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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte mi popřát Vám krásný adventní čas.
V letošním roce ho prožijeme jinak, než jsme
tomu byli zvyklí.
Za normálních okolností bychom
společně na náměstí rozsvítili náš
vánoční strom, kde bychom se
zdravili, těšili se z vystoupení našich dětí, připíjeli si svařákem či punčem. Všechny tyto věci
nám vždy přišly přirozené a vlastně běžné.
Bohužel letošní rok
nám přinesl nepříjemné změny, které se dotkly doslova všech obyvatel této planety. My se
s tím však musíme smířit
a každodenně se rvát s různými
nařízeními či opatřeními. Nemůžeme se společně potkávat a společně vítat ty nejkrásnější svátky v roce.

Přesto bych Vám chtěla,
alespoň touto cestou,
připomenout, jak
krásný bývá čas
adventní a začátek předvánočního času. Bývá
to čas zklidnění,
rozjímání, očekávání, čas, který více
trávíme v rodinném
kruhu.
Já Vám k němu přeji hodně lásky,
rodinné pohody, pochopení, trpělivosti, optimismu a naděje – naděje, že se
nám vše co nejdříve zase vrátí do „starých
kolejí“, tak jak jsme byli zvyklí a měli jsme
rádi.
Nejvíce Vám však přeji pevné zdraví. Ať si
v plné síle užijete nejen čtyři nadcházející
týdny do nejkrásnějších svátků v roce, ale ať
ve zdraví a pohodě prožijete celý vánoční čas.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

TIP NA DÁREK
V informačním centru města a nově na pokladně městského úřadu nabízíme krásnou knihu leteckých fotografií „Blanensko z nebe“.
Ve stejném nakladatelství také vyšlo PEXESO

s obrázky leteckých pohledů na nejkrásnější
místa našeho regionu se záložkou do knihy.
Nově nabízíme také stolní čtrnáctidenní kalendář perokreseb našeho města. Tyto produkty jsou vhodné také jako dárek, tak neváhejte a přijďte si nebo někomu udělat radost.
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ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSA V ROCE 2021
Vážení občané,
místní poplatky bude možné i v roce 2021
platit z pohodlí Vašeho domova. V lednu 2021
budou distribuovány poštovní poukázky na
platbu místních poplatků všem domácnostem
ve městě. Vyčkejte na doručení poštovních
poukázek. Další formy úhrady zůstávají zachovány.
Místní poplatky lze hradit:
– na pokladně městského úřadu (hotovostně
a bezhotovostně platební kartou),

– poštovní poukázkou,
– prostřednictví SIPO, přihlášku si můžete vyzvednout na pokladně městského úřadu,
– bezhotovostním převodem dle údajů z poštovní poukázky (číslo bankovního účtu a variabilní symbol).
Prosíme, i kvůli současné nelehké koronavirové době, vyčkejte v lednu na doručení
poštovní poukázky do Vaší schránky a využijte možnosti zaplatit z domova. Chráníte tím sebe i nás.

POVINNOSTI PŘI VENČENÍ PSŮ
Město Rájec-Jestřebí informuje občany města,
aby při venčení psa na území města Rájce-Jestřebí v zastavěné části (včetně místních
částí Holešína a Karolína), v souladu s obecně
závaznou vyhláškou města č. 2/2012, používali k zajištění psů vodítko. Upozorňujeme, že
pohyb psa s náhubkem bez vodítka není
v souladu s uvedenou vyhláškou a neplní

žádné bezpečností prvky. Uvedená vyhláška je
účinná i na komunikaci (cestě), která vede na
hrázi okolo řeky Svitavy, a to po celé své délce.
Tedy i zde musí osoba, která psa doprovází, mít
psa na vodítku. Mimo vše uvedené, je pohyb
po hrázi se psem na vodítku bezpečnější nejen
vůči jiným psům, jejich doprovodu, ale i vůči
se zde pohybujícím cyklistům a sportující veřejnosti.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ SLEVY A CO OVLIVŇUJE JEJÍ VÝŠI
• Vyplnění odpadového dotazníku. To jste
na začátku udělali všichni, dotazník fungoval a stále funguje jako přihláška do systému MESOH. V průběhu doby však mohlo
dojít ke změně Vašeho chování. Mohlo se
stát, že některou komoditu jste netřídili,
v dotazníku to uvedli a nyní ji ale již třídíte.
Proto je potřeba odpadový dotazník aktualizovat. Lze to udělat z domova po přihlášení do Vašeho odpadového účtu, případně
přijděte za námi. I to, jak je vyplněn odpadový dotazník ovlivňuje výši konečné slevy.
• Třídění plastu a papíru. V průběhu roku
třídíte, ke svozu přistavujete naplněné pytle a popelnice. Třídíte to, co doma vyprodu-

