Jak se mění naše město – místní část Karolín, nový povrch komunikace kolem kapličky.
Foto: Zdeněk Vašíček.

Město Rájec-Jestřebí
Vás srdečně zve

POSEZENÍ
S OCHUTNÁVKOU
VÍN A BURČÁKU Z
VINAŘSTVÍ

PÁTEK

1. 10. 2021

A CIMBÁLOVOU
MUZIKOU
Z DOL

NÍCH B

OJANO

VIC

V 18:00 HODIN

KULTURNÍ CENTRUM-SOKOLOVNA V RÁJCI-JESTŘEBÍ
* ochutnávka vín z Vinařství Sýkora z Čejkovic
* možnost zakoupení vín a burčáků od vinaře
* možnost zakoupení kozích sýrů a masných specialit

Cena: 200,- (v ceně ochutnávka šesti vzorků vína a burčáku)
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V IC MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ

SLOVO STAROSTKY
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
zdravím Vás na začátku měsíce září. Počasí se
náhle ochladilo, věřím však, že nás ještě čeká
babí léto a užijeme si sluníčka.
Prázdniny utekly jako voda, školáci už opět
sedí ve školních lavicích. Přejme si, ať se školní rok 2021/2022 vrátí zpět do zajetých kolejí, ve školách se může plnohodnotně učit,
namísto řešení všudypřítomných epidemiologických opatření. Přeji všem prvňáčkům
i ostříleným matadorům příjemný školní rok
plný nových zážitků a kamarádství, učitelům
pak vnímavé žáky a studenty, kterým budou
rádi předávat své znalosti a zkušenosti.
Ve městě panuje čilý pracovní ruch. Stavba
silnice II/374, IV. etapa, průtah Rájec již dostává hrubé obrysy, lze si již představit, jak její
trasa bude vypadat po dokončení. Zároveň se
opravují chodníky a komunikace, v nejbližších
dnech se začne s realizací cesty od pošty ke
škole. Dokončena je rekonstrukce sociálních
zařízení a elektroinstalace v 2. MŠ v Jestřebí,
před dokončením je také nová elektroinstalace, vč. nových omítek a stropních podhledů
na chodbách v budově knihovny.
Nyní mi ale dovolte malé ohlédnutí v čase,
do měsíce července. Stalo se již tradicí, že
k nám v červenci přijíždí legendární pojízdný
Kinematograf bratří Čadíků. Letošní promítání však mělo jednu změnu. Místo promítání

na tréninkovém fotbalovém hřišti, kde se právě buduje nová okružní křižovatka, byly první
dva filmy promítnuty v Jestřebí, v areálu Na
Rybníčku a zbývající dva pak v Rájci, na hřišti
za sokolovnou. Šlo vždy o jeden dokument
a jednu komedii. Poslední z filmů 3obule byl
doplněn o ochutnávku vín z vinařství Vican,
vinařství, kde se film převážně natáčel. Přes
ne zrovna příznivé počasí, především chladné noci, se za pomoci Vás, našich spoluobčanů, podařilo vybrat (příspěvek je dobrovolný) na charitativní účel částku 6.909 korun.
Děkujeme. Ráda bych tímto dále chtěla velice
poděkovat za možnost využít prostory hřišť
Na Rybníčku i za sokolovnou, hasičům za
dohled a také zástupcům jednotlivých klubů
za zajištění občerstvení při všech promítacích
večerech. Společně se můžeme těšit opět za
rok na viděnou.
Pevně věřím, že jste si všichni užili zasloužený
čas dovolených, nabrali síly, prožili nevšední
a výjimečné chvíle. Než se zcela rozloučíme
s letošním létem, přijměte pozvání na chystané akce, je jich opravdu mnoho. Přeji nám
všem, ať si je můžeme užít společně bez dlouhých předchozích omezení.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

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

ZPRÁVY Z RADNICE

2

Město Rájec-Jestřebí ve spolupráci
se Základní školou a mateřskou školou
Rájec-Jestřebí

vyhlašují

ve prospěch Mgr. Michala Poláka

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

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA / KULTURNÍ DĚNÍ

3

PROVOZNÍ DOBA KNIHOVNY
Vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám,
jež jsou značně rozsáhlé, bude otevřeno v průběhu září pro děti i dospělé výdejní okénko.
Půjčování bude probíhat jako v době covidové.
Čtenáři si mohou napsat či zavolat, domluví
si hodinu návštěvy, knihovnice jim knihy připraví a v pondělí a ve čtvrtek v běžné půjčovní
době vydají. Výdejní okénko bude v prostorách
dospělého oddělení.

Městská knihovna dále oznamuje všem čtenářům, kteří využívají donáškovou službu, že
z technických důvodů rozvoz knih proběhne
v pátek 3. září dopoledne.
V Holešíně proběhne první půjčovní den v úterý 14. 9. 2021.
tel. 516 432 152, mobil 737 328 976,
e-mail: knihovna@rajecjestrebi.cz
Aktuální informace sledujte na webu
knihovny a v hlášení městského rozhlasu.

KULTURNÍ DĚNÍ
Čtvrtek 16. 9. 2021 19:00 hod.		
Státní zámek Rájec nad Svitavou
SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT
KRUHU PŘÁTEL HUDBY
Město Rájec-Jestřebí Vás srdečně zve na zahájení sezóny Kruhu přátel hudby 2021/2022. Ve
Slavnostním sále zámku vystoupí Slavic Trio.
Vstupné 180/120 Kč (děti, studenti, předprodej).
Vstupenky jsou k zakoupení v informačním
centru města.
Sobota 18. 9. 2021 19:00 hod.		
Neděle 19. 9. 2021 18:00 hod.
Kulturní centrum – sokolovna
ANDĚLIKA A LASKAVEC
Divadelní spolek Rájec-Jestřebí zve všechny své
příznivce na nově nastudované představení.
Vstupné dobrovolné.

Pondělí 27. 9. 2021 17:30 hod.		
sál K-áčko
JEDOVATÁ „STVOŘENÍ“ V ČR
Petr Sychra ve spolupráci s městem Ráje-Jestřebí pořádá další přednášku, která bude pojednávat o jedovatých biologických entitách v ČR.
Posluchači se dozví informace o některých
známých i méně známých jedovatých druzích
rostlin a živočichů vyskytujících se na území
naší vlasti. Lektorem bude RNDr. Tomáš Filipi,
Ph.D. Vstupné dobrovolné.
Pátek 1. 10. 2021 18:00 hod.		
Kulturní centrum – sokolovna
POSEZENÍ U CIMBÁLU S OCHUTNÁVKOU VÍN
Opět po roce zveme všechny příznivce cimbálové muziky a dobrého vína na společenský
večer. Pozvání do našeho města přijali Vinařství Sýkora z Čejkovic a Cimbálová muzika GRAJCAR z Dolních Bojanovic. Vstupné: 200 Kč. Předprodej místenek v IC města.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS ZNOVU ZAHÁJEN
Ač bychom neradi cokoliv zakřiknuli, doufáme, že se epidemická situace začíná pozvolna
uklidňovat. Život se pomalu otřepává a vrací do
obvyklých kolejí, přestože stále musíme respektovat určitá omezení a opatření. S tím sice bu-

deme muset zřejmě ještě nějakou dobu vyžít,
na druhou stranu ale situace opět začíná přát
vzájemnému setkávání, kulturním, sportovním,
společenským a dalším podobným akcím, bez
nichž jsme se museli dlouhou dobu obejít.

