodilo 34 dětí, z toho 13 chlapců a 21 děvčátek. V loňském roce se ve městě narodila dvoje dvojčata (1 dvojčátka děvčata v Jestřebí,
1 dvojčátka v Holešíně). V části města Holešín se narodili 2 chlapci a 2 děvčátka (z toho
dvojčátka chlapec a děvče). Děti se narodily
v porodnicích Boskovice, Brno, Jeseník a Olomouc, jeden chlapec se narodil v Rájci-Jestřebí.
Do knihy narození městského úřadu byl
učiněn jeden zápis o narození. Všechny děti
jsou zvány na slavnostní uvítání mezi občany
města. V loňském roce se konalo v obřadní
místnosti městského úřadu celkem 6 obřadů
uvítání dětí do života.
V knize manželství matričního obvodu
Rájec-Jestřebí bylo zapsáno celkem 30 manželství. Občanských sňatků bylo uzavřeno 27,
církevní sňatky byly uzavřeny tři. V obřadní
síni městského úřadu byly uzavřeny celkem
4 sňatky. Mimo obřadní síň bylo uzavřeno
23 sňatečných obřadů. S cizinci byl uzavřen
1 sňatek.
V roce 2019 zemřelo v matričním obvodu
Rájec-Jestřebí celkem 45 občanů o 15 občanů
více než v roce 2018, z toho v Rájci-Jestřebí
zemřelo 29 mužů (jeden muž s trvalým pobytem v Boskovicích), dva muži zemřeli v Holešíně a 1 muž zemřel v Karolíně. Žen zemřelo
v loňském roce celkem 16 (1 žena s trvalým
pobytem v Brně a 1 žena s trvalým pobytem
v Hostějově), v části Holešín zemřela 1 žena.
Nejstaršímu zemřelému občanovi bylo
95 roků, nejmladšímu zemřelému občanovi
bylo 18 roků. Nejvíce občanů zemřelo v měsíci
dubnu a v prosinci. V knize úmrtí městského úřadu bylo provedeno celkem 18 zápisů
úmrtí, které nastaly v matričním obvodě města Rájec-Jestřebí a přilehlých částech.
Dále bylo v matričním obvodu ověřeno
celkem 46 stran listin (vidimace) a 175 podpisů (legalizace).
Miroslava Bezděková
matrikářka

Obec

Celkem

STAV OBYVATEL K 31. 12. 2019

ZPRÁVA Z MATRIČNÍHO OBVODU
RÁJEC-JESTŘEBÍ ZA ROK 2019

3677
3675
3677
3677
3678
3677
3680
3679
3679
3676
3680
3682
3687
3689
3692
3689
3690
3688
3690
3690
3691
3689
3683
3682
3683
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KAMÉLIE A POKLADY SALMOVSKÝCH SBÍREK

Tak jako každoročně v období přelomu jara
a zimy byla na našem zámku uspořádána tradiční výstava kamélií a – rovněž jako v předchozích letech – byla zaměřena na spojení kamélií a něžné krásy květin s konkrétním doprovodným tématem. Téma letošní výstavy bylo
jasně vymezeno samotným názvem, který
zněl „Kamélie a poklady salmovských sbírek“.
Její konání pak bylo plánováno na dny 6.–15. 3.
2020, ačkoliv osud nakonec rozhodl jinak
a výstava byla z důvodu realizace mimořádných opatření souvisejících s pandemií onemocnění koronavirem předčasně ukončena
– posledním otvíracím dnem se stalo úterý
10. 3. 2020, během nějž vstoupilo v platnost
nařízení o uzavření všech památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu v reakci na preventivní opatření vyplývající
z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu vyhlášeného téhož dne.
První výstava kamélií se konala již r. 1986,
každoročně pak probíhají tyto akce od r. 1993,
přičemž až do r. 2008 včetně se zpravidla konaly střídavě na našem zámku či na jiném vybraném místě, většinou památkovém objektu,
nebo ve výstavních prostorách kupř. Místodržitelského paláce v Brně. Letošní výstava si
však připsala mezi ostatními prvenství, byť