kujete. Nemá smysl vozit si plasty či papír
například z práce. Smyslem systému není
vytřídit velké množství plastu a papíru,
které dovezeme, kdo ví odkud. Smyslem je,
vytřídit to, co doma vyprodukujeme tak,
aby ve směsném odpadu skončilo jen to,
co opravdu vytřídit nelze. Systém hodnotí
množství vytříděného odpadu, pokud je ho
nadprodukce, ovlivní to konečnou slevu.
• Třídění ostatních komodit jako je sklo,
textil, olej, bio odpad, elektro odpad a další.
Tyto položky třídíte do kontejnerů a popelnic k tomu určených. Tím, že tyto komodity
třídíte, snižujete svoji produkci komunálního odpadu.
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• Četnost svozu popelnice na komunální
odpad. Toto je častý problém. Opravdu je
třeba přistavit popelnici ke svozu až když
je plná. Při jejím svozu se vždy načte plný
objem. Systém porovnává směsný odpad
ku vytříděnému, takže pokud přistavujete
popelnici s komunálním odpadem poloprázdnou a svážíte vlastně vzduch, je to
špatně a v pohledu slevy si škodíte. Naplnění popelnice může někomu trvat 14 dní,
někomu měsíc, jinému i dva měsíce. Záleží
na počtu osob v domácnosti na pečlivosti
třídění i na komoditách, které vyhazujete.
Popelnice s komunálním odpadem musí být
vyvezena minimálně jednou za rok. Jinak je
započítán průměr města. Systém je nastaven tak, že každá domácnost, i když třídí
výborně, je v ní jen jeden člověk, musí minimálně jednou za rok popelnici ke svozu
přistavit, protože vždy se najde odpad,
který nelze vytřídit. Tato podmínka se nejvíce dotýká chatařů, chalupářů a osob,
které žijí v domácnosti sami.
• Aktivita na odpadovém účtu. Systém sleduje, zda se o odpadový účet zajímáte. Pokud
jej alespoň jednou za tři měsíce navštívíte
a zkontrolujete, dostanete body za zájem.
Nejčastěji slýcháme dotaz: “A kolik máme mít
komunálního odpadu a kolik plastů a papíru?“
Na tuto otázku není jednoznačná odpověď.
Záleží na počtu osob v domácnosti, na tom, co
nakupuje. Ale mohu uvést příklad z praxe.
Vezmeme si čtyřčlennou domácnost. Tato třídí
plasty, papír, sklo, textil, bio odpad.
• Je schopna každý měsíc vytřídit jeden až
dva pytle/popelnice s plastem, budeme

•

•

•
•

tedy počítat 19 pytlů/popelnic plastu za rok.
Převedeno na litry je to 2280 l za rok.
Papíru není tolik, ale jednou za tři měsíce
pytel/popelnici naplní také, takže počítáme 4 pytle/popelnice papíru za rok. Převedeno na litry je to 480 l za rok.
Díky tomu, že vytřídí plast, papír a třídí
i ostatní komodity, naplní 120 l popelnici
s komunálním odpadem za měsíc až šest
týdnů, počítáme 10 svozů. Převedeno na
litry je to 1200 l za rok.
Celkový objem odpadu pak vychází 3960 l,
na osobu 990 l. Což je tzv. ideální množství
vyprodukovaného odpadu na osobu a rok.
Vidíme, že poměr vytříděného odpadu je
větší než komunálního. Je z toho jasné, že
domácnost třídí, a to nejen plasty a papír,
ale zároveň třídí jen to, co skutečně vyprodukuje. Zároveň můžeme předpokládat,
že domácnost přemýšlí o tom, co nakupuje.
Všichni produkujeme plasty, ale zde je znát,
že nákup probíhá s rozumem, nenakupují
PET lahve ve velkém, protože ty objem plastu zvětší mnohonásobně.

Jedná se o jeden vzorový příklad o ukázku toho,
co lze z odpadového účtu jednoduše vyčíst.
Každá domácnost je jiná a situace v ní také.
Všichni nemůžou mít maximální slevu. Je třeba
se snažit, učit se, jistým způsobem se i bavit.
Člověk zjistí, co všechno může při svém třídění vylepšit, upravit, změnit. Je to jen na nás.
Získání slevy by mělo být bráno jako jistý bonus, ale určitě ne jako jediný důvod, proč třídit.
Jde nám přece o to, abychom nezatěžovali naši
PLANETU, aby se zde žilo dobře nejen nám,
ale i dalším generacím.

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
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UMISŤUJETE STAVEBNÍ KONTEJNER? STAVÍTE A ZTĚŽUJETE PRŮJEZD NEBO DOKONCE
I ZABRÁNÍTE PRŮJEZDU PO KOMUNIKACI SPOLUOBČANŮM NÁKLADEM NEBO SKLÁDKOU? PAK JSOU NÁSLEDUJÍCÍ ŘÁDKY URČENY PRÁVĚ VÁM:
V případě, kdy potřebujete umístit stavební kontejner nebo stavíte a přijede Vám
těžká technika s nákladem stavebního materiálu, je nezbytné tuto skutečnost oznámit formou žádosti o zábor na městském
úřadě. V poslední době v našem městě přibývá situací, kdy nejsou tyto záležitosti ohlašovány a množí se stížnosti spoluobčanů na omezování či dokonce na nemožnost průjezdnosti do místa zaměstnání či do místa bydliště.
S tím souvisí i zamezení případně potřebnému
zásahu a příjezdu vozidel integrovaného
systému záchranné služby.
Upozorňujeme občany, že neohlášení, resp.
nepožádání o povolení výše uvedených skutečností, je porušením našeho právního řádu
a příslušné orgány dle této skutečnosti také
budou při zjištění porušení skutkové podstaty
či povinnosti postupovat.
Žádosti o výše uvedené směřujte vždy na
Městský úřad Rájec-Jestřebí, Hospodářsko-správní odbor, vedoucímu správy a údržby majetku města Ing. Janu Dobiáškovi,
e-mail: udrzba@rajecjestrebi.cz.
Žádost musí obsahovat následující údaje:
Identifikaci žadatele, místo umístění (ideálně
zakresleno v plánku či mapě) a rozsah záboru
(velikost), časový interval plánu záboru (od kdy
do kdy) a dobu trvání (např. 1 den v uvedeném
časovém intervalu) a neopomeňte připsat Vaše
kontaktní údaje.
Žádost je nutno zaslat 30 dní před plánovaným
uskutečněním. Jistě Vás napadá otázka proč
30 dnů předem? V této době je třeba vyhodnotit, od kterých orgánů je třeba vyjádření či
dokonce rozhodnutí především s ohledem na
dopravní podmínky a zachování dostupnosti
pro integrovaný záchranný systém a žádosti
o úkony je třeba na tyto orgány odeslat. Pokud nevíte přesný termín záboru, není to
na závadu a nebrání to nikterak podání
žádosti – v žádosti uvedete pravděpodobný
časový interval a předpokládanou časovou
délku záboru.