KULTURNÍ DĚNÍ
Koronavirová epidemie se samozřejmě dotkla
i naší přednáškové činnosti, která v letošním
roce „oslavila“ desáté výročí svého trvání, ačkoliv s ohledem na celkové dění nebylo prakticky
možné během první poloviny roku žádné akce
realizovat. O to radostněji Vás, všechny příznivce našich přednášek a témat, nyní chceme
tímto příspěvkem nejen uvědomit o obnovení přednáškového cyklu v tradiční podobě,
ale zároveň tak trochu pozvat na to, co jsme
pro Vás na podzim letošního roku připravili.
Věříme a doufáme, že se epidemická situace
již nezhorší natolik, aby uskutečnění přednášek znemožnila a museli jsme opět setrvávat
doma v uzavírkách a spleti zákazů a omezení.
Vzhledem k více než roční pomlce, přerušené
jen ojedinělou přednáškou v loňském září,
kterou se podařilo zrealizovat, jsme se rozhodli zahájit podzimní přednáškový „běh“ o něco
dříve, již koncem srpna, kdy jsme se sešli v sále
K-áčko u příležitosti připomínky 880. výročí
našeho města, resp. obce Rájec, o čemž pohovořil spoluautor tohoto článku.
V následujících měsících až do prosince navážou na srpnovou přednášku další, věnované
okruhu historie a přírodních věd. Těšit se proto
můžete na exkurzi do světa přírody v podobě
přednášky o jedovatých rostlinách tuzemských
i světových, kde navážeme na dřívější témata z tohoto ranku. Lektorem bude účastníkům
našich akcí již důvěrně známý RNDr. Tomáš
Filipi, Ph.D., mikrobiolog, bývalý odborný pra-
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covník MZLU v Brně. V přírodě zůstaneme
také v říjnu, ovšem tentokrát ještě s přídechem
historie, umění a architektury, neboť se budeme „toulat“ v dějinách i současnosti hradních,
zámeckých a palácových zahrad a parků. Tato
přednáška zároveň bude počátkem nové přednáškové série zaměřené na toto velmi široké,
pestré a bohaté téma, s nímž nás přijede seznámit historička a památkářka Ing. Lenka
Křesadlová, Ph.D., z Metodického centra zahradní kultury NPÚ ÚOP v Kroměříži. V listopadu znovu nahlédneme pod pokličku výzkumů a historie brněnského podzemí, a to jak
jinak, než společně s renomovaným znalcem
a vedoucím výzkumů Ing. Alešem Svobodou.
Letošní sérii přednášek pak zakončíme v čase
adventním připomínkou jedné z největších
osobností evropských dějin, vojevůdce a politika Evžena Savojského, jehož životní osudy
nám představí přední český historik, muzejník
a kunsthistorik, univ. prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Věříme, že Vás témata presentovaná renomovanými lektory zaujmou a v obvyklé pondělní
večery přivábí do sálu K-áčko. Vstupné na
všechny přednášky zůstává dobrovolné.
O jednotlivých akcích a přesných termínech
konání se včas dozvíte ve zpravodaji, rozhlasových relacích či ve vývěskách.
Na shledání se těší
Petr Sychra
Božena Valíčková

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ ODPOLEDNE S DRAKIÁDOU
Na sobotu 2. 10. plánují hasiči v Holešíně tradiční Podzimní odpoledne. Jako primární
naplnění této akce je pouštění draků všech
druhů a velikostí. Doprovodný program vyplňuje ukázka a zkouška hasičské techniky,
trampolína, která ještě nikdy nebyla prázdná, palačinky tety Zdenky, které rozdáváme
po stovkách. Samozřejmostí je i další bohaté
občerstvení. Nabízíme i možnost posedět ve
vytápěném stanu.

Protože ještě nemáme celý program potvrzený, budou se muset naši hosté nechat překvapit, jestli letos děti budou rajtovat na koních,
nebo je povozí kočár tažený koňmi, či usednou
do nějakého veteránu.
Věříme, že letos překonáme návštěvnický rekord. Tak neváhejte a stavte draky!
Těšíme se na všechny.
Za SDH Evžen Mejzlík
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Divadelní spolek Rájec - Jestřebí uvádí
Peter Shaffer

Andělika a laskavec
přeložila Dana Hábová

premiéra 18. září 2021 v 19 hodin
repríza 19. září 2021 v 18 hodin
Kulturní centrum
sokolovna Rájec - Jestřebí
vstupné dobrovolné
představení vzniklo za finanční podpory města Rájec - Jestřebí
Nositele autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární,
audiovizuální agentura z.s. , Krátkého 1, Praha 9

RYCHLOKURZ ČAR A KOUZEL V PUSTÉ RYBNÉ 17.–24. 7. 2021
Na pobytový tábor od Motýlka jsme se z nádraží v Rájci vydali vlakem. V Poličce jsme přestoupili na autobus a dojeli až do Pusté Rybné,
odtud už jsme pěšky pokračovali až do hájenky u lesa. Tam jsme si vybalili věci a moudrý
klobouk nás rozřadil do jednotlivých kolejí.
Mě zařadili do Nebelvíru. Pak nám hlavní čarodějnice Minerva Mc. Gonagalová vysvětlila,
že kouzelníci jako je ona se občas musí spojit
s mudly jako jsme my, když hrozí nebezpečí.
Taky nám řekla, že musíme porazit čarodějnici
Morwenu a že se dá porazit jedině kouzlem,
které budeme po celý tábor luštit. Byla to šifra,
do které jsme za každý splněný úkol dostali
písmeno. Během prvního dne se všichni z kolejí seznámili jak s dětmi, tak i s řediteli kolejí.
Postupně jsme plnili úkoly, vyráběli jsme košťata, kolejní vlajky, kouzelnické hůlky a lektva-

ry, každá kolej si vymyslela svůj pokřik, hráli
jsme famfrpál a jezdili na „hypogryfovi“.
Také jsme byli na třech výletech nebo spíš
dlouhých procházkách. První v pořadí byl výlet k malému lanovému centru, a co je zajímavější, na oběd jsme šli do penzionu, u kterého
byl minigolf! Vedoucí pro nás měli minigolf
zamluvený, takže jsem si ho poprvé v životě
vyzkoušela a bylo to super. Další výlet byl do
záchranné stanice a ekocentra Pasíčka, které
jsme věnovali peníze na péči o zvířata. Pak
jsme se odtud polní cestou vydali k Toulovcovým maštalím a dále až k zastávce autobusu.
Poslední výlet byla spíš taková procházka po
blízkém okolí Pusté Rybné, krásným lesem
podél osvěžujícího potoka Hlučál jsme došli
na oběd do stejnojmenného hostince a potom
ještě na koupačku do místního přírodního

CENTRUM MOTÝLEK
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koupaliště. Jídlo nám po celou dobu tábora
moc chutnalo, ale nejlepší byl právě pátek.
Na snídani nám udělali vedoucí vaječné chleby
a na večeři dokonce palačinky, to byla teprve
mňamka.
Na konci tábora jsme měli doluštěné šifry
a pronesli jsme čtyři části zaklínadla, které jsme
stvrdili praskacími kuličkami. Pak jsme zavěsili

mezi stromy kolejní vlajky a celé místo okolo
ohniště vyzdobili ve všech čtyřech kolejních
barvách a po čtyřčlenných skupinkách jsme
chodili na stezku odvahy alias cestu za kamenem mudrců. Další den jsme se ráno sbalili
a jeli jsme všichni domů.
Lea Neustupová

CENTRUM MOTÝLEK
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NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Číslo Název kroužku

Lektor

Kdy

Cena

3

Angličtina pro věčné i pokročilé
začátečníky

Veronika Bondyová

Pondělí
17.00–18.15

3900 Kč školní
rok

4

Angličtina do práce

Veronika Bondyová

Pondělí
18.15–19.30

3900 Kč školní
rok

8

Cvičení pro maminky s dětmi
– miminka

Veronika Bondyová

Středa
10.00–11.00

600 Kč
pololetí

10

Cvičení pro maminky s dětmi
– batolata

Kateřina Kalová

Středa
9.00–10.00

600 Kč
pololetí

11

Cvičení pro maminky s dětmi
– předškolkáčci

Kateřina Kalová

Čtvrtek
9.00–10.00

600 Kč
pololetí

16

Mažoretky – mladší

Pavla Prudká

Úterý
15.15–16.15

1000 Kč
školní rok

16

Mažoretky – starší

Pavla Prudká

Úterý
16.15–17.45

1300 Kč
školní rok

23

Pojďme si spolu hrát
(1x za měsíc, rodiče s dětmi 2–5)

Kateřina Gorčíková

Čtvrtek
16.00–18.00

80 Kč
dítě

27

Keramika pro rodiče s dětmi
(děti ve věku 2–7 let)

Eva Šudáková

Úterý
17.00–18.00

900 Kč

INFORMACE:
• Přihlášky do kroužků lze vyplnit online na stránkách Centra: www.centrum-motylek.cz
• Informace o zahájení kroužků obdrží přihlášení účastníci od lektorek.
Platbu za kroužek prosíme hradit pouze na účet číslo 233801079/0300, jako variabilní
symbol uveďte číslo kroužku a do poznámky napište jméno dítěte / vaše jméno.
Pro více informací kontaktujte koordinátorku kroužků: Kateřina Gorčíková,
E: gorcikova.katerina@gmail.com, T: 603 816 795

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
ZÁŘÍ 2021
4. 9.
5. 9.
11. 9.
12. 9.
18. 9.
19. 9.
25. 9.
26. 9.
28. 9.