nechtěné a nezaviněné, neboť se stala první
„kaméliovou“ výstavou, která byla ukončena
mimořádně v jiném termínu, než bylo stanoveno programem...
Výše uvedený fakt je smutným konstatováním tím spíše, že výstava „Kamélie a poklady salmovských sbírek“ byla zároveň jakousi
rozlučkovou výstavou kastelánky paní Jany
Kopecké a zámeckého zahradníka pana Evžena
Kopeckého, neboť manželé Kopečtí mají před
sebou poslední turistickou sezónu, po jejímž
skončení odchází po mnohaletém působení
na našem zámku na zasloužený odpočinek...
Výstava byla zaměřena nejen na kvetoucí
kaméliové keře doprovozené vazbami z živých
a v několika případech též sušených květin
a jiných okrasných rostlin (zlatý déšť, orchideje,
narcisy, hyacinty, atp.), ale také na představení
uměleckých předmětů ze sbírek někdejších
majitelů zámku. Jednotlivé tematicky zaměřené místnosti v prvním patře budovy, kde tentokrát výstava probíhala, byly doplněny obrazy, porcelánem, sklem a dalšími předměty,
které nejsou v rámci běžné instalace při klasických prohlídkách vystavovány a zůstávají ukryty v zámeckých depozitářích, ať již se jednalo
o artefakty umělecké, nebo užitné, jež kdysi
bývaly součástí běžného každodenního života
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a potřeb, přestože je dnes
vnímáme v řadě případů
jako umělecká díla, či poutavé historické reálie. Nechyběly ani různé zajímavosti – kupř. model lodě,
historické měřící a matematické přístroje z 19. století, či destilační přístroj
nebo Lingnerův dezinfektor z období kolem r. 1900.
Během prohlídky se
tak zájemci mohli dozvědět nejen základní fakta
o historii zámku a jeho
vlastníků, ale rovněž o obrazové sbírce a některých
obrazech, mohli si vyslechnout výklad k historii
výroby a užívání porcelánu, majoliky, kameniny,
fajánse, různých druhů skla a skleněných výrobků (včetně tzv. lesního skla nebo tzv. rubínového skla, které bývalo specialitou českých
sklářů), nechyběly samozřejmě informace
o kaméliích, jejich původu, pěstování, šlechtění, pěstitelské i společenské oblibě a způsobech využívání v dobách minulých i současných včetně třebas odrazu v literatuře a výtvarném umění, kde všude tato dlouhověká,
na pěstování náročná, ale přece něžná rostlina
také zanechala stopu. Zastoupeny byly též
vonící odrůdy kamélií, které jsou spíše raritou,
a dvoje nedávno vyšlechtěné odrůdy nazvané jmény dlouholetého zámeckého zahradníka, vynikajícího znalce a šlechtitele kamélií
Jana Dvořáka a dcery někdejších majitelů zámku Marie Elisabethy Salmové.
V rozmanitých souvislostech byly připomínány i další reálie a osobnosti s vazbou na
zdejší zámecké prostředí – mj. ve sbírkách
zastoupený slavkovský porcelán, nebo život
a dílo věhlasného malíře Hanse Makarta
(1840–1884), patřícího k okruhu uměleckých
přátel salmovského rodu. Z jeho tvorby si
aranžéři vzali inspiraci a v knížecí pracovně
vytvořili mohutné květinové vazby v duchu
tzv. „Makartovy kytice“.

OHLASY
Výstava svým zaměřením tedy tvořila jakousi
kombinaci světa přírody,
umění a historie ve vzájemné symbióze a umožňovala tak návštěvníkům
vychutnat si krásy květin
i předmětů vzešlých z rukou dávných mistrů umění a řemesel.
Na tvorbě výstavy, jejím scénáři a jednotlivých aranžmá se podíleli
zaměstnanci rájeckého
zámku a zámeckého zahradnictví pod vedením
pana Evžena Kopeckého,
a to za spolupráce se zahradníky zámku v Kroměříži, zaměstnanci zámku
v Litomyšli a samozřejmě
osvědčeným floristou panem Slávkem Rabušicem, jehož účast se stala v rámci „kaméliových“ výstav již obvyklou tradicí.
Výstavě přálo i počasí a navzdory kratičkému sobotnímu odpolednímu mrholení ji doprovázely spíše příjemné a slunečné dny
v jarním duchu, korespondující příhodně
s rozkvetlými zámeckými interiéry evokujícími
jarní náladu a vítajícími tak jaksi v symbolické
rovině nadcházející jaro. Tím spíše lze litovat
nepřízně osudu vedoucí k předčasnému ukončení výstavy včetně uzavření vstupu do zámeckého zahradnictví, kde si mohli zájemci zakoupit vlastní kamélii a vyslechnout odborné rady
a naučení k jejich pěstování. Z tohoto důvodu
také shlédlo letošní výstavu v zámku a zámecké skleníky úhrnem za víkend a úterý pouze
něco málo přes 4000 návštěvníků, přičemž
i během provozu výstavy byla na řidší účasti
patrná tíživá společenská situace vyvolaná
pandemií nebezpečného onemocnění.
Závěrem lze jen vyjádřit uznání a díky všem,
kteří se na výstavě jakkoliv podíleli, a zároveň
vyslovit přání, aby příští „kamélie“ r. 2021 provázely opět klidné a příznivé okolnosti.
Petr Sychra

KAROLÍN
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD V KAROLÍNĚ

V sobotu 29. 2. 2020 prošel Karolínem již
tradiční průvod masek doprovázený živou
hudbou. Masopust začíná po svátku Tří králů
6. 1. a končí Popeleční středou. Kromě veselých
masek patří k masopustu i jídlo a o to nouze
nebyla. Masky měly sraz ve 12 hodin u fotbalové klubovny. Proběhlo zahájení s přáním
vydařeného průvodu a mohlo se jít. Průvod
masek obcházel domek za domkem. Zpívalo

se, tancovalo, jedlo a pilo. Rej masek byl velmi
rozmanitý. K zahlédnutí mohly být masky jako
vodník, šašek, medvěd, drak, pes, čarodějnice a další zajímavé masky, které zpestřily průvod. I přes proměnlivé počasí se sešlo mnoho
lidí bydlících nejen v Karolíně, ale i v přilehlých
obcích. Děkujeme všem za příspěvek do kasičky, za pohoštění, a hlavně všem maskách
a muzikantům za pěknou zábavu.
Mgr. Lenka Škvařilová