Žadatel následně obdrží dokument se stanovením podmínek, které je třeba dodržet a také
s upozorněním na provedení kontroly místa
před umístěním záboru, po jeho umístění
a v průběhu. V rámci kontroly se také vyhodnocuje případné poškození majetku města
a jeho míra.
Upozorňujeme také na skutečnost, že pokud
se kontejner nebo skládka nachází na veřejném prostranství, podléhá místnímu
poplatku dle vyhlášky č. 4/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
v denní sazbě 5 Kč/m2/den. Žadatel na základě
povolení musí tedy zaplatit poplatek na pokladně městského úřadu.
Stavebníci jsou osvobozeni od místního poplatku dle vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a nemusí
tudíž platit výše uvedenou denní sazbu. Oddělení správy a údržby majetku pouze stanoví
podmínky, za kterých si stavebník může skládat
materiál na obecní pozemky a případně na
komunikace a po jakou dobu. Tuto skutečnost
ale nelze vnímat tak, že pokud je povolena
stavba, automaticky mohu dělat vše bez
žádosti o povolení záboru.
Právní rovina problematiky byla v tomto článku popsána, je zde stručně nastíněn postup,
který je třeba dodržovat a také mít na paměti,
že i v těchto zdánlivě banálních případech je
v krajním případě možné způsobit ohrožení
lidských životů či majetku.
Roli zde hraje ale také ohleduplnost a vzájemná úcta člověka k člověku – nepovoleným jednáním okolní občany neoprávněně omezujeme.
Povolením lze nejen dodržet zákonné předpoklady, ale lze zamezit nepříjemnostem, zbytečným sporům a přitom vše zorganizovat k přiměřené spokojenosti žadatele i jeho okolí.
Mgr. Pavla Kotlánová, LL.M.
tajemnice
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					Z NOVÝCH KNIH

I během předvánočních příprav a shonu vám nabízíme malý výběr knih z fondu městské knihovny.
Mohou se stát i inspirací pro nákup pěkných vánočních dárků.
Česká literatura:
ZAVADILOVÁ, B.: Má rusínská vyšívanka
ŠVEJNOHOVÁ, H.: Mrcha jemně uzená
ŠŤASTNÁ, B.: Hezčí svět

Historické romány:
ČERNÁ, J.: Doktor Jesenius
MICARD, K.: Já, Giuseppina Verdi
BAUER, J.: Král má starosti

Ze světové literatury:
AUCI, S.: Sicilští lvi
FULGHUM, R.: Ohňostrojení
PETRUŠEVSKÁ, L.: Nezralé bobule angreštu

Nové audioknihy:
TUOMAINEN, A.: Než natáhnu brka
NÁROŽNÝ, P.: Škoda slova, které padne vedle …
CHRISTIE, A.: Čtyři podezřelí

Další novinky a zajímavé tituly najdete na http://katalog.rajecjestrebi.cz
a půjčit si je můžete vždy v pondělí a ve čtvrtek.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
LISTOPADOVÉHO ČTENÍ PRO DĚTI
Během měsíce října jsme pro děti od tří do desíti let vyhlásili domácí čtení o ceny. Pohádkové setkání s hodnou babičkou i tvořivou dílnu
jsme museli zrušit, karanténa nám překazila
plány, ale protože jsme šikovní čeští lidé, našli
jsme jiné řešení. Prostřednictvím internetu
a zpravodaje jsme dětem zadali úkoly z půvabné knihy J. Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Tu zná každý a mnozí mají knihu i doma.
Soutěžící si měli přečíst pohádku, vyplnit přiložený kvíz a poslat jej k nám do knihovny.
I dílničku jsme přidali. Podle přiložených návodů měly starší děti vyrobit českého lva a mladší tvořily z listů jeho střapatého kamaráda.
A jak to dopadlo?
Soutěže se zúčastnilo devět dětí. Všechny
správně zodpověděly na dané otázky. Moc se
jim povedli i papíroví lvi a kočičky. Rozhodování o vítězi bylo velmi těžké, a proto pěknou
knížku od nás dostane každý účastník. Odměnu si chlapci a děvčata mohou vyzvednout
v knihovně v pondělí a ve čtvrtek od 10:00 do
16:00 hodin.

PŮJČOVNÍ DOBA O VÁNOCÍCH
Upozorňujeme všechny čtenáře knihovny,
že v době od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021 bude
knihovna uzavřena.
První půjčovní den v lednu v Rájci: 4. 1. 2021;
v Holešíně 5. 1. 2021.

Štěstí ať se na Vás snese
jako vločky sněhu,
Nový rok ať přinese Vám
zdraví, lásku, něhu.
Pokojné vánoční svátky a pevné zdraví
v novém roce přeje všem
městská knihovna.

CENTRUM MOTÝLEK
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PODZIMNÍ POCHOD PARKEM

Naše rodinné centrum nezahálí ani v době
„kovidové“. Sice jsme nemohli uspořádat plánovanou akci Strašidel se nebojíme, ale připravili jsme pro rodiny s dětmi takový náhradní
program v podobě podzimního pochodu zámeckým parkem. Značenou cestu si mohli
projít jednotlivé rodiny s dětmi od pátku 6. 11.
do neděle 8. 11. Na začátku trasy stačilo vyzvednout mapku, do které jste cestou sbírali
razítka na 7 stanovištích, kde na vás čekaly
i různorodé úkoly. Celá trasa byla zakončena

pokladem. Až na pár negativních připomínek
se akce podle kladných ohlasů na facebooku
většině zúčastněným líbila. Já s dětmi jsem si
trasu také procházela a jsem moc ráda, že něco
takového v této době vzniká, když veřejné akce
jsou zakázané. Děkujeme Motýlku!
Sledujte naše stránky a facebook! Zde se dozvíte informace o dalších akcích nebo náměty
na tvoření.
Kateřina Kalová