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

MUDr. Paulíčková Jarmila
MUDr. Paulíčková Veronika
MUDr. Pernicová Libuše
MUDr. Beranová Alžběta
MUDr. Mikulášková Miroslava
MUDr. Roth Pavel
MUDr. Řehořek Tomáš
MUDr. Řehořek (MUDr. Řehořková)
MUDr. Semrádová Danuše

Černá Hora, Zdrav. středisko
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Letovice, Mánesova 468/2
Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol 221

725 415 615
725 415 615
774 177 804
735 056 656
516 474 488
516 444 326
516 488 453
516 488 453
516 435 203

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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 31. července 2021 proběhlo na Městském úřadu v Rájci-Jestřebí vítání občánků.
Do života byly přivítány tyto děti:
David Luengo Kala, Tomáš Skoupý, Veronika Doleželová, Maroš Geroč, Vojtěch Cihlář,
Filip Svoboda, Soňa Dudková, Marianna Voldánová, Roman Holánek, Sofie Pavlovičová,
Magdalena Farkašová, Sabina Nečasová, David Ryza, Čeněk Orel, Eva Kalasová,
Lukáš Trtílek, Kryštof Polčák, Matyáš Havlík, Antonín Zubr, Emily Podaná, Teodor Jelínek,
Adriana Slaninová, Zuzana Pavloušková, Erika Křížová, Matyáš Langr, Tereza Prokopová
Rodičům přejeme hodně radosti a úspěchů při výchově dětí, celým rodinám pak mnoho zdraví,
pohody a spokojenosti.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
V MĚSÍCI ČERVENCI
paní Jindřiška Kučerová, 92 let
pan Petr Skoták, 58 let
paní Jena Hrušková, 88 let

OHLASY / HOLEŠÍN
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ČTYŘI VEČERY V KINEMATOGRAFU

Je pondělí večer, s nezbytnou výbavou – rybářskou stoličkou s košíčkem v opěrátku ruky
a mikinou přes rameno – kráčím nikoliv na ryby,
ale do Kinematografu Bratří Čadíků Na Rybníček. Účast hojná, film pohodový a veselý,
leč nastiňující i vážná témata, a navíc pivo co
točili, se k Bábovkám – káva promine – hodilo.
Večer následný je prořídlejší publikum, ptám
se tedy pána u pisoáru v polovině filmu, aby
řeč nestála: „Co že je dnes méně lidí?“ – „Se

divíš? Kdo by šel na Havla.“ Odpovídám: „No já
jsem na něj přišel.“ A dozvím se: „Jo?! Leda
tak na pivo, co...“ Jenže já jsem přišel na oboje a oboje mne potěšilo. Večer středeční již
vycházím později, mám to za sokolovnu jednoduše blíž. Účast ještě klesla. Meky je snímek
dokumentárního charakteru a teda musím
říct, že ač se s jeho písněmi člověk potkává,
vlastně jsem o něm nic moc nevěděl. A tady
zjišťuji, že to není jen takový ten chlápek
s dopnutým posledním gombíkom na košili,
ale naopak celkem sympatická hudební ikona.
No a poslední večer dobíhám na poslední
chvíli, účast již hojná, dokonce se i koštuje vínečko z vinařství, jež film Bobule 3 produkovalo. Oproti předchozím Bobulím hodnotím
tento snímek za méně humorný a s poněkud
předvídatelnými hláškami. Ale zase ty panorámata... A tak to byl poslední den v kinematografu. Doufám, že se kinematografová kasička za čtyři večery dosti naplnila a podpoří
dobrou věc. Celkově mi projekt Kinematograf
Bratří Čadíků přijde přívětivý, neboť plátno
má prostě do sebe víc než sebevětší plazmovka v parádním pokoji a když se pár příjemných
večerů v kinematografu ještě spojí s podporou
dobré věci, tak se hnedle lépe usíná. Děkuji
všem, co se na realizaci těchto čtyř večerů
podíleli a těším se na další biograf.
JN

POUŤOVÉ POSEZENÍ
V půli srpna již tradičně probíhá v Holešíně pouťové posezení. Letošní pouť připadla na sobotu 14. 8. Odpoledne vždy vyplní Memoriál
Marka Opatřila – turnaj v malé kopané, ve kterém se letos místní sportovci umístili na krásném druhém místě. Podvečer se scházejí zase
ti, co mají chuť si zatančit a něco dobrého pojíst
a popít. Taneční štěrk se tentokrát plnil poměrně rychle a zůstal obsazen po celou zábavu.

V neděli se ještě sešlo pár nadšenců, kteří vše
uklidili, poseděli a rozebrali úspěšnost akce,
která se ukázala velmi zdařilá. Celkový dobrý
dojem mírně pokazilo zjištění, že si v nočních
hodinách pár ,,siláků‘‘ vybilo přebytky energie
na kontejnerech s odpady a TOI TOI budce.
Za SDH Evžen Mejzlík

HOLEŠÍN
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SENIORSKÉ ODPOLEDNE
Po mnohých dotazech, kdy holešínští hasiči
udělají něco jen pro starší občany, jsme přemýšleli, co by to tak mohlo být? Sehnat dechovku? Kdo by tančil, když nohy už tak neslouží
jako dřív? Promítnout film? No to né! Beseda
se známou osobností? Ale koho sehnat? Díky
velké náhodě v neděli 18. července přijel do
Holešína známý divadelní a filmový herec,
mistr slova a elegán s kloboukem, pan Jan
Přeučil. Vyprávěním historek ze života na place,
kde prkna znamenají svět, o veselých příhodách z natáčení nejen svých, ale i dalších hereckých kolegů, bavil téměř dvě hodiny holešínské seniory. Při autogramiádě se pan Přeučil
ochotně vyfotil s každým, kdo měl zájem, a září
svou vitalitou i na společné fotografii, kde
bohužel nejsou všichni zúčastnění.
Připravena byla pro všechny hosty i malá svačinka, aby po obědě nevyhládlo a byla i energie
na povídání mezi sebou po odjezdu pana
Přeučila. Však se někteří místní v této podivné
době i rok nepotkali. A to nejsme žádná velká
obec. Máme to k sobě všichni kousek, a přesto
se málo vidíme.Proto přeji všem občanům,
nejen těm co více pamatují, aby byli dlouho
zdraví a mohli jsme se dál setkávat a bavit napříč generacemi.
Za holešínské hasiče Evžen Mejzlík

SPORT
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VODÁCKÉ AKCE

Jakmile se epidemiologická situace zlepšila
a nastalo rozvolnění, mohli členové vodáckého
oddílu uspořádat další akce. Většinou to však
byly cyklistické výlety. Zájem byl velký, proto
jsme vždy jeli autobusem s vlekem, kde se
naváží kola.
Vysočina 22. 5. 2021
Nejdříve jsme zavítali na Vysočinu. Jeli jsme
od Tří Studní k pramenům Svratky a Sázavy.
U těchto dvou řek je zajímavé, že pramení
blízko sebe, ale každá teče do jiného moře.
Prochází zde hlavní evropské rozvodí.
Dále jsme pokračovali do Žďáru nad Sázavou,
Hamru nad Sázavou, kde jsme navštívili místní muzeum Šlakhamr. Poté jsme pokračovali
do Přibyslavi po krásné cyklostezce, která byla
dříve jednokolejkou.

Divoká Orlice 12. 6. 2021
Tento výlet jsme začali v horách, vyjeli jsme na
rozhlednu Anenský vrch a odtud na Pěticestí,
následoval sjezd do Orlického Záhoří, Neratova
a krásnou horskou přírodou k Zemské bráně.
Odtud jsme přejeli do Kostelce nad Orlicí, dále
pak k přehradě Pastviny a do Žamberku, Litic
a Potštejna. Zde jsme navštívili místní pivovar.
Cíl této cesty byl v malé vesničce Záměl.
Jihlava 19. 6. 2021
Tato akce již byla vodácká, ale užili si ji i někteří cyklisté. Vodáci jeli řeku Jihlavu z Mohelna
do Ivančic. Je to naše každoroční akce, když se
upouští přehrada Dalešice. Cyklisté většinou
využili přesun autobusem a pak po vlastní ose
dojeli až domů.

SPORT
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Tichá Orlice 24. 7. 2021
Tento výlet byl také i pro vodáky, kteří jeli
z Letohradu do tábořiště v Cakli. Cyklisté startovali v horském středisku Čenkovice (někteří
si ještě vyjeli na Suchý vrch) a odtud do Letohradu, Ústí nad Orlicí (zde si někteří opět přidali kilometry výjezdem na rozhlednu Andrlův
chlum. Je to asi 4 km od města, samozřejmě
stále do kopce. Ale odměnou je krásný rozhled
po okolní krajině). Z rozhledny jsme sjeli zpět
do města a pokračovali do Vysokého Mýta,
kde byla konečná.
Údolí Wachau 7. 8. 2021
Další cyklistická vyjížďka byla do Rakouska.
Přijeli jsme do Melku, kde je nádherný klášter,
a podél břehů Dunaje pokračovali do města
Krems. Cyklostezky zde vedou po obou březích, takže jsme si mohli vybrat. Údolí je malebné, je možno zde vidět spoustu kostelíků,
klášterů a také se projíždí vinicemi. Z Kremže
již pokračuje cyklostezka jen po pravém břehu,
asi 42 km do Tullnu. Vede opět kolem Dunaje,
Tato část již není až tak malebná, ale cesta pro
cyklisty je kouzelná. V Tullnu jsme se osvěžili

koupelí. Sladkou tečkou za dnešním výletem
bylo osvěžení v podobě zmrzliny na krásně
upraveném náměstí.
Všechny vodácké akce byly hodnoceny velmi
kladně. Účastníci si pochvalovali krásně prožité
dny a již nyní se těší na další příjemné zážitky,
nejen ty sportovní. Důkazem jsou i neustále
přibývající zájemci o tyto vodáky organizované
akce.
M. M.