SPORT
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VODÁCI V ZIMNÍM OBDOBÍ
Přestože letošní zima byla skoupá na sníh,
přesto ráječtí vodáci hbitě reagují na počasí
a při dobrých sněhových podmínkách vyrážejí s běžkami na naše hory.
První navštívenou destinací byla Dolní Morava, kam jsme vyjeli v sobotu 4. ledna. Nejdříve jsme museli vystoupit do nadmořské
výšky 1000 m, abychom mohli vůbec lyžovat.
Ujeli jsme kolem 20 km, počasí nám sice moc nepřálo (foukal studený vítr), ale byli jsme
rádi, že jsme se po dlouhé
době proběhli na lyžích.
Další zastávkou byly Beskydy. V sobotu 18. ledna jsme
vyjeli na Pustevny a zde absolvovali další běžeckou dávku.
Někteří ještě navštívili výstavu ledových soch.
Jako třetí navštívenou
destinací byla Vysočina. V sobotu 8. února jsme se vydali
do Nového Města na Moravě
a odtud jsme jeli směr Vlachovice, Tři studně a nezklamal Fryšavský ledovec. Během dne svítilo sluníčko, sníh
pomalu tál, podmínky na lyžování se horšily. Ale i tak
jsme najeli kolem 20 km.
V sobotu 15. února jsme
vyjeli na třídenní pobyt na
Šumavě. Cílovou stanicí byla obec Nové Hutě.
Přivítala nás slunečná obloha. Ubytovali jsme
se v Penzionu, a hurá do stopy.
Dojeli jsme do Zadova ke sjezdovce a odtud
jsme zamířili do Horské Kvildy, pokračovali
jsme na Kvildu a krásným lesním úsekem do
Borové Lady. Odtud jsme se vydali cestou po
poli a krajem lesa. Stopa už nebyla ideální,
ale do Nových Hutí jsme dorazili těsně před
večeří. Další den jsme naplánovali také trasy
po okolí, opět to jistila Kvilda a potom pramen
Teplé Vltavy. Dále nejvýše položená obec
v ČR Bučina a Knížecí Pláně. Zde jsme se občer-

stvili, sjeli jsme do Borové Lady. Odtud už se
nedalo jet na lyžích, takže jsme absolvovali
pěší túru až do místa ubytování. Poslední den
jsme ještě využili sněhových podmínek a opět
jsme z Kvildy dojeli k pramenu Teplé Vltavy,
Bučině, Borové Ladě. Celkem jsme za tři dny
najeli takřka 100 km. Spokojeni jsme odjížděli
domů.

V neděli 1. 3. jsme vyjeli do Jeseníků k chatě
Paprsek. Zde bývají sněhové podmínky dobré
takřka vždy. Od parkoviště jsme vystoupili
k chatě a odtud jsme jeli po několika okruzích,
mezi nimi byl i Velký Šengen. Na chatě jsme si
dali oběd, a ještě jeli po Jesenické magistrále,
odtud jsme zabočili opět na cestu, která vedla
do Velkého Vrbna. Spokojeni i unaveni (ujeli
jsme kolem 35 km) jsme se vraceli domů.
Kromě lyžování také plaveme každou neděli od listopadu do února v bazénu v Blansku.
M. M.

NĚCO Z HISTORIE
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OSLAVY POVÝŠENÍ RÁJCE NAD SVITAVOU NA MĚSTYS
Přichází duben, jaro definitivně přejímá
vládu, příroda se naplno probouzí, nalévají
se pupeny, zeleň začíná střídat unylou šeď
předjaří a objevují se první květy. Dny se dlouží. Příjemný čas – letos však poznamenaný
událostmi, které po generace nepamatujeme.
Tíživá situace způsobená pandemií koronaviru sevřela celou společnost do kleští a stala
se všudypřítomnou realitou a tématem, před
nímž není úniku. Dopřejme si tedy onen únik
alespoň symbolicky – a jak jinak odlehčit nepříjemnosti, než při oslavě? Proto z bezedné
torny historie tentokrát vybírám připomínku toho, jak naši předkové oslavili kýžené povýšení Rájce nad Svitavou na městys (resp. též
městečko).
Slovíčko „kýžené“ je zcela na místě, neboť
o tento krok se snažili již od sklonku 19. století – tehdy ovšem zdlouhavé řízení z let 1898–
1902 skončilo neúspěchem. Znovuvzkříšení
úsilí o povýšení na městys přineslo zasedání
zastupitelstva 17. 8. 1912, kdy starosta obce,
rolník v čp. 28 Vincenc Blažek (1863–1942) přednesl návrh k podání obnovené žádosti o povýšení obce na městys, což bylo všemi přítomnými jednomyslně přijato. Žádost vypracoval spolu s dvěma dalšími muži – I. radním
Antonínem Kočvarou (1851–1933), hostinským,
řezníkem a uzenářem v čp. 43, bývalým starostou obce a iniciátorem prvních snah o povýšení na přelomu století; a členem zastupitelstva, řídícím učitelem Antonínem Luňáčkem
(1860–1926).
Poté, co záležitost proběhla obvyklou
úřední anabází v podobě předkládání různým úřadům a institucím a shromažďování
rozmanitých usnesení a stanovisek (což tu
nebudeme blíže rozvíjet, neboť celá věc by
vystačila na bohaté samostatné pojednání),
byla v konečné fázi předložena c. k. Ministerstvem vnitra ve Vídni císařskému kabinetu.
Dlužno doplnit, že celkový výsledek předchozích projednávání byl veskrze příznivý, což
jistě přispělo k tomu, že se neopakoval nezdar
z počátku století. Dne 9. 6. 1913 tedy císař