OHLASY
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SENIOŘI NEZŮSTÁVAJÍ JENOM DOMA
Senioři jsou v současné společnosti v mnoha
případech pojímáni jako ti, kteří neoprávněně
čerpají státní prostředky na úkor dalších potřebnějších odvětví, a hlavně na úkor mladých
lidí.
Dnešní senioři vyrůstali v úplně jiném společenském prostředí a jsou zvyklí si v mnoha
věcech poradit dobře a hlavně sami. Moderní
technika postupuje velmi rychle dopředu,
mění se možnosti získávat nejrůznější informace. K tomu slouží zapojení seniorů do klubů
a svazů, kde dostanou potřebnou podporu,
aby se mohli dále vzdělávat. V klubech se pořádají besedy a přednášky. Je také důležité, aby
aktivně pečovali o své zdraví, nezůstávali doma
a pokud to trochu jde, aby se zajímali o všechno kolem sebe. Znamená to jíst zdravě, cvičit,
rozvíjet láskyplně rodinné vztahy, pěstovat si
kamarády, zajímat se o okolní dění, a hlavně
ničím se nestresovat.
Místní organizace svazu tělesně postižených
v Rájci-Jestřebí zorganizovala v lednu přednášku a cvičení na téma: Zdravý životní styl, dále
besedu a promítání dokumentů na téma Čínská
lidová republika. V březnu se uskutečnila členská schůze, která schválila plán aktivit a rozpočet organizace na rok 2020. 9. března proběhlo
setkání žen z našeho města a blízkého okolí při
příležitosti Mezinárodního dne žen, do poloviny března výbor zajistil rehabilitační cvičení
v Rájci a Doubravici a také bowling v herně
v Rájci.
Covidová pandemie zasáhla i do činnosti naší
organizace, přesto se podařilo zajistit lázeňský
pobyt v lázních Slatinice u Olomouce (49 účastníků) a šest ozdravných pobytů od června do
září tohoto roku, a to v Jánských lázních (45),
ve městě Jeseník (46) a čtyřikrát na Šumavě
v Srní (179). Další naplánované akce do konce
roku 2020 vzhledem ke COVID pandemii už
neuskutečníme. Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených zajistil na rok 2021 následující ozdravné pobyty:

Krkonoše – Jánské Lázně
9. 7.–16. 7. 2021
Šumava – Srní
30. 5.–5. 6. 2021
9. 9.–15. 9. 2021
Město Jeseník
1. 8.–7. 8. 2021
Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica
28. 8.–3. 9. 2021
Doprava je zajištěna autobusem, který bude
k dispozici na výlety.
Zájemci z řad nečlenů organizace se mohou
informovat a přihlásit se do 10. 1. 2021 na mobilních číslech 731 448 212 nebo 737 551 625.
Covidová pandemie zasahuje všechny složky
našeho života. Co uděláme, abychom COVID
ve zdraví přežili? MUDr. Moravcová říká: „Po
dobu trvání opatření souvisejících s nákazou
koronavirem je dobré vytvořit si plán dne od
okamžiku, kdy vstanete, až po uložení ke
spánku. K posílení imunity je důležitý pobyt
a pohyb na čerstvém vzduchu, pobyt na sluníčku, který vyrábí vitamín D a v neposlední
řadě zlepšuje náladu. Večer se nenechte stresovat negativním televizním zpravodajstvím a
raději se podívejte na zajímavý film nebo si
přečtěte hezkou knížku. Musíme myslet, co
uděláme zítra, pozítří, ale i za půl roku, za rok.
Důležité je nepoddávat se negativním emocím
a věřit v lepší zítřky. A pokusit se v každém dni
najít něco pozitivního. Dříve nebo později se
vše zase rozběhne a vrátí se k normálu.“
Mgr. Miroslava Vašíčková,
předsedkyně organizace

STOMATOLOGICKÁ LSPP / SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
PROSINEC 2020

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

5. 12.

MUDr. Houdková Radka

Blansko, Pražská 1b

731 144 155

6. 12.

MUDr. Chatrný Martin

Boskovice, Lidická 8

516 454 338

12. 12.

MUDr. Jaklová Eva

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

13. 12.

MDDr. Janáč Jiří

Boskovice, Lidická 10

537 021 289

19. 12.

MDDr. Javorská Aneta

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 455

20. 12.

MUDr. Jílková Stanislava

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

24. 12.

MUDr. Kopáčková Drahomíra

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

25. 12.

MDDr. Koudelková Dagmar

Blansko, Pražská 1b

778 168 741

26. 12.

MUDr. Kraml Pavel

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

27. 12.

MUDr. Křížová Romana

Knínice u Boskovic, 330

774 844 735

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 18:00 do 24:00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 20:00 hodin.

ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD
v měsíci září
paní Světluška Hudcová, 84 let
paní Hedvika Kudová, 89 let
v měsíci říjnu
pan Lubomír Kříž, 70 let
paní Helena Hasmandová, 60 let
paní Marie Kučerová, 87 let
paní Věra Martinková, 77 let
paní Františka Klimešová, 86 let

Správné řešení křížovky z listopadového
vydání zpravodaje:
Když dlouho listí nepadá,
tuhá zima se přikrádá.