2021–2022

Vst u p n é jed n ot l i vě: 250/200 Kč
(d ět i , st u d ent i , předpro dej)

Úžasné propojení rockové muziky se světem
barokních velikánů. Kytarový virtuóz spolu
s profesionálním doprovodem nabízejí
spojení drsného zvuku elektrické kytary
a libozvukem smyčců podpořených
cembalem ve slavných skladbách barokních mistrů v čele s Antoniem Vivaldim
a Johannem Sebastianem Bachem či rockových legend jakými byli QUEEN či AC/DC.

Adam Malík – elektrická kytara • Pavel Wallinger – housle
Komorní orchestr Musici Boemi

Kulturní centrum – sokolovna
BAROCK
& Barokní a rockové hity

Pátek 22. 4. 2022 v 19 h

Vst u pn é jed n ot l i vě: 1 5 0 /1 2 0 Kč
(dět i , st u d ent i , p ře d p ro d e j )

Další koncert z cyklu mimořádně nadaných
umělců Českého hudebního fondu.
Pro diváky je připraven atraktivní
klasicko-romantický virtuózní program.

Předplatné: zlevněná přenosná abonentka pro 1 osobu 390 Kč (dítě do 15 let, student do 26 let), přenosná abonentka pro 1 osobu 590 Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 890 Kč
Výměna abonmá z loňské sezóny 2020–2021 za doplatek 50 %: přenosná abonentka pro 1 osobu 295 Kč, přenosná abonentka pro 2 osoby 445 Kč, přenosná abonenta dítě/student 195 Kč
Slevy: 50 % ze vstupného na jednotlivé koncerty a ceny abonentky Kruhu přátel hudby držitelům průkazu ZTP a ZTP/P a jedné doprovodné osobě (abonentka je nepřenosná)
Předprodej vstupenek a abonentek: Informační centrum Rájec-Jestřebí, Komenského 620, Rájec-Jestřebí, tel. 516 432 191, e-mail: informace@rajecjestrebi.cz, www.hudbarajecjestrebi.cz
Dramaturgie a marketing: Umělecká agentura GLOBART s.r.o., MgA. Jiří Jahoda, tel. 603 840 013, e-mail: info@globart.cz, www.globart.cz
Partner: Český hudební fond

ADRESY MÍST KONÁNÍ KONCERTŮ
Státní zámek Rájec nad Svitavou, Blanenská 1 l Obřadní síň MÚ Rájec-Jestřebí, Blanenská 84 l Kulturní centrum – sokolovna, Fügnerova 281 l Kostel Všech svatých, Blanenská (naproti MÚ)

KONCERTNÍ SEZÓNA

Vs t up n é je d no tl ivě: 15 0/12 0 Kč
( d ě t i, s t ud ent i, p řed pro d ej )

Duo oblíbených barokních nástrojů,
které nechyběly na žádném královském dvoře,
interpretuje díla barokních skladatelů Roberta de
Viséeho, Archangela Corelliho, Francoise Couperina.

Richard Závada • theorba
Jakub Michl • viola da gamba

Hudba
královských dvorů

ADVENTNÍ KONCERT

Středa 1. 12. 2021 v 19 h
kostel Všech svatých

Vst up n é je d n otl ivě : 1 50/120 Kč
(d ět i, st ud e nt i, p ře d p ro d ej)

Poprockové duo progresivních mladých umělců zahraje
na violoncella klasickou hudbu i úpravy rockových hitů.

Ladislav Mariaš – violoncello
Zachar Fedorov – violoncello

& Od klasiky k rocku

KATEŘINY
POTOCKÉ

R E C I TÁ L K L AV Í R N Í V I R T U ÓZ K Y

Pátek 18. 3. 2022 v 19 h, obřadní síň MÚ

Vst u p n é jedn ot l i vě: 180/120 Kč (dět i , st u dent i , p řed p ro d ej)

Renomované klavírní trio s vyhlášenými pěveckými hosty představí tradiční svátečně
laděný program zaměřený na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru.
O přestávce jsou všichni hosté zváni k slavnostnímu novoročnímu přípitku.

Jiří Jahoda • housle
Jana Ryšánková • klavír
Miroslav Zicha • violoncello

THE CELLO BOYS

PODZIMNÍ KONCERT

Pátek 15. 10. 2021 v 19 h
Kulturní centrum – sokolovna

Vst up n é j e dno tl ivě : 1 80/1 20 Kč (d ěti , st ud e nti , p ře d p ro d e j)

Skvělý start tria pod vedením členů Berlínských filharmoniků
a 1. cena z italské soutěže komorních souborů (Chieri) tří skvělých
sólistů s mnoha mezinárodními úspěchy přinese skvostný
posluchačský zážitek.

Barbora Trnčíková – hoboj
Anna Sysová – klarinet
Petr Sedlák – fagot

Moravské
klavírní trio
a hosté

N O V O R O Č N Í KO N C E R T
S P Ř Í P I T K E M S TA R O S T K Y

S L AV N O S T N Í Z A H A J O VAC Í
KO N C E R T

SLAVIC TRIO

Sobota 8. 1. 2022 v 19 h
Kulturní centrum – sokolovna

Čtvrtek 16. 9. 2021 v 19 h
Státní zámek Rájec nad Svitavou

Rájec-Jestřebí

KRUH PŘÁTEL HUDBY

Město Rájec-Jestřebí ve spolupráci s uměleckou agenturou GLOBART s. r. o.
Cyklus koncertů je pořádán pod záštitou starostky Mgr. Romany Synakieviczové.
www.hudbarajecjestrebi.cz

SPORT

16
FOTBALU V NAŠEM MĚSTĚ JE JIŽ 100 LET
KAPITOLA 7. – OBDOBÍ 1994–1998

Nová sezóna 1994–1995 začala výměnou trenérů. Úspěšný trenér Šmerda se vrátil k dorostu
a družstvo mužů převzal Ing. Mirek Knies, bývalý hráč Metry Blansko. Kádr mužstva doznal
jen malých změn. Z hostování z Boby Brno se
vrátil tvořivý záložník Martin Šmerda a z dorostu přišel domácí Mirek Musil. Na vojnu do
Náměště odešel Libor Brázda. Začátek soutěže byl skvělý. Prvních šest kol bez porážky.
A tak podzimní bilance je více než nadějná.
První místo, 9 výher, 3 remízy a jediná porážka. Aktivní skóre 38:15 a 30 bodů. Tvrdá zimní
příprava a první místo a s ním i postup do vyšší soutěže jsou na světě.
Konečná tabulka sezóny 1994–1995:
1. Rájec-Jestřebí 26 18 5 3 75:36 59
2. Nová Ves
52
3. Metra Blansko
50
4. Radešínská Svratka
47

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Žďár n. Sáz.
Tišnov
Ráječko
Doubravník
Svratka
Velké Opatovice
Svitavy
Rovečné
Nedvědice
Radostín

45
34
32
32
31
31
29
28
35
11

Trenér Knies měl v úspěšné sezóně k dispozici
tyto hráče: brankáři Mynařík a Šamšula – obránci R. Müller, Z. Nehyba, R. Horáček, R. Musil,
R. Němec, P. Škvarenina, M. Hepp, – záložníci
P. Dvořáček, J. Maňoušek, E. Frantel, M. Musil,
P. Švancara, M. Šmerda – útočníci O. Čepa, Maňoušek (20), Málek (17), Čepa (16), Kunc (6), Nehyba (5), Břoušek a Šmerda (3), Němec, Frantel,
Dvořáček a Horáček po 1 a 1 byla vlastní soupeře.

Muži Rájec-Jestřebí – I. B třída – jaro 1993. Stojící zleva: Jan Kratochvíl (asistent trenéra, Jaroslav Musil, Radek
Horáček, Pavel Dvořáček, Michal Hepp, Michal Malits, Milan Kadlec, Ladislav Bačovský, Miroslav Hertl,
Antonín Šmerda (trenér). Dole zleva: Richard Němec, Emil Frantel, Jaroslav Málek, Pavel Mynařík, Vladimír
Kunc, Petr Škvarenina, Bohumír Staněk, Petr Břoušek.

17
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Muži Rájec-Jestřebí – I. B třída – jaro 1994. Horní řada zleva: Zdeněk Nehyba, Libor Brázda, Emil Frantel,
Martin Roubal, Petr Škvarenina, Milan Kadlec, Ondřej Čepa. Prostřední řada: Jaroslav Musil, Pavel Dvořáček,
Michal Hepp, Jaroslav Maňoušek, Radek Horáček, Roman Musil, Radek Müller. Dole zleva: Jaroslav Málek,
Richard Němec, Pavel Mynařík, Antonín Šmerda (trenér), Bohumír Staněk, Petr Břoušek, Vladimír Kunc.

Muži Rájec-Jestřebí – postu do I. A třídy – 1995. Horní řada zleva: Martin Šmerda, Ondřej Čepa, Pavel Dvořáček, Jaroslav Maňoušek, Jaroslav Musil, Emil Frantel. Prostřední řada: Roman Musil, Radek Müller, Radek
Horáček, Richard Němec, Petr Škvarenina, Zdeněk Nehyba, Jaroslav Málek. Dole zleva: Jiří Šamšula, Petr
Břoušek, Miroslav Knies (trenér), Antonín Šmerda (předseda klubu), Vladimír Kunc, Pavel Mynařík.

SPORT
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7. červenec 1997 – letní záplavy postihly i naše sportoviště.

Muži Rájec-Jestřebí – vítěz I. A třídy a postupující do župního přeboru – 1998. Stojící zleva: Miroslav Knies
(trenér), Jiří Němec, Jiří Brodecký, Petr Škvarenina, Jaroslav Musil, Antonín Mazal, Vladan Kupsa, Štefan
Palkaninec, Radek Horáček, Jan Urbánek (asistent trenéra). Dole zleva: Roman Moravec, Ondřej Čepa, Libor
Brázda, Martin Šmerda, Radim Polák, Jaroslav Málek, Vladimír Kunc, Jiří Šamšula.

19
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Muži Rájec-Jestřebí – postup do župního přeboru – rok 1998.

Přijetí na Městském úřadu u starosty Ing. Cyrila Šamonila – muži Rájec-Jestřebí – 1998. Zleva nahoře: Štefan
Palkaninec, Antonín Mazal, Jiří Brodecký, Vladan Kupsa, Jaroslav Musil, Radek Horáček, Miroslav Knies,
Josef Peša (předseda Sportovní komise MÚ), Petr Škvarenina, Jaroslav Málek, Jiří Němec, Martin Šmerda,
Jiří Šamšula, Zdeněk Skřipský (předseda TJ MKZ), Petr Müller (sekretář FK), Jaromír Skácel (pokladník FK),
Miloš Janák (vedoucí mužstva), Roman Moravec, Libor Brázda, Radim Polák, Vladimír Kunc, Ondřej Čepa,
Antonín Šmerda (předseda FK), Jan Urbánek (asistent trenéra), Ing. Cyril Šamonil (starosta města R-J).

SPORT
První sezóna v I. A třídě se rozběhla docela
dobře a zasekla se až v Břeclavi, kde mužstvo
utržilo velký debakl, a to 1:9! To však nic nezměnilo na dobrém výsledku podzimu nováčka –
druhé místo – 8 výher, 2 remízy a tři porážky.
Skóre 26:23 a 26 bodů. Jaro tak vydařené už
nebylo, a tak v první sezóně z toho nakonec
bylo pěkné 5. místo s 41 body. Před námi byly
pouze Boskovice na třetím místě a za námi
skončil Kunštát na 7. místě, Rudice na 9. místě
a na posledním 14. místě skončil Lipovec jen
s 16 body.
Mužstvo doznalo větších změn. Odešli Dvořáček do Bořitova, Šmerda na vojnu do Slavičína
a pro zranění nehráli Müller, Mynařík, Horáček.
Mužstvo naopak posílili Kupsa z Černé Hory,
Musil Mirek a David Maňoušek, který se vrátil
z ČKD Blansko a ze kterého přišel i brankář
Novotný. Dále z dorostu přišel Vyklický z Benešova, domácí R. Dovrtěl, z Vavřince Roman
Moravec a z Ráječka Palkanynec, z dorostu
brankář Životský a hráči Šváb a Šebánek.
Střelci branek: 17 Čepa, 10 Maňoušek, 7 Nehyba,
6 Kunc, 2 Šmerda, Němec a Frantel, 1 D. Maňoušek, Musil, Moravec a Málek.
Druhá sezóna ve vyšší soutěži byla těžká, neboť
řada hráčů byla zraněných a najít za ně náhradu bylo složité. Celou sezonu nehráli Frantel
a Kunc a celý podzim Škvarenina a J. Maňoušek
– dále chyběli Kupsa, Němec, Nehyba a Müller.
Novými hráči byli Jiří Němec z Adamova, Libor
Brázda, který chyběl dvě sezóny. Do mužstva se
vrátil brankář Šamšula a dorostenec Jordánek.
Po podzimu roku 1996 z toho bylo jen 10. místo – skóre 27:27 a 16 bodů. Na jaře byl výsledek
o něco lepší – zisk 19 bodů. Konečné umístění
na 7. místě s 35 body a aktivním skóre 56:52
bylo uspokojivé. Před námi skončili, druhé
Boskovice a třetí Kunštát. Za námi na 11. místě
pak Rudice. Střelci branek: 26 Čepa, 11 Málek,
5 Maňoušek, 3 Nehyba, Moravec a Brázda,
2 Palkanynec, 1 J. Němec, Kupsa a Jordánek.
Třetí sezónu 1997–1998 v I. A třídě zahájilo naše
mužstvo organizační změnou, když bylo přeřazeno do skupina A, kde hrála většina mužstev
z Vysočiny. Trenér Knies a asistent Urbánek
měli mužstvo z těchto hráčů: brankáři Šamšula
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a od jara Radim Polák z ČKD Blansko – obránci
R. Němec, Palkanynec, J. Musil, Horáček, Škvarenina, M. Žitovský – záložníci R. Moravec, Šmerda, J. Maňoušek, Brázda, Frantel, Kupsa, Brodecký, A. Mazal – útočníci Čepa, Málek, Šváb,
P. Nejezchleb, T. Janák a Kunc.
Střelci branek: 24 Čepa, 14 Šmerda, 11 Málek,
9 J. Maňoušek, 8 R. Moravec, 4 Brázda, 3 Kunc a
Mazal, 1 R. Němec, Palkanynec, Kupsa a Horáček.
Konečná tabulka sezona 1997–1998:
1. Rájec-Jestřebí 26 15 4 5 81:29
2. Radešínská Svratka
3. Polná
4. Čebín
5. Boskovice
6. Bystřice n. P.
7. Komín
8. Doubravník
9. Ráječko
10. Medlánky
11. Velká Bíteš
12. Jihlava
13. Rudice
14. Rapotice