František Josef I. (1830–1916, vládl 1848–1916)
svým „nejvyšším rozhodnutím (...) obec Rájec
v politickém okrese Boskovice na městečko
nejmilostivěji povýšiti ráčil“. Výsledek jednání
se k rájeckým dostal dvěma cestami – oficiální
úřední a neoficiální soukromou, která však
byla rychlejší. Poté, co došlo k rozhodnutí
o povýšení, oznámilo ministerstvo vnitra tuto
skutečnost c. k. Moravskému místodržitelství v Brně, které informovalo svým výnosem
z 26. 6. 1913 c. k. Okresní hejtmanství v Boskovicích, a to vzápětí vydalo 2. 7. 1913 výnos
adresovaný představenstvu (tj. radě) obce rájecké s oznámením, že „jeho c. a k. Apoštolské
Veličenstvo ráčilo nejmilostivěji Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. června 1913 tamní obec povýšiti na městys“. Zpráva o povýšení byla otištěna také v úředním listě c. k. Ministerstva
vnitra ve Vídni.
Ráječtí se ovšem potěšující novinu dozvěděli již dříve, takže doručení výnosu okresního hejtmanství bylo vlastně jen formálním
potvrzením. Nicméně už na schůzi zastupitelstva 15. 6. 1913 vystoupil starosta Vincenc
Blažek s oznámením, že jej 12. 6. došel dopis
Josefa Mnohoslava Kadlčáka (1856–1924),
poslance Říšské rady a zemského sněmu moravského, jinak řídícího učitele ve Frýdlantu
nad Ostravicí, že „...zdejší obec byla císařem
Pánem povýšena na městečko“, čili informace
o povýšení se dostala z Vídně do Rájce prakticky obratem, a to ještě dříve, než ministerstvo vnitra stačilo sepsat výnos zaslaný na
brněnské místodržitelství...
Celá věc byla samozřejmě přijata nejen
mezi zastupiteli, ale i obyvatelstvem s velkým
nadšením a ihned bylo započato s přípravami
na náležité oslavy povýšení.
Oslavy byly ustanoveny na 12. 7. a zejména
13. 7., což byla neděle. Na náměstí byla již
předtím vztyčena máje umístěná zhruba v místě dnešního ostrůvku autobusové zastávky,
kolem máje byl upraven taneční „parket“. Krom
ní pak byly na náměstí vztyčeny slavobrány
a obec byla vůbec slavnostně vyzdobena.
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Hlavní oslavy započaly večer v sobotu 12. 7.,
kdy osvětleným městečkem procházel lampionový průvod, jehož výchozím místem byla
budova obecné školy, čili dnešního gymnázia.
Nejprve šli mladší hoši s lampiony, za nimi
muzikanti v počtu dvaceti mužů, za hudebníky
kráčelo obecní představenstvo a teprve pak
hojný zástup obyvatelstva. Průvod za zvuků hudby mířil k zámku, kde jej přivítala knížecí rodina a kde starosta Vincenc Blažek vzdal
hold a provolal slávu knížeti Hugo Mikuláši
Salm-Reifferscheidtovi (1893–1946) jakožto
„prvnímu měšťanu rájeckému“. Poté se průvod
odebral zpátky do městečka, procházel všemi
ulicemi za zvuků hudby a nadšeného jásotu,
aby skončil na tehdy ještě nezastavěném prostranství mezi cukrovarem a sýpkou, kde byl
již za setmění odpálen „skvělý ohňostroj“.
Ohňostroj byl odpálen někde v prostoru zabraném dnes ulicemi Školní, Fučíkova a Erbenova. Ulice Sportovní je už příliš blízko areálu

někdejšího cukrovaru, takže tam patrně k odpálení ohňostroje nedošlo, bylo by to nebezpečné i vzhledem k blízkosti impregnačního
závodu.
Hlavní den oslav, neděle 13. 7., započala
o páté hodině ráno budíčkem střelbou z děla.
V obci už byli přítomni, nebo stále přijížděli,
četní hosté – zástupci úřadů, spolků, korporací i rodáci z blízka, či daleka. Ačkoliv dny
přecházející byly nevlídné, hodně deštivé,
náhoda přála a na slavnostní neděli se vyčasilo, ačkoliv ještě ráno kolem osmé hodiny zapršelo. Pak se ale mraky rozešly, vysvitlo slunce
a byl celý den krásný až do večera i s přiměřenými teplotami, takže účastníky slavnosti
nesužoval ani chlad a déšť, ani letní horko.
K deváté hodině dopoledne se před budovou
školy shromáždily zástupy spolků, obyvatelstvo a hosté, kteří byli představenstvem obce
přivítáni, následovalo několik projevů, načež
se přítomní řadili k průvodu. Ten vyšel dopro-

Průvod procházející náměstím při oslavách povýšení 13. 7. 1913
(Archiv autora)
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Slavnostní bohoslužba před kostelem Všech svatých 13. 7. 1913
(SOkA Blansko)
vázen hudbou 24členné kapely od školy směrem ke kostelu, kde u kříže před farou byla
odsloužena slavnostní bohoslužba. S ohledem
na velký počet přítomných se mše neodehrávala uvnitř kostela, ale venku, kde za pěkného
počasí ji mohlo pohodlně shlédnout mnohem větší množství lidí. Mši sloužil pozvaný
P. Vincenc Ševčík (1862–1921), děkan a farář
černohorský, poslanec zemského sněmu moravského, dlouholetý předseda správní rady
Rolnické akciové společnosti pivovarní a sladovní v Černé Hoře a velký patriot zdejšího
kraje. Asistoval mu rájecký farář P. Vilém Koupý (1865–1921) a kaplani z Doubravice a Boskovic. K bohoslužbě se dostavila též kněžna
Eleonora van der Straten-Ponthoz (1873–1960),
vdova po knížeti Hugo Leopoldu Salm-Reifferscheidtovi (1863–1903), se svým druhým manželem hrabětem Alexandrem van der Straten-

-Ponthoz (1882–1949), dále pak komtesa Elisabetha Luisa Salm-Reifferscheidtová (1892–
1964) a administrátor velkostatku hrabě Václav
Vojtěch Šternberk (1868–1930), bratr kněžny
Eleonory, který po náhlé smrti svého švagra
spravoval a řídil za neplnoletého synovce
a dědice salmovského panství Hugo Mikuláše
rodové majetky. Sám kníže Hugo Mikuláš,
tehdy dvacetiletý mladík, dostavil se k slavnostnímu dění až odpoledne, neboť byl zdržen
na cestě z Ostravy nehodou automobilu.
Z dalších významných hostí je připomínán
kupř. boskovický okresní hejtman Bedřich
Remeš (1863–1952), okresní školní inspektor
František Fresl (1876–1943), vrchní komisař c. k.
finanční stráže Bohumír Novák (1853–1946),
delegáti ústředního výboru Národní jednoty
pro jihozápadní Moravu v Brně, starosta města
Blanska továrník Karel Ježek (1851–1919) a dal-
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ší. Přítomno bylo jako hosté četné úřednictvo
zdejších úřadů, zástupci řady okolních obcí,
místních průmyslových závodů, státních drah,
i učitelstvo a žáci rájeckých škol.
Po mši svaté se dění přesunulo na náměstí,
kde bylo zbudováno provizorní pódium nad
rybníčkem (v prostorách dnešní zelené plochy
před domy čp. 6 a čp. 7), který byl zakryt dřevěnou konstrukcí z desek. Zde také byla umístěna ozdobená busta císaře Františka Josefa I.
Na tomto místě byl zapěn sbor Chorál národa
českého od Karla Bendla (1838–1897), sbor nacvičil a řídil tehdy začínající učitel Maxmilián
Čermák (1889–1963), jenž dodnes zůstává
v živé paměti svých někdejších žáků – nejen
výborný učitel s vřelým vztahem k dětem, ale
také znamenitý hudebník a klavírista, přišedší
do Rájce r. 1911, kdy začal vyučovat na zdejší
obecné škole, aby s tímto působištěm a Rájcem
vůbec zůstal spjat po celý zbytek života.
Po zapění chorálu předstoupil před přítomné starosta Vincenc Blažek, jenž před bustou
císaře přednesl slavnostní řeč, v níž oznámil
povýšení obce rájecké na městečko nejvyšším
rozhodnutím císaře Františka Josefa I., jemuž
vzápětí provolal „za ten čin milosti třikrát
Sláva!“. Poté hudba zahrála rakouskou státní
hymnu za zpěvu celého zástupu. Následoval
krátký projev radního a spoluiniciátora snah
o povýšení Antonína Kočvary a po něm vystoupil před přítomné řídící učitel Antonín Luňáček, vystupující zde jako člen a vyslanec obecního zastupitelstva. Vylíčil dějiny Rájce „vybízeje k lásce domoviny jednotlivě všecky stavy
toto městečko obývající, jehož sláva budiž slávou občanstva, jehož čest naše čest a šťastné
budoucnosti tohoto domova provolal Na zdar!“.
Po proslovu, který nemálo zahrál na strunu
vlasteneckého cítění, se celým náměstím rozlehl mohutný chorál Kde domov můj, jenž
„nesl se velebně náměstím k rozjasněné obloze“.

Po něm vystoupila na tribunu žačka obecné
školy Marie Huvarová (1902–?) a pronesla – jak
psáno – vřelý a nadšený proslov za školní žactvo.
A pak se řečnilo dále – na tribuně se vystřídali: okresní hejtman Bedřich Remeš, farář
P. Vilém Koupý, ředitel měšťanské školy Edvard
Klimeš (1864–1961), děkan a poslanec P. Vincenc Ševčík, blanenský starosta Karel Ježek,
zástupce místních studentů Hubert Jedlička
(?–?) a tajemník Národní jednoty pro jihozápadní Moravu Jan Pospíšil (1874–1936), jenž
završil krátký projev apelem na občanstvo
vždy věrně dbalé „svých národních povinností,
jichž zachování si i v nynějším městečku přeje“.
Jen pro zajímavost doplňme, že Jan Pospíšil
byl úředníkem a také několikaletým předsedou školského referátu brněnského magistrátu a vrchním magistrátním radou, jenž se zasloužil o zvelebení českého školství a odborného ženského školství v Brně, krom toho patřil k zakladatelům památníku Bible kralické
v Kralicích nad Oslavou.
Po dvanácté hodině byla slavnost skončena zapěním sboru Na Moravu! Poté se hosté
přesunuli do hostince Antonína Kočvary
v čp. 43 na dnešní Havlíčkově ulici, kde proběhl slavnostní oběd a banket za účasti hostů
i knížecí rodiny, přičemž bylo proneseno množství přípitků – starosta Vincenc Blažek pozvedl
pohár a připil na zdraví Jeho Veličenstva,
administrátor velkostatku hrabě Václav Vojtěch Šternberk připil „městské radě“ (!) rájecké,
farář P. Vilém Koupý připil knížecí rodině, poté
s přípitkem pozdvihli číši Antonín Kočvara,
P. Vincenc Ševčík, František Fresl a obvodní
lékař MUDr. Arnošt Huvar (1869–1950), kteří
v přípitcích pozdravili osoby zaslouživší se
o povýšení a „o tento slavný den“.
(Dokončení článku v příštím vydání zpravodaje)
Petr Sychra