Další křížovky i jiné hry k příjemnému
trávení volného času najdete na
www.onlinekrizovky.cz.
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MATKA SE SPÍCÍM DÍTĚTEM – VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ V ZÁMECKÉ OBRAZÁRNĚ
Nastává Advent, blíží se kouzelný, nezaměnitelnou poetikou dýchající čas vánoční. A protože máme Vánoce na dosah, dopřejme si
tentokrát malý historicko-umělecký exkurz
na místní zámek, kde – jak známo – se nachází
rozsáhlá obrazová sbírka budovaná několika
generacemi rodu Salm-Reifferscheidtů. Jedním
z těch, kdo na jejím systematickém rozšiřování
mají významný podíl, je starohrabě Hugo František Salm-Reifferscheidt (1776–1836), jejž pro
výtvarné umění nadchl a jemuž v mnoha případech při výběru uměleckých děl radil a pomáhal historik, archivář, právník a politik Joseph von Hormayr zu Hortenburg (1781–1848),
jenž se se starohrabětem Hugo Františkem

seznámil v době své nucené moravské internace poté, co ve Vídni u císařského dvora upadl
v nemilost a prošel vězeními v Mukačevě a na
brněnském Špilberku. Po propuštění r. 1814
však zůstával v internaci na Moravě, a právě
tehdy se spřátelil se starohrabětem Hugo Františkem, pobýval na rájeckém zámku a přátelství
s jeho majitelem udržoval i poté, co se po rehabilitaci vrátil do Vídně, či poté, co odešel do
služeb bavorského krále.
Zejména díky Hormayrovi, který v řadě případů
obrazy do Rájce dodával, upozorňoval na možný výběr, nebo je přímo u malířů objednával,
se do zdejší obrazárny dostala četná kolekce
děl rakouských romantických umělců, mj. hlá-

Peter Fendi: Matka se spícím dítětem (SZ Rájec n. Svit., foto Petr Sychra)

NĚCO Z HISTORIE
sících se k okruhu nazarénismu. Tito tzv. Nazaréni, inspirující se čistým malířským rukopisem
renesančních mistrů raffaelovského stylu, se
v intencích soudobého romantismu soustřeďovali ponejvíce na zachycování historických
výjevů, scén z literárních děl, pověstí a legend,
ale také na duchovní témata, nebo (méně) na
žánrové výjevy ze života.
K těmto umělcům měl blízko i malíř, rytec
a grafik Peter Fendi (1796–1842). Rodnou Vídeň
opouštěl jen zřídka, nebylo-li to nutné, cestoval
minimálně a narozdíl od řady jiných umělců
nepodnikal ani delší studijní cesty do uměleckých center tehdejšího světa. Způsobeno to
bylo do značné míry krom jisté uzavřenosti
jeho křehkou tělesnou konstrukcí a nedobrým
zdravím – trpěl srdeční chorobou vedoucí
k hypertrofii, jíž nakonec předčasně v nedožitých 46 letech podlehl. Fendi, žijící většinu
života ve 3. vídeňském okrese Landstraβe
(v dospělosti v čp. 477 na rohu tehdejší Rabengasse, současné Beatrixgasse, v místě nynějšího domu č. or. 32), byl v jednom z nekrologů
nazván „malujícím Schubertem“ a patřil za svého života k uznávaným, vyhledávaným malířům charakteristického uměleckého rukopisu.
Zaměřoval se na zachycování žánrových výjevů ze života soudobé společnosti, prostých lidí
často z vídeňského prostředí, na běžné každodenní situace viděné poetickou optikou, pojaté mnohdy idealizovaně, až sentimentálně.
Fendi tvořil úsporným, ale přesto barvitým
stylem, který dokáže diváka zaujmout a vyvolat v něm procítění atmosféry, kterou do maleb
vkládal. Kromě populárních žánrů se věnoval
tvorbě čerpající tematicky z literárních děl,
kronik a legend. Narozdíl od některých jiných
mistrů zachycujících podobné náměty Fendi
většinou nevytvářel fantaskní prostředí jako
kulisu legendistických nebo literárních námětů, ale zasazoval je vesměs do reálií své doby.
Okrajově se věnoval krajinomalbě.
Pro nás jako Moravany může být zajímavá informace, že Peter Fendi, ač byl křtěn Dunajem,
měl po matce moravské kořeny: jeho otcem byl
soukromý učitel normální školy ve Vídni Joseph
Fendi (1755?-1814), matkou Elisabetha Fendio-
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vá, roz. Schäfferová (1758–1843), pocházející
z Hustopečí z rodiny prostého zedníka a podruha. Do Vídně se dostala za službou a živila
se delší čas jako kuchyňská služka v paláci
velkoobchodnického rodu von Natorp na vídeňském Hohen Markt, kde žila i v době svého
sňatku r. 1791. Právě matka Elisabetha o svého
nejmladšího syna Petera po celý život pečovala
a zajišťovala mu veškeré zázemí a chod
domácnosti tak, aby se mohl věnovat umělecké
tvorbě a práci kreslíře a rytce v císařské sbírce
mincí, antických starožitností a uměleckých děl
(k. k. Münz und Antiken Kabinett), kteréžto
místo získal r. 1818 a podržel si je až do konce
života.
Díky starohraběti Hugo Františkovi a jeho příteli Josephu Hormayrovi se do zámecké sbírky dostala ve 20. letech 19. stol. postupně
kolekce šesti Fendiho obrazů, z nichž dva
čerpají z literárních zdrojů, jeden zastupuje
ojedinělou Fendiho krajinářskou tvorbu, dva
tvoří výjevy z klášterního prostředí a šestý –
nás zajímá nejvíce:
Vznikl r. 1824 a je nazýván Matka se spícím dítětem, popř. Matka se spícím dítětem u vánočního stromku. Do sbírky se dostal nedlouho po
vytvoření a byl zakoupen snad přímo od autora. Kompozice laděná do tónu hřejivých barev,
místnost osvícená plamenem svíčky, to vše jen
zdůrazňuje bez přehánění idylickou náladu,
kterou obraz na diváka dýchne při každém
pohledu, a což vlastně vánoční tematika ještě
více podtrhuje.
Rozměry nevelký obraz umožňuje nahlédnout
do skromně zařízeného pokoje, kde v pozdní
noční hodině sedí matka u postele spícího
dítka, jejž něžně objímá rukou. Zvláštní kontrast hřejivého pohodlí místnosti a pocitu studené zimní noci zprostředkovává výhled
z okna na měsícem ozářenou část města s kostelem (a drobnou postavičkou ponocného).
Nedaleko postele vystupuje z přítmí pouze
jedinou svíčkou osvětleného pokoje na stoličce umístěný vánoční stromek, jehož zdobení
matka před okamžikem dokončila a nyní se těší
pomyšlením na překvapení, jež čeká na jejího
synka, až se ráno probudí.