55
50
41
38
37
36
36
33
31
27
26
11

Série tří roků se naplnila. Po třech letech v I. B
třídě se konal postup, v I. A třídě opět postup,
a to do župního přeboru Jihomoravského kraje. Za zmínku stojí výsledky s mužstvy našeho
okresu – Boskovice 4:0 a 7:1 – J. Němec, Palkanynec, J. Musil – R. Moravec, Šmerda, J. Maňoušek, Brázda – Málek, Čepa – dále hráli Horáček,
Šváb, Frantel, Kupsa, Škvarenina, Brodecký
a dorostenci Nejezchleb, Janák a M. Žitovský.
Sestava jara 1998: Polák – R. Němec, J. Němec,
Horáček, J. Musil, – Moravec, Šmerda, Mazal,
Brázda – Málek, Čepa – dále hráči Kunc, Kupsa,
Brodecký, Palkanynec, P. Škvarenina, M. Žitovský.
Tak vysoká soutěž se v našem městě ještě nikdy
v minulosti nehrála!
V příštím pokračování se ohlédneme za sezónami v období let 1998 až 2002, jak se nám
dařilo v župním přeboru.
FK MKZ Rájec-Jestřebí
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O POVÝŠENÍ RÁJCE-JESTŘEBÍ NA MĚSTO
Již bezmála padesát let se Rájec-Jestřebí může
„pyšnit“ tím, že je městem. Povýšení na město
patří každopádně k nejdůležitějším historickým mezníkům v dějinách obce, přestože se
nejednalo o povýšení úplně první. Již roku 1913
byl, jak známo, tehdejší Rájec nad Svitavou
povýšen císařským rozhodnutím z 9. 6. onoho
roku na městys, čímž úspěšně vyvrcholily snahy představitelů obce rájecké započaté už roku
1898. Městys jako právní pojem, jako oficiální
status té které obce, setrval v právním řádu až
do období po druhé světové válce, kdy došlo
ke změnám v oblasti samosprávy a nadále
nebyl udělován. Obcím, které jej měly, ale
nebyl odňat, a ještě po několik málo let přežíval, byť jako naprostá formalita. Od jeho užívání bylo definitivně upuštěno od 17. 5. 1954,
kdy vstoupil v platnost zákon č. 13/1954 Sb.
o národních výborech. Titul sice nebyl výslovně zrušen a obcím odňat, ale bylo upuštěno
od jeho užívání a tím prakticky zanikl. Rájec
nad Svitavou se tehdy vlastně stal opět vesnicí,
neboť mezi vsí a městem tím pádem nebyl
žádný mezistupeň.
Následným sloučením Rájce nad Svitavou
a Jestřebí r. 1960 byl učiněn pomyslný první
krok k pozdějšímu povýšení na město, neboť
došlo ke skokovému zvýšení obyvatel nového „souměstí“. K 31. 12. 1956 žilo v Rájci nad
Svitavou 2025 obyvatel, v Jestřebí k 1. 1. 1958
977 obyvatel, po sloučení obcí – konkrétně
k 1. 3. 1961 – žilo v obou místních částech 2982
obyvatel, k 1. 12. 1970 počet vzrostl na 3108.
Vzhledem ke sloučení obcí, nárůstu počtu
obyvatel, přítomnosti průmyslových závodů,
škol, dopravního uzlu (autobusová a železniční doprava) a vůbec k celkové střediskovosti
obce pro její okolí byly k povýšení na město
dány základní předpoklady.
Návrh na udělení městského statusu Rájci-Jestřebí se zrodil na plénu Okresního národního výboru v Blansku, načež byl po schválení
předložen Jihomoravskému krajskému národnímu výboru v Brně, jenž měl rozhodování

o těchto věcech v kompetenci. Na X. plenárním zasedání Jm KNV konaném 26. 6. 1973 byl
až téměř na konci jednání, věnovaného jinak
téměř bezvýhradně otázce hospodářského
plánování, přednesen předsedou Jm KNV
Zdeňkem Vávrou (1920–1995) návrh, aby Jm
KNV stanovil podle § 12 zákona č. 69/1967 Sb.
o národních výborech, že v Rájci-Jestřebí bude s účinností od 1. 7. 1973 působit jako orgán
státní moci a správy městský národní výbor.
Po přednesení návrhu se předseda Zdeněk
Vávra dotázal, zdali jsou k věci nějaké připomínky nebo dotazy – nebylo žádných, proto
ihned přikročil k hlasování, přičemž všech
132 přítomných poslanců se vyslovilo souhlasně, takže návrh byl jednomyslně a bez dlouhého diskutování schválen.
Tímto aktem byl zároveň Rájec-Jestřebí povýšen na město. Dekret o zřízení národního výboru a přiznání městského statusu měl být dle
dohody předán představitelům města na slavnostním zasedání pléna MěstNV 25. 8. 1973
z rukou II. místopředsedy Jm KNV Rudolfa
Kuběny (*1925), bývalého dlouholetého předsedy ONV v Blansku.
Rozhodnutí Jm KNV bylo představitelům Rájce-Jestřebí záhy oznámeno a rada MNV schválila, aby předání statusu města proběhlo na
slavnostním plenárním zasedání národního
výboru 25. 8. 1973 vpředvečer Okresní mírové
slavnosti, která měla být zároveň oslavou povýšení. Zápisy ze zasedání pléna a rady MNV
Rájec-Jestřebí o celé věci od začátku r. 1973
mlčí, na jednáních se objevuje teprve poté,
co bylo obci oznámeno usnesení Jm KNV.
To zároveň dokládá fakt, že o povýšení nebylo
prvotně jednáno na půdě MNV.
Poté, co věc projednala rada, byla přednesena na plenárním zasedání MěstNV 9. 7. 1973,
které započalo v zasedací místnosti radnice
v 19:00 hodin, kdy přítomné přivítal a řízení
zasedání se ujal tajemník Arnošt Mokrý (1932–
2007). Informoval přítomné o usnesení Jm
KNV a o přípravě na předání statutu města,
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i o rozhodnutí rady o formě předání a oslav.
Bylo usneseno, že 25. 8. bude svoláno slavnostní plenární zasedání nikoliv na radnici,
ale do sokolovny, neboť se počítalo s přítomností pozvaných hostů a většího množství
obyvatelstva, takže zasedací místnost na radnici by kapacitně nedostačovala. Po plenárním
zasedání se měl uspořádat ohňostroj a kulturní program. Při této příležitosti vyzval Arnošt
Mokrý přítomné poslance MěstNV, aby ve
svých volebních obvodech zajistili čistotu
a vhodnou výzdobu.
Na přetřes se v následné diskusi dostala otázka,
zdali povýšení na město nepřinese zvýšení
odváděných daní, o což se zajímali někteří
občané poté, co se rozšířila mezi veřejností
informace o povýšení. Arnošt Mokrý ve své
reakci prohlásil, že podobné obavy nejsou na
místě, neboť daně se platí z počtu obyvatel
a poplatky stanovuje rada NV, udělení městského statusu tedy na výši daní a poplatků
nebude mít žádný vliv.
Následně na zasedání rady MěstNV 23. 7. 1973
byl jako první bod projednán program oslav
povýšení a související záležitosti. O aktuálním stavu věci seznámil členy rady předseda
MěstNV Břetislav Čermák (1926–1997), který
zároveň upozornil na přílišnou krátkost termínů pro zajištění a provedení všech plánů, jež
měly být v souvislosti s oslavami realizovány.
Proto ne všechno bude k slavnostnímu dni
25.–26. 8. 1973 uskutečněno – zejména se odkládá vydání brožury o obci, vyhotovení pamětních odznaků a položení základního kamene k bustě učitele Oldřicha Blažka (1903–
1942). Poté bylo přikročeno ke schválení navrženého programu na 25. 8., jenž měl započít
v 7:00 hod. ráno budíčkem s místní dechovou
hudbou, na desátou hodinu byl ustanoven
promenádní koncert na náměstí, dále mělo
být sehráno přátelské fotbalové utkání mezi
mužstvem TJ MKZ Rájec-Jestřebí a mužstvem
Velkých Opatovic, načež v 16:00 hod. mělo
započít slavnostní plenární zasedání v sokolovně a po něm kulturní program. Zároveň bylo
rozhodnuto uspořádat výstavu o městě, v průběhu týdne vysílat rozhlasové relace o městě
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i s úryvky z kroniky a také vydat zvláštní číslo
Zpráv z Rájce-Jestřebí. Tato tiskovina, vycházející v jakési letákové formě, byla předchůdcem
dnešního Zpravodaje města Rájec-Jestřebí vydávaného od r. 1976. Ve Zprávách měly být
oznámeny občanům především aktuální
informace týkající se konání oslav a programu,
apel na úpravu a úklid obce, i různé příspěvky
o městě, jeho historii aj., avšak k vydání takto
pojatého zvláštního čísla, pokud víme, nedošlo.
Program a zajištění oslav bylo 30. 7. 1973 projednáno na plenárním zasedání MNV, které
předložené návrhy a usnesení rady s některými
změnami schválilo. Zároveň byly dohodnuty
programy schůzí jednotlivých volebních obvodů, které budou svolány a kde bude prodiskutována a zajištěna úprava vzhledu města –
zejména čistoty a pořádku. V souvislosti s povýšením pak měly být uzavírány závazky občanů na „akce Z“ a samozřejmě mělo dojít
k pozvání občanů na slavnostní plenární zasedání, což vše měli provést jednotliví poslanci
MěstNV ve svých obvodech.
K zápisu ze schůze je v tomto případě přiložena kopie proslovu k občanům města, pravděpodobně snad šířená místním rozhlasem, nebo
určená k zveřejnění v zamýšlených Zprávách
z Rájce-Jestřebí, která nejen oznamuje povýšení a chystané slavnosti, ale zároveň – a to zejména – apeluje na náležitou úpravu obce tak,
aby při oslavách povýšení na město nebyl nijak
narušen její důstojný vzhled. Text proslovu je
následující:
„Vážení občané! Plenární zasedání KNV schválilo
povýšení naší obce na město s platností od 1. 7.
1973. Je to výsledek dlouholeté usilovné práce
Vás všech na budování naší obce. Slavnostní
předání a jmenování na město bude provedeno na plenárním zasedání dne 25. 8. 1973. Za
přítomnosti čelných funkcionářů ONV a KNV bude
proveden tento v historii se neopakující slavnostní
akt. Není náhodou, že termín byl stanoven den
před konáním Okresní mírové slavnosti. Jistě je
přáním všech občanů, abychom dokázali, že
naše obec je hodna tak významného povýšení.
Bude proto třeba dále rozvíjet budovatelskou
činnost a pro nejbližší dny zaměřit pozornost
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především na zvelebení naší obce na všech úsecích. Každý občan by se měl především zaměřit
na své nejbližší okolí, na svůj domek, předzahrádku, plot, chodník, krajnici a skutečně v rámci
obce provést generální úklid tak, aby se naše
město lesklo čistotou.“ Kromě toho bylo ještě na
občany apelováno, aby „také zakoupili státní
vlajky, aby nebylo jednoho domu, který by nebyl
vyzdoben státní vlajkou.“
Na zasedáních bylo dále usneseno, že za zdárný průběh všech akcí zodpovídá organizátor,
tedy MěstNV, přičemž jakýmsi koordinátorem byl ustanoven tajemník Arnošt Mokrý,
slavnostní plenární zasedání bude řídit místopředseda MěstNV Jaroslav Čepa (1936–2015).
Program slavnostního zasedání byl následující:
Před zahájením bude hrát místní dechová
hudba za řízení kapelníka Jaroslava Fabuše
(1928–1996), která zahraje též státní hymnu
ČSSR, k čemuž dá pokyn tajemník, následovat
bude recitace básně a pak již samotné zahájení místopředsedu MěstNV Jaroslavem Čepou.
Poté pronese předseda národního výboru
Břetislav Čermák projev, načež zástupce KNV
předá do rukou předsedy dokument o přiznání městského statusu. Potom měla následovat
zdravice pionýrů a různé projevy, po nichž
tajemník Arnošt Mokrý vyhlásí uzavřený socialistický závazek. Posléze měl zasedání ukončit
místopředseda MěstNV Jaroslav Čepa spolu
s dechovou hudbou, která zahraje Píseň práce.
Ještě 30. 7. 1973 ale nebyl zcela zajištěn následný kulturní program, který je „velmi těžko zajistitelný“, zvláště s ohledem na velice krátkou
dobu ani ne jednoho měsíce. Zajištění tohoto
programu bylo uloženo předsedkyni kulturní
a školské komise Emilii Mokré (1933–2005) a
poslanci MěstNV Aloisu Šmaterovi (1913–1993).
V předvečer slavnostního plenárního zasedání
– tedy 24. 8. 1973 – se rada rozhodla uspořádat
ohňostroj a táborový oheň, což měli zajistit
předseda a tajemník.
Dne 30. 7. byl ještě program mírně poupraven,
zejména časově, kdy budíček zůstal na sedmé
hodině, načež v 8:30 mělo být zahájeno fotbalové utkání a promenádní koncert na náměstí
byl ustanoven na 11:00–12:00 hod., zajistit jej

NĚCO Z HISTORIE
měla opět dechová hudba vedená Jaroslavem
Fabušem. Začátek slavnostního plenárního
zasedání byl posunut ze 16:00 hod. na 17:00
hod., zde později došlo k návratu k původní
variantě.
Dále bylo usneseno vypracování a vytištění
pozvánek, sestavení znění socialistického závazku a mj. k vyhotovení seznamu zasloužilých
občanů města, jimž měly být doručeny pozvánky s osobním dopisem a pozváním. Sem byli
kupř. řazeni: Antonín Vladík (1900–1980), učitel
a ředitel školy v. v., člen a krátce předseda
národního výboru; Josef Bílek (1905–1998),
technický úředník v. v., dlouholetý aktivní
člen jestřebské a pak i společné samosprávy,
mj. poslední předseda samostatného MNV
Jestřebí; Robert Rašovský (1912–1982), poštovní úředník, účastník protinacistického odboje
vězněný v koncentračním táboře; Eleonora
Rodkovská (1900–1978), učitelka v. v., bývalá
členka a předsedkyně MNV; aj.
Promluveno bylo o zajištění výzdoby a vhodné
úpravy sokolovny a již zmíněné výstavě o obci
v prostorách knihovny, kterou měl zajistit
knihovník PhDr. Karel Achrer (1936–2018),
působící v Rájci jako vedoucí knihovny v letech
1970–1996 coby první profesionální knihovník. Výstava byla realizována ve spolupráci
s Osvětovou besedou pod názvem Rájec-Jestřebí ve fotografii a měla velký úspěch.
Stav splnění všech zadaných úkolů byl zkontrolován na zasedání rady 20. 8. 1973, kdy byly
projednány další nejnutnější kroky – především
se členové rady dohodli, že se dostaví všichni
23. 8. do sokolovny, aby provedli náležité přípravy na slavnostní zasedání. Bylo zajištěno
fotografování akce, květiny pro manželky hostů a vypracování zasedacího pořádku u předsednického stolu pro čtrnáct osob, zejména
z řad pozvaných hostů včetně rozdělení míst
u jednotlivých stolů při slavnostní večeři po
ukončení plenárního zasedání, přičemž s ohledem na plánovaný počet hostů bylo ustanoveno,
že večeře proběhne v závodní jídelně na pile.
Schválena byla také žádost Osvětové besedy,
která požádala o příspěvek ve výši 15.000 Kčs
na zajištění kulturního programu při oslavách.
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Po všech přípravách, které se podařilo přes
krátký čas v pořádku zajistit, začaly slavnosti
oněch srpnových dní večerním ohňostrojem
a následně podle připraveného programu proběhlo rovněž dění 25. 8., kdy v 16:00 hodin bylo
v sokolovně zahájeno slavnostní plenární
zasedání. Kromě představitelů města a občanů bylo přítomno několik pozvaných hostů,
kupř. předseda ONV Blansko Josef Přibyl (?–?)
a místopředseda Arnošt Buš (?–?), II. místopředseda Jm KNV Rudolf Kuběna a dále poslanci Federálního shromáždění MVDr. Miroslav
Urban (1926–2003) a Libuše Foretová (*1926),
kteří v FS zasedali za volební obvody na okrese
Blansko; přítomna byla mj. též poslankyně
České národní rady Pavla Farníková (1933–2021).
Slavnostní zasedání zahájil v 16:00 hod. a přítomné přivítal místopředseda MěstNV Jaroslav
Čepa, načež vystoupil s projevem předseda
MěstNV Břetislav Čermák, který v pohovořil
zejména o historii obce, o jejím budování,
plnění volebního programu, závazcích i plánech do budoucna k dalšímu rozvoji města.
Po jeho projevu povstal II. místopředseda Jm
KNV Rudolf Kuběna a předal do rukou Břetislava Čermáka a Arnošta Mokrého dekret o přiznání městského statusu, načež v projevu kladně ohodnotil práci konanou v obci a její rozvoj,
přičemž zdůraznil, že právě na základě dosažených výsledků byl obci přiznán status města.
Poté se dostavili pionýři ze ZDŠ Oldřicha Blažka, kteří pronesli svou zdravici a po nich následovalo několik projevů, vesměs hodnotících
dobrou práci ve prospěch obce a jejího budování, význam povýšení na město apod., nechyběla ani přání úspěchů a zdaru v dalším konání. Posléze vystoupil Arnošt Mokrý a přednesl
socialistický závazek uzavřený k příležitosti

povýšení na město místními občany, složkami
Národní fronty i závody. Jeho obsahem bylo
zejména podniknutí kroků k dobré úrovni kulturního a společenského vyžití pořádáním
přednášek, besed, koncertů aj. akcí a kulturních
programů Osvětové besedy, nemohla samozřejmě chybět ani zmínka o politicko-ideové
činnosti. Občané se zavázali k odpracování
3500 brigádnických hodin do konce r. 1973 na
investičních akcích a národní výbor k zorganizování brigád tak, aby plán výstavby na rok
1973 byl splněn už v listopadu. Nechybělo
několik dalších bodů spíše obecně formulovaných, týkajících se splnění volebního programu do května r. 1975 k 30. výročí osvobození
(volební období končilo r. 1976), apod. Poté
už místopředseda Jaroslav Čepa na závěr zasedání poděkoval přítomným za účast a slova
uznání, načež v 17:30 hod. bylo zasedání ukončeno.
V 19:00 hodin započal kulturní program zajištěný Osvětovou besedou, na němž vystoupili
brněnští estrádní umělci. Vyvrcholením oslav
byla v následujícím dni 26. 8. 1973 Okresní
mírová slavnost konaná v zámeckém parku,
které se zúčastnilo na 12.000 návštěvníků,
což byla v rámci tradice pořádání mírových
a později letních slavností jedna z nejvyšších
účastí.
Informace – víceméně stručné – o povýšení
Rájec-Jestřebí na město byly zveřejněny v tisku,
kupř. v Mladé frontě, Novém životě, aj.
Povýšení na město patří k významným milníkům v nejnovějších dějinách obce – k jejím
úplným počátkům v dávném středověku se
naopak vypravíme v příštím čísle Zpravodaje.