Správné řešení křížovky z březnového vydání zpravodaje:
Březnové slunce má krátké ruce.
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KAM S NEFUNKČNÍ ZÁŘIVKOU?
Většina z nás musí
občas řešit, co s úspornou zářivkou, která po
letech přestala svítit.
Vysloužilé lineární či
úsporné kompaktní zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na
směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou
unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak v posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější
světelné zdroje. Podle místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky či
LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr moderních světelných
zdrojů je opravdu pestrý. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka či LED žárovka
dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří
ani do tříděného skla.
Důvodem jsou druhotné suroviny, které
lze díky recyklaci znovu využít a také jedova-

tá rtuť, kterou zářivky
(trubicové i kompaktní)
v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení
a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku či LEDku a odevzdat ji v obchodě při
nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat ho
ve sběrném dvoře (v Rájci-Jestřebí naproti
Sládkovým rybníčkům, tel. 724 978 103).
Otevřeno: středa 12–18 h a sobota 8–12 h
Obsluha sběrného dvora ho od Vás zdarma
převezme a uloží do speciální sběrné nádoby,
aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro
naše město Rájec-Jestřebí zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně
hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků,
které bychom jinak museli použít na ekologickou
likvidaci nebezpečného
odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám
vynahradí nižší spotřeba
elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.
Více se o nakládání
s nefunkčními světelnými
zdroji a dalších aktivitách
společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
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USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 24. 2. 2020

USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání rozšířený o bod č. 15 Zápis č. 1/2020 z Finančního výboru Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí
ze dne 14. 2. 2020.
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 výpověď nájemní
smlouvy k bytu v majetku města Rájec-Jestřebí
ze strany nájemce a rozhodla ukončit nájemní
smlouvu ke dni 31. 3. 2020.
USNESENÍ č. 4
Rada města bere na vědomí přehled o pohledávkách na nájemném v bytech v majetku města
Rájec-Jestřebí k datu 31. 12. 2019.
USNESENÍ č. 5
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.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh smlouvy o spolupráci na provedení veřejnosprávní kontroly u Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres
Blansko s firmou AUDIT‑DANĚ, spol. s r. o. Brno
(příloha č. 2). Rada města rozhodla smlouvu
o spolupráci na provedení veřejnosprávní kontroly s firmou AUDIT-DANĚ, spol. s r. o. Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku parc. č. 874 ostatní plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou a souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene
pro E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice ke
stavbě „Rájec – úprava DS, BOSKO“ na obecním
pozemku parc. č. 874 ostatní plocha v k. ú. Rájec
nad Svitavou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč
+ platná sazba DPH.

USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemcích parc. č. 1934/4
ostatní plocha a 1935/1 vodní plocha, oba v k. ú.
Rájec nad Svitavou a souhlasí s uzavřením
Smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice ke stavbě „Rájec – úprava DS, Brzkovská“ na obecních pozemcích parc. č. 1934/4 ostatní plocha a 1935/1 vodní
plocha, oba v k. ú. Rájec nad Svitavou za jednorázovou náhradu 3.900 Kč + platná sazba DPH.
USNESENÍ č. 9
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o provedení demolice domu školní
mládeže na pozemku parc. č. 518 v k. ú. Rájec nad
Svitavou u základní školy.
USNESENÍ č. 10
Rada města bere na vědomí informace ke zhodnocení systému MESOH (příloha č. 3). Informace
budou předloženy na nejbližším jednání zastupitelstva města.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost Centra Motýlek,
z. s. o prominutí nájmu za využití prostor sokolovny po dobu konání příměstských táborů
v červenci a srpnu 2020 (příloha č. 4) a rozhodla
žádosti nevyhovět a dodržet úhradu za pronájem sokolovny dle Sazebníku úhrad Kulturního
centra – sokolovny.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala žádost MAS Moravský
kras z. s. o poskytnutí daru jako příspěvku na provoz destinačního managementu turistické oblasti Moravský kras a okolí. Rada města rozhodla
poskytnout spolku MAS Moravský kras z. s. finanční dar ve výši 10.000 Kč.
USNESENÍ č. 13
Rada města bere na vědomí poděkování Ing.
Pavla Kolmačky, ředitele Oblastní Charity Blansko
za štědrost dárcům, ochotu koledníkům koledovat a za pomoc při uskutečnění Tříkrálové
sbírky v roce 2020, při které bylo v našem městě
koledníky vybráno celkem 116.549 Kč.
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USNESENÍ č. 14 a)
Rada města projednala žádost firmy M Doprava
s. r. o. o prodej nevyužívaného zařízení – 2 kusů
kontejnerů. Kontejnery jsou vedeny v majetku
města v pořizovací ceně 29.750 Kč/ks s datem
pořízení 30. 9. 2007, zůstatková cena je cca
5.708 Kč/ks. Rada města souhlasí s prodejem
2 ks kontejnerů firmě M Doprava s. r. o. za nabídnutou cenu 15.000 Kč + platná sazba DPH.

USNESENÍ č. 14 c)
Rada města projednala žádost firmy AZ Dřevokov s. r. o. o prodej nevyužívaného zařízení –
1 kusu kontejneru. Kontejnery jsou vedeny
v majetku města v pořizovací ceně 29.750 Kč/ks
s datem pořízení 30.09.2007, zůstatková cena je
cca 5.708 Kč/ks. Rada města souhlasí s prodejem 1 ks kontejneru firmě AZ Dřevokov s. r. o. za
nabídnutou cenu 15.000 Kč + platná sazba DPH.

USNESENÍ č. 14 b)
Rada města projednala žádost firmy MP
Elektronik technologie, s. r. o. o prodej nevyužívaného zařízení – 1 kusu kontejneru. Kontejnery
jsou vedeny v majetku města v pořizovací ceně
29.750 Kč/ks s datem pořízení 30.09.2007, zůstatková cena je cca 5.708 Kč/ks. Rada města
souhlasí s prodejem 1 ks kontejneru firmě MP
Elektronik technologie s. r. . za nabídnutou cenu
15.000 Kč + platná sazba DPH.

USNESENÍ č. 15
Rada města projednala Zápis č. 1/2020 z Finančního výboru Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí
ze dne 14. 2. 2020 a doporučuje zastupitelstvu
města vzít zápis na vědomí.

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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ 4. 3. 2020
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
ke zhodnocení systému MESOH (příloha č. 4).

USNESENÍ č. 2a
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí informace ohledně zpracování pasportu,
manipulačního řádu, vodoprávního povolení
a studii vodního díla v Karolíně.

USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města rozhodlo v letošním roce
pokračovat v nákupu sběrných nádob na tříděný odpad dle zájmu občanů na komoditu plast
a papír v celkovém maximálním počtu 200 ks
sběrných nádob z rozpočtu města Rájec-Jestřebí s následným prodejem občanům za zvýhodněnou cenu 200 Kč/ks vč. DPH.

USNESENÍ č. 2b
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace
o hospodaření společnosti Voda‑Teplo‑Světlo,
s. r. o. k 31. 12. 2019 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města bere na vědomí Schválený rozpočet na rok 2019 a jeho skutečné plnění
k 31. 12. 2019 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje
Plán financování obnovy – vodovod a kanalizace
Rájec-Jestřebí na období 2019 – 2028 – aktualizace č. 1/2019 (příloha č. 3).

USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytovat neuvolněným členům Zastupitelstva města Rájec‑Jestřebí odměnu v souladu s přílohou k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
a to za měsíc takto:
– člen rady: 7.954 Kč,
– předseda výboru/komise: 3.978 Kč,
– člen výboru/komise: 3.314 Kč a
– člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.989 Kč.
Při souběhu funkcí se poskytne jedna, a to nejvyšší odměna. Odměna bude poskytována od
4. 3. 2020. V případě nástupu náhradníka na

USNESENÍ
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uprázdněný mandát člena zastupitelstva města
bude odměna poskytována ode dne složení sli
bu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.
USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí Zápis ze zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Rájec-Jestřebí č. 1/2020 ze dne
14. 2. 2020 (příloha č. 5).
USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Rájec-Jestřebí na rok 2020 ve výši: příjmy
119.020.000 Kč, financování-zapojením rezerv
36.000.000 Kč a dlouhodobé přijaté půjčené
prostředky (investiční úvěr) 8.000.000 Kč, výdaje 163.020.000 Kč (příloha č. 6). Zastupitelstvo
města rozhodlo v návrhu rozpočtu provést
změnu na § 3639 Komunální služby snížení
o 400.000 Kč, na § 6171 Činnost místní správy
snížení o 300.000 Kč a na § 2310 Pitná voda navýšení o 700.000 Kč pro řešení kvality pitné
vody. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou částky
uvedené za jednotlivé paragrafy.
USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města schvaluje investiční akce
zahrnuté v mimořádných výdajích rozpočtu
města Rájec-Jestřebí na rok 2020 (příloha č. 7).
Zastupitelstvo města rozhodlo vyřadit z mimořádných výdajů Komunální služby: Demolice
domu pro volnočasové aktivity ZŠ a snížit výdaje na Činnost místní správy: Hotspoty – veřejné wifi v kulturním centru na částku 200.000 Kč.
Zastupitelstvo města rozhodlo zařadit mimořádný výdaj Pitná voda: Řešení kvality pitné vody
700.000 Kč.

USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města projednalo návrh Smlouvy
o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb mezi městem Rájec-Jestřebí a městem
Blansko na rok 2020 (příloha č. 8). Zastupitelstvo
města souhlasí s uzavřením Smlouvy o příspěvku
na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem Blansko pro rok 2020 s celkovou výší příspěvku 280.000 Kč, s rozdělením u služeb sociální
prevence a sociálního poradenství ve správním
obvodu ORP Blansko pro rok 2020 ve výši 80.000
Kč a u služeb sociální péče ve správním obvodu
ORP Blansko pro rok 2020 ve výši 200.000 Kč.
USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout z rozpočtu města Rájec-Jestřebí na rok 2020 v souladu
s Programem na poskytování dotací z rozpočtu
města Rájec-Jestřebí investiční dotace žadatelům dle přílohy č. 9. Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rájec-Jestřebí č. 1/2020 –
3/2020 (příloha č. 10–12).
USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout z rozpočtu města Rájec-Jestřebí na rok 2020 v souladu
s Programem na poskytování dotací z rozpočtu
města Rájec-Jestřebí neinvestiční dotace žadatelům dle přílohy č. 13. Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu města Rájec-Jestřebí č. 4/2020 – 11/2020
(příloha č. 14–21).
USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí Zápis ze zasedání Kontrolního výboru města
Rájec-Jestřebí č. 2/2019 ze dne 9. 12. 2019 (příloha
č. 22).

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

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 9. 3. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.

USNESENÍ č. 3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvy.

USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2019, 2020
(příloha č. 1).