NĚCO Z HISTORIE / RŮZNÉ
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Příběh k obrazu si ale nemusíme vymýšlet, je
přímo dán. Obraz totiž námětově čerpá z básně Matka o Štědrém večeru (Die Mutter am Christabend), která je součástí básnické sbírky Alemanské básně (Allemannische Gedichte) vydané
r. 1803. Autorem básně je německý spisovatel,
básník a pedagog Johann Peter Hebel (1760–
1826) a její originál sepsal v tzv. alemanském
nářečí, dialektu užívaném především v částech
Švýcarska, Bádenska-Württemberska, Bavorska, Alsaska či v rakouském Vorarlbersku.
Čtyřstránková báseň popisuje vánoční přípravy, které mladá matka vykonává: v tichosti,
aby dítě neprobudila, přináší stromek, zvažuje,
jak jej ozdobí marcipánovými figurkami, kvítky
a postavičkami z cukrového těsta, a k tomu
jablíčky. Pro synka pak připravila dárek v podobě modlitební knihy, do které vložila několik
obrázků. Báseň je vlastně jakousi niternou
láskyplnou promluvou matky směřující k dítěti, k jehož loži usedá poté, co je o jedenácté
hodině v noci s přípravami hotova, aby se po-

těšila pohledem na synka a pomyšlením na
radost, jakou bude po probuzení mít. Přeje
synkovi, aby jej Bůh ochraňoval nejen v tento
vánoční den, kdy se Kristus stal dítětem, jakým
je i on sám...
Vánoční idyla, chtělo by se říci. Ale obraz má
krom toho jistou historickou zajímavost související právě s Vánocemi: jedná se totiž o jedno
z vůbec prvních uměleckých zachycení vánočního stromku v interiéru tak, jak to známe dnes.
Přinejmenším v našem prostředí byl tehdy
vánoční stromek ještě určitou inovací a běžnou, neodmyslitelnou součástí vánočního interiéru se teprve stával.
Až se rozjaří, zajděte se na zámek podívat.
Obraz najdete v Nazarénském salonu v prvním
patře budovy. Vidět originál je jistě lepší, než
pouhá fotokopie...
Vážení čtenáři, ať jsou Vaše Vánoce stejně poetické a pohodové, jako na Fendiho obraze!
Petr Sychra

RŮZNÉ
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TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA ZAZNÍ, I KDYŽ MOŽNÁ ON-LINE
Už více než dvacet let chodí koledníci žehnat do Vaší obce Vašim domovům.
Tříkrálovou sbírku chystáme od 1. ledna do 24. ledna 2021 i v příštím roce. V této
chvíli však nedokážeme říct v jaké podobě. I tři králové totiž musí počítat
s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci
tváří v tvář. Proto se připravujeme na koledu s rouškami i na koledu virtuální prostřednictvím našich webových stránek www.blansko.charita.cz a facebooku
charitablansko.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci
přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. „Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním
z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká koordinátorka
Tříkrálové sbírky Charity Blansko Marie Sedláková.
Už teď ale víme, že Tříkrálová sbírka se v žádné svojí variantě neobejde bez pomoci dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto totiž zůstávají stejné –
hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.

Proto sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální informace a buďte s námi.
Děkujeme, velmi si Vaší podpory vážíme.
Ing. Pavel Kolmačka
ředitel Charity Blansko
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USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 19. 10. 2020

USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání s tím, že se body 4., 7., 15., 16., 17., 18.
přesouvají na příští zasedání rady města.
USNESENÍ č. 2
Rada města svěřuje podle ust. § 102 odst. 3
zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní
zřízení) tajemnici městského úřadu pravomoc
stanovit úřední hodiny Městského úřadu Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 3
Rada města schvaluje Plán inventur na rok
2020 (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala žádost o provedení
úprav v bytě a souhlasí s jejich provedením
dle přílohy č. 2.
USNESENÍ č. 5
Rada města rozhodla s platností od 1. 11. 2020
zvýšit nájemné u nově uzavřených nájemních
smluv k bytům, ve kterých byla provedena
celková rekonstrukce, na 50,12 Kč/m²/měsíc
a po prvním prodloužení nájemní smlouvy dále
navýšení nájemného o inflaci každoročně vždy
k 1. lednu.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na provedení autorského dozoru projektanta č. 16/2015 ze dne 9. 12. 2015
(příloha č. 3) a rozhodla Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení autorského dozoru
projektanta č. 16/2015 ze dne 9. 12. 2015 se
Státním pozemkovým úřadem, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka
Blansko a s AGERIS, s. r. o., Brno uzavřít.

USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 31.08.2020 na akci
„Rájec‑Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování
parkovacích stání a chodníků, oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu“ se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice, jehož předmětem je změna termínu
dokončení díla (příloha č. 4). Rada města rozhodla dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
31. 8. 2020 na akci „Rájec-Jestřebí, ul. Sportovní – vybudování parkovacích stání a chodníků, oprava veřejného osvětlení a místního
rozhlasu“ se společností SWIETELSKY stavební
s. r. o., České Budějovice uzavřít.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2020 na akci „Město Rájec-Jestřebí – Oprava chodníku a vjezdu
ul. Komenského“ se společností COLAS CZ, a. s.,
Praha, jehož předmětem je změna termínu
provedení díla a vícepráce (příloha č. 5). Rada
města rozhodla dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
ze dne 21. 7. 2020 na akci „Město Rájec-Jestřebí
- Oprava chodníku a vjezdu ul. Komenského“
se společností COLAS CZ, a. s., Praha uzavřít.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2020 na akci „Město Rájec-Jestřebí – Autobusová zastávka +
přeložka vodovodu, ul. Komenského“ se společností COLAS CZ, a. s., Praha, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla a provedení víceprací a méněprací (příloha č. 6).
Rada města rozhodla dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 21. 7. 2020 na akci „Město Rájec-Jestřebí - Autobusová zastávka + přeložka
vodovodu, ul. Komenského“ se společností
COLAS CZ, a. s., Praha uzavřít.

USNESENÍ
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USNESENÍ č. 10
Rada města projednala žádost o odprodej
části pozemku parc. č. 1846/1 lesní pozemek
o výměře cca 320 m² z celkové výměry 21.211 m²
v k. ú. Rájec nad Svitavou a doporučuje zastupitelstvu města předmětnou část pozemku
odprodat za cenu 80 Kč/m² + platná sazba
DPH. Pozemek parc. č. 1846/1 je osvobozen od
DPH dle § 56, odst. 1, zák. č. 235/2004 Sb., zákon
o DPH. Náklady spojené s prodejem uhradí
kupující.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 294/1 ostatní plocha
o výměře cca 12 m² z celkové výměry 2.917 m²
v k. ú. Holešín pro parkování osobního auta
a rozhodla uzavřít na předmětnou část po-

zemku smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 525/2 ostatní plocha o výměře cca 100 m² z celkové výměry
4.913 m² v k. ú. Holešín pro instalaci a nekomerční provozování dětského hřiště a rozhodla uzavřít s SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Holešín, Holešín 77, Rájec-Jestřebí na
předmětnou část pozemku smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Mgr. Monika Nováková v. r., radní
		

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 26. 10. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2020
(příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města projednala návrh Smlouvy o dílo
č. K/I0187D na výměnu otvorového prvku
v bytě č. 5 bytového domu na ul. Jurkova 643,
Rájec-Jestřebí, který je v majetku města Rájec-Jestřebí. Rada města souhlasí s uzavřením
Smlouvy o dílo č. K/I0187D a pověřuje starostku města Mgr. Romanu Synakieviczovou
jejím podpisem.
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala a bere na vědomí
nabídku spolupráce od společnosti VODÁ-

RENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize
Boskovice.
USNESENÍ č. 5a
Rada města projednala návrh Dodatku č. 4 ke
Smlouvě o dílo ze dne 24.07.2018 se Společností Rájec: SYNER VHS, Jihlava + VHZ – DIS,
Brno na realizaci veřejné zakázky s názvem
„MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV RÁJEC-JESTŘEBÍ“, jehož předmětem je změna
termínu dokončení díla do 31. 3. 2021 (příloha
č. 2). Rada města rozhodla Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2018 se Společností Rájec: SYNER VHS, Jihlava + VHZ – DIS,
Brno na realizaci veřejné zakázky s názvem
„MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV RÁJEC-JESTŘEBÍ“ uzavřít.
USNESENÍ č. 5b
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2
Příkazní smlouvy ze dne 10. 5. 2018 se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.,

USNESENÍ
Praha na výkon činnosti koordinátora BOZP na
akci: „MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV
RÁJEC-JESTŘEBÍ“, jehož předmětem je rozšíření délky poskytnutí služeb koordinátora
BOZP do 31. 3. 2021 a zvýšení odměny (příloha
č. 3). Rada města rozhodla Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy ze dne 10. 5. 2018 se společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.,
Praha na výkon činnosti koordinátora BOZP na
akci: „MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV
RÁJEC-JESTŘEBÍ“ uzavřít.
USNESENÍ č. 5c
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2
Příkazní smlouvy ze dne 10. 5. 2018 se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.,
Praha o výkonu technického dozoru investora
na akci: „MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV
RÁJEC-JESTŘEBÍ“, jehož předmětem je rozšíření délky výkonu technického dozoru investora
do 31. 3. 2021 a zvýšení odměny (příloha č. 4).
Rada města rozhodla Dodatek č. 2 Příkazní
smlouvy ze dne 10. 5. 2018 se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha
o výkonu technického dozoru investora na akci:
„MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV RÁJEC-JESTŘEBÍ“ uzavřít.
USNESENÍ č. 5d
Rada města projednala návrh Dodatku č. 2
ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem VEGAspol
v. o. s., Brno ze dne 16. 8. 2017 na akci „MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV RÁJEC-JESTŘEBÍ, vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby a zajištění autorského
dozoru“, jehož předmětem je zajištění autorského dozoru v době prodloužení výstavby
do 31.03.2021 a zvýšení ceny díla (příloha č. 5).
Rada města rozhodla Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem VEGAspol v. o. s.,
Brno ze dne 16. 8. 2017 na akci „MODERNIZACE
A INTENZIFIKACE ČOV RÁJEC-JESTŘEBÍ“, vypracování projektové dokumentace pro zadání
stavby a zajištění autorského dozoru“ uzavřít.
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USNESENÍ č. 5e
Rada města projednala návrh Dohody o narovnání mezi městem Rájec-Jestřebí (Objednatel) a Společností Rájec: SYNER VHS, Jihlava
+ VHZ – DIS, Brno (Zhotovitel) ke Smlouvě
o dílo a dodatku č. 4 na realizaci veřejné zakázky s názvem: „MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV RÁJEC-JESTŘEBÍ“. Předmětem této
Dohody o narovnání je úhrada navýšených
nákladů spojených s plněním díla ze strany
Zhotovitele Objednateli (příloha č. 6). Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli navýšené náklady vzniklé z dodatků k existujícím
smluvním vztahům s odbornými osobami, jež
jsou spojeny s plněním díla ze strany Zhotovitele uvedených v příloze č. 6. Rada města
rozhodla Dohodu o narovnání mezi městem
Rájec-Jestřebí (Objednatel) a Společností Rájec: SYNER VHS, Jihlava + VHZ – DIS, Brno (Zhotovitel) ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné
zakázky s názvem: „MODERNIZACE A INTENZIFIKACE ČOV RÁJEC-JESTŘEBÍ“ uzavřít.
USNESENÍ č. 6
Rada města bere na vědomí návrh koncepce
nakládání s bioodpady ve městě Rájec-Jestřebí
(příloha č. 7).
USNESENÍ č. 7
Rada města souhlasí s pořádáním Vánočního
turnaje ve stolním tenisu v termínu 27. 12. 2020
v tělocvičně Základní školy a mateřské školy
Rájec-Jestřebí, pokud jeho konání pandemická
situace umožní.
USNESENÍ č. 8
Rada města projedná bod Návrh ÚP Rájec-Jestřebí pro společné jednání na některém
z příštích zasedání rady města.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala nabídku na bezúplatný převod nádob na bioodpad od společnosti
SUEZ CZ a. s. divize Jihovýchod se sídlem,
K Lipníkům 31, Boskovice do majetku města