Správné řešení křížovky
z srpnového vydání zpravodaje:
Čas ubíhá různě, podle toho s kým.
William Shakespeare

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

Petr Sychra
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USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 28. 7. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo na
zhotovení stavby „Rájec-Jestřebí – oprava omítek
a elektroinstalace v chodbách knihovny“ se zhotovitelem Ivan Kopřiva, Lhota Rapotina (příloha č. 1).
Rada města rozhodla smlouvu o dílo na zhotovení
stavby „Rájec-Jestřebí – oprava omítek a elektroinstalace v chodbách knihovny“ se zhotovitelem Ivan
Kopřiva, Lhota Rapotina uzavřít.
USNESENÍ č. 3
Rada města projednala Dodatel č. 1 ke smlouvě
o dílo na stavební práce „Oprava komunikací Rájec-Jestřebí – ul. B. Němcové, Na Rybníčku, V Úzkých, ul.
Hybešova kolem sportovního areálu“ se zhotovitelem
KAREL PORČ, s. r. o., Lysice (příloha č.2). Rada města
rozhodla Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na staveb-

ní práce „Oprava komunikací Rájec-Jestřebí – ul.
B. Němcové, Na Rybníčku, V Úzkých, ul. Hybešova
kolem sportovního areálu“ se zhotovitelem KAREL
PORČ, s. r. o., Lysice uzavřít.
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala návrh Příkazní smlouvy
na vykonání technického dozoru investora stavby
„Rájec-Jestřebí oprava chodníků a komunikací v roce 2021 – část Rájec“ s příkazníkem Ing. Vladimírem
Wolfem, Heinrichova 229/49, Brno (příloha č. 3).
Rada města rozhodla Příkazní smlouvu na vykonání
technického dozoru investora stavby „Rájec-Jestřebí oprava chodníků a komunikací v roce 2021 – část
Rájec“ s příkazníkem Ing. Vladimírem Wolfem, Heinrichova 229/49, Brno uzavřít.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Mgr. Monika Nováková v. r., radní

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 16. 8. 2021
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2a
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění úkolů
uložených radou města v roce 2021 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 2b
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění úkolů
uložených zastupitelstvem města v roce 2021 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021
(příloha č. 3).
USNESENÍ č. 4a
Rada města bere na vědomí změnu nájemní smlouvy k bytu, který je v majetku města Rájec‑Jestřebí.
USNESENÍ č. 4b
Rada města bere na vědomí změnu nájemní smlouvy k bytu, který je v majetku města Rájec‑Jestřebí.
USNESENÍ č. 4c
Rada města bere na vědomí změnu nájemní smlouvy k bytu, který je v majetku města Rájec‑Jestřebí.

USNESENÍ č. 5
Rada města bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy k části nebytových prostor v domě na ul. Komenského 624 v Rájci-Jestřebí v majetku města Rájec-Jestřebí (provozovna kadeřnictví) a souhlasí s ukončením
nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 10. 2021.
USNESENÍ č. 6
Rada města projedná bod č. 6 Prominutí zaplacení
části nájemného k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí na příštím jednání RM po doplnění potřebných informací.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala žádost o povolení montáže klimatizační jednotky evidovanou pod č. j. MERJ
1964/21 v bytě, který je v majetku města Rájec-Jestřebí, a souhlasí s jejím provedením dle žádosti
za podmínek uvedených v příloze č. 4.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala nabídku společnosti ISNO IT
s. r. o., Uherčice (provozovatele systému MESOH)
ze dne 17. 6. 2021, č. j. MERJ 1547/2021 na vstup do
nově založeného spolku MOJE ODPADKY a nedo-

USNESENÍ
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poručuje zastupitelstvu města schválit vstup města
Rájec-Jestřebí do tohoto spolku.

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za
podmínek uvedených v příloze č. 9.

USNESENÍ č. 9
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou dne 11. 5. 2021 se společností
IMOS Brno, a. s., Brno k akci „Přeložení stávajícího
vodovodu protlakem pod řekou Svitavou“ (příloha
č. 5). Rada města rozhodla dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou dne 11. 5. 2021 se společností
IMOS Brno, a. s., Brno k akci „Přeložení stávajícího
vodovodu protlakem pod řekou Svitavou“ uzavřít.

USNESENÍ č. 13
Rada města projednala žádost o odprodej části
pozemku parc. č. 616/1 ostatní plocha o výměře
cca 39 m² z celkové výměry 7.821 m² v k. ú. Holešín
a v souladu s doporučením Osadního výboru Holešín doporučuje zastupitelstvu města předmětný
odprodej schválit za cenu 600 Kč/m² + DPH 21 %.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.

USNESENÍ č. 10a
Rada města projednala návrh smlouvy o spolupráci
na provedení veřejnosprávní kontroly u Základní
školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko
na rok 2021 s firmou AUDIT‑DANĚ, spol. s r. o. Brno
(příloha č. 6). Rada města rozhodla smlouvu o spolupráci na provedení veřejnosprávní kontroly s firmou
AUDIT-DANĚ, spol. s r. o. Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 10b
Rada města projednala návrh smlouvy o zpracování osobních údajů, která je přílohou 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. 7). Rada města rozhodla smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou AUDIT-DANĚ, spol.
s r. o. Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala návrh darovací smlouvy
o bezplatném převedení náhrobku Jana Stloukala na
hrobovém místě č. 52–53 na území hřbitova Rájec-Jestřebí do vlastnictví města Rájec-Jestřebí (příloha
č. 8). Rada města rozhodla darovací smlouvu o převedení náhrobku do vlastnictví města Rájec-Jestřebí
uzavřít.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala záměr výpůjčky části obecního pozemku parc. č. 1006/1 ostatní plocha o výměře cca 15 m² z celkové výměry 414 m² v k. ú. Rájec
nad Svitavou pro zpevnění plochy a rozhodla uzavřít
na předmětnou část pozemku smlouvu o výpůjčce

USNESENÍ č. 14
Rada města projednala žádost o odprodej části
pozemku parc. č. 824/1 ostatní plocha o výměře cca
145 m² nebo cca 320 m² z celkové výměry 1.302 m²
v k. ú. Jestřebí a nedoporučuje zastupitelstvu města
odprodej předmětných částí pozemku schválit.
USNESENÍ č. 15a
Rada města projednala žádost o povolení stavby
altánu o výměře cca 5 m² na pozemku parc. č. 806
ostatní plocha v k. ú. Rájec nad Svitavou a se stavbou
předmětného altánu souhlasí.
USNESENÍ č. 15b
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě z 23. 4. 2021 pro stavbu altánu o zastavěné ploše cca 5 m² za cenu 4 Kč/m2/rok.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Mgr. Monika Nováková v. r., radní

CENY INZERCE
Plošná inzerce:
		
		
Řádková inzerce:

celá strana
½ strany
¼ strany
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

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 9/2021 – vydáno
v září 2021, vydal Městský úřad v Rájci-Jestřebí. Registrační číslo: MK ČR E 11367 – šéfredaktor
Lucie Augustinová. Adresa redakce: MěÚ Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, 679 02, tel. 515 557 618,
kultura@rajecjestrebi.cz, uzávěrka příspěvků do 15. dne v měsíci. Za obsahovou, stylistickou a gramatickou stránku textů odpovídá autor, příspěvky neprošly jazykovou korekturou. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky krátit i upravovat a neodpovídá za obsah uvedených inzerátů.

Město Rájec-Jestřebí
Vás srdečně zve

POSEZENÍ
S OCHUTNÁVKOU
VÍN A BURČÁKU Z
VINAŘSTVÍ

PÁTEK

1. 10. 2021

A CIMBÁLOVOU
MUZIKOU
Z DOL

NÍCH B

OJANO

VIC

V 18:00 HODIN

KULTURNÍ CENTRUM-SOKOLOVNA V RÁJCI-JESTŘEBÍ
* ochutnávka vín z Vinařství Sýkora z Čejkovic
* možnost zakoupení vín a burčáků od vinaře
* možnost zakoupení kozích sýrů a masných specialit

Cena: 200,- (v ceně ochutnávka šesti vzorků vína a burčáku)
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V IC MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ

Jak se mění naše město – místní část Karolín, nový povrch komunikace kolem kapličky.
Foto: Zdeněk Vašíček.