USNESENÍ č. 4
Rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu
na byt v bytovém domě v majetku města Rájec‑Jestřebí.
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USNESENÍ č. 5
Rada města rozhodla poskytnout z rozpočtu
města Rájec-Jestřebí na rok 2020 v souladu s Programem na poskytování dotací z rozpočtu města Rájec-Jestřebí neinvestiční dotace žadatelům dle přílohy č. 2. Rada města schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rájec-Jestřebí č. 12/2020 – 29/2020
(příloha č. 3–19).
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2019 uzavřenou
s firmou Craft Art Film (příloha č. 20), jehož předmětem je změna termínu odevzdání díla a navýšení ceny a rozsahu díla. Rada města rozhodla
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Craft Art
Film uzavřít.
USNESENÍ č. 7
Rada města bere na vědomí výpověď dodatku
č. 2 nájemní smlouvy na část pozemku parc. č.
824 v k. ú. Jestřebí ze dne 16.09.2015 z důvodu
odkoupení předmětné části pozemku. Rada

USNESENÍ
města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
ke dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy
do katastru nemovitostí.
USNESENÍ č. 8
Rada města rozhodla zrušit poplatek 1 Kč/kg za
uložení bioodpadu ve Sběrném středisku odpadů
v Rájci-Jestřebí.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala žádost spolku Centrum
Motýlek, z. s., Rájec-Jestřebí, vedenou pod č. j.
MERJ 494/20 a souhlasí s pořádáním kulturní
akce „Velikonoční jarmark“ dne 11. 4. 2020 za
podmínek uvedených v příloze č. 21.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala a bere na vědomí
Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu územního odboru Blansko Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje za rok 2019.

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

RŮZNÉ
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Diakonie Broumov, sociální družstvo
www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
Ø ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
Ø nábytek
Ø znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční: 20.–24. dubna 2020

po, čt 7.00–18.00 hod., út, čt 7.00–15.00 hod., pá 7.00–13.30 hod.
místo: Informační centrum města Rájec-Jestřebí, Komenského 620,
Rájec-Jestřebí (budova Městské knihovny)
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. 491 524 342, 739 999 112

CENY INZERCE
Plošná inzerce:
		
		

celá strana
½ strany
¼ strany

960 Kč
480 Kč
300 Kč

Řádková inzerce: jeden řádek

36 Kč

Uzávěrka zpravodaje: vždy do 15. dne v měsíci
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce
Ceny jsou uvedeny bez DPH, k ceně bude připočtena platná sazba DPH.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 4/2020 – vydáno
v dubnu 2020, vydal Městský úřad v Rájci-Jestřebí. Registrační číslo: MK ČR E 11367 – šéfredaktor
Lucie Augustinová. Adresa redakce: MěÚ Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, 679 02, tel.: 515 557 618,
kultura@rajecjestrebi.cz, uzávěrka příspěvků do 15. dne v měsíci. Za obsahovou, stylistickou a gramatickou stránku textů odpovídá autor, příspěvky neprošly jazykovou korekturou. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky krátit i upravovat a neodpovídá za obsah uvedených inzerátů.

AKCE

2020

státní zámek

RÁJEC NAD SVITAVOU
národní kulturní památka

Kamélie a poklady salmovských sbírek

BŘEZEN

Velikonoce na zámku
9. - 13. 4. 2020

Svátky na zámku

Jarní květiny, kamélie a skleněné dekorace
s velikonočními motivy vyzdobí
prohlídkové trasy zámku.

1. a 8. 5. 2020

Hrdinové
detských knih
1. 5. - 31. 7. 2020
Výstava v zámecké kapli

6. a 7. 6. 2020

Prohlídky parku
se zahradníkem

KVĚTEN
3. - 6.7. 2020

Concentus Moraviae

ČERVEN

Svatojánské kvítí

květinová výstava v prohlídkové trase zámku.
Komnaty provoní bylinky pro radost i poučení.
3. a 24. 7. 2020 noční prohlídky, nutná rezervace.

ČERVENEC

6. - 15. března 2020

Kvetoucí kaméliové keře, pěstované v zámeckém zahradnictví, vyzdobí soukromé apartmány
knížecí rodiny Salmů. Bohaté interiéry doplní umělecké předměty z depozitářů zámku
jako např. zbraně, obrazy, porcelán a sklo. Současně jsou otevřeny zámecké skleníky.
Možnost poradenství a nákupu jarních květin
a kamélií do 31. března 2020.

DUBEN

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL KONANÝ
DNE 1. BŘEZNA 2020 V KULTURNÍM
CENTRU – SOKOLOVNA

koncerty v prostorách zámku.

Drevená hracka

15.6. - 31.8. 2020 - vznik a vývoj hračky.
Výstavní prostor v zámecké kuchyni.

Panna a netvor, Frankenstein

SRPEN

Babí léto na zámku
11. - 13.9.2020
Rájecké jiřinky
a květinová aranžmá
z podzimních květů
a plodů v přízemí zámku.

29.8. 2020

Hradozámecká noc

ZÁŘÍ

Netradiční noční prohlídky,
nutná rezervace, 1. a 21.8. 2020

Panna a netvor
Frankenstein

Zámecký park otevřen denně od 6 do 20 hodin, v letních měsících 6 - 21 hod. Nutné dodržovat návštěvní řád parku.
Otevírací doba zámku a prohlídky uvedených akcí jsou shodné s otevírací dobou zámku.

Jak se mění naše město – místní část Holešín, nová parkovací stání a povrch komunikace.