USNESENÍ
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Rájec‑Jestřebí (příloha č. 8) a s bezúplatným
převodem nádob na bioodpad dle nabídky
souhlasí.
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
se společností DLC engineering s. r. o., Praha
pro podání žádosti o dotaci z programu „Výzva
č. 11/2019: Alternativní pohony“ na komunální

elektromobil (příloha č. 9). Rada města rozhodla smlouvu o dílo se společností DLC engineering s. r. o., Praha pro podání žádosti o dotaci
z programu „Výzva č. 11/2019: Alternativní
pohony“ na komunální elektromobil uzavřít.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta
		

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 9. 11. 2020
USNESENÍ č. 1
Rada města schvaluje navržený program jednání rozšířený o bod č. 12 Žádost o zápůjčku
objektu č. p. 46 v Rájci-Jestřebí (Rájec) a č. p. 7
v Karolíně.
USNESENÍ č. 2
Rada města bere na vědomí kontrolu plnění
úkolů uložených radou města v roce 2020
(příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní
smlouvu k bytu v majetku města Rájec-Jestřebí na dobu určitou do 30. 11. 2023.
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala podání ve věci vyklizení bytu a zničení věcí evidované pod č.j. MERJ
2230/20 a konstatuje, že záležitost již byla
projednána radou města dne 18. 5. 2020 a zastupitelstvem města dne 24. 6. 2020 a v této
věci nedošlo k žádné změně nastalých skutečností. Rada města doporučuje zastupitelstvu
města v této věci trvat na přijatém usnesení
č. 10 ze dne 24. 6. 2020: Zastupitelstvo města
projednalo podání ve věci vyklizení bytu a zničení věcí evidované pod č.j. MERJ 864/20 a toto
podání včetně vyjádření exekutorského úřadu Blansko k tomuto podání bere na vědomí.

Zároveň se zastupitelstvo města po zhodnocení
podkladů ztotožňuje s postupem zástupců
a orgánů města Rájec-Jestřebí a exekutorského
úřadu v Blansku při řešení bytové záležitosti.
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala návrh na odměnu
ředitele Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí, okres Blansko a rozhodla poskytnout
Mgr. Jiřímu Koumarovi odměnu za práci spojenou s projekty, které se již na škole realizují
a s projekty, které jsou ve fázi přípravy. Dále za
realizaci všech opatření v souvislosti s Covid-19
ve výši a z prostředků dle přílohy č. 2.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 1117 ostatní plocha o výměře cca 500 m² z celkové výměry 689 m², parc.
č. 1116 ostatní plocha o výměře cca 450 m²
z celkové plochy 1.370 m² a parc. č. 1120 zahrada o výměře cca 50 m² z celkové výměry
865 m², všechny v k. ú. Rájec nad Svitavou pro
zřízení zařízení staveniště pro stavbu „II/374
Rájec průtah, IV. stavba“ a rozhodla uzavřít
s firmou IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká
174, Brno na předmětné části pozemků nájemní smlouvu na dobu určitou do 31. 12. 2022
s tříměsíční výpovědní dobou za cenu 25 Kč/
m²/rok.

USNESENÍ / INZERCE
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USNESENÍ č. 7
Rada města projednala předložené varianty
řešení posezení v lokalitě Karolín parc. č. 211/5
v k. ú. Karolín a ukládá vedoucímu oddělení
správy a údržby majetku města realizovat variantu dle přílohy č. 3.
USNESENÍ č. 8
Rada města doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o koupi nemovitého majetku –
herních prvků a mobiliáře (7 laviček a 2 odpadkové koše), které jsou umístěny na parcele
č. 1149 v k. ú. Rájec nad Svitavou od spolku
Občanské sdružení „Za rozvoj města“, IČO
28553063, Rájec‑Jestřebí za nabízenou kupní
cenu 20.000 Kč.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala a bere na vědomí
návrh analýzy odpadů ukládaných na jednotlivých sběrných hnízdech ve městě Rájec-Jestřebí (příloha č. 4).

INZERCE
!!TVRDÉ DŘEVO!! Prodám palivové dřevo,
štípané měkké/tvrdé, rovnané 50 cm/100 cm,
sypané 25–50 cm, smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov tel. 606 893 919, zouharhonza@email.cz.

USNESENÍ č. 10
Rada města bere na vědomí vysoutěžené ceny
energií na Československé komoditní burze
Kladno, Kladno-Kročehlavy (příloha č. 5) pro
město Rájec-Jestřebí na rok 2021.
USNESENÍ č. 11
Rada města bere na vědomí zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření města Rájec-Jestřebí, okres Blansko za rok 2020 (příloha č. 6).
Zápis bude předložen na nejbližším zasedání
zastupitelstva města.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala žádost o zapůjčení
objektu č. p. 46 v Rájci-Jestřebí (Rájec) a č. p. 7
v Karolíně a souhlasí se zápůjčkou těchto
objektů za účelem natáčení videoklipu za
podmínek uvedených v příloze č. 7.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

CENY INZERCE
Plošná inzerce:
		
		
Řádková inzerce:

celá strana
½ strany
¼ strany
jeden řádek

960 Kč
480 Kč
300 Kč
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.
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