Jak se mění naše město – místní část Jestřebí, oprava povrchu ulice V Zahradách.
Foto Zdeněk Vašíček
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
hřejivé paprsky slunce nás táhnou ven k poznávání nových míst. Všude to kvete a voní,
zpívá a bzučí. Tyto krásné dny patří nám všem
a je jen na nás, jak je využijeme. Poznávání
a prožívání nového a nepoznaného bude letos
omezené. Pandemie koronaviru nás přibrzdila, mnoho bylo zakázáno, mimořádná opatření
nás provázela na každém kroku, přišly nové
neznámé. Ten nejhorší čas je snad za námi.
Postupně se dostáváme do běžného, každodenního života.
Za dodržení přísných hygienických pravidel se znovu otevřely obchodní centra, máme
možnost si před nákupem vyzkoušet oděv
v prodejně, mohli jsme již zajít k holiči či kadeřníkovi, na masáž, pedikúru i manikúru.
Umožněny jsou svatební obřady, bohoslužby a další hromadné akce, obnoven je též
provoz divadel, koncertních síní, kin, galerií,
muzeí či výstavních síní. Ovšem stále s omezeními.
Pro některé věkové skupiny žáků a studentů se otevřely školy všech stupňů, také ty naše.
Pro ty, kterým prozatím školy zůstávají uzavřeny, je nadále vzdělávání poskytováno na
dálku. Přeji všem žákům a studentům, aby
zdárně dokončili letošní školní rok, který byl
velmi netradiční a rozdílný od těch minulých.
Na dálku však není možné realizovat plánované investiční akce. Proto ihned, jak to bylo
možné, jsme se pustili do práce. I přes to, že
díky současné situaci ovlivněné koronavirem,
kdy nás čekají velké škrty v rozpočtu města,
byla zahájena rekonstrukce elektroinstalace,
sociálních zařízení a dalších drobných stavebních úprav v „Domě služeb“ na ulici Komenského. Práce na této budově začaly 4. 5. 2020.
První etapa, která se týká přízemí budovy (kadeřnictví, nehtové studio, kosmetika a papírnictví), byla plánována tak, aby provoz služeb
mohl být znovu zahájen k 25. 5. 2020. Druhá
etapa, tedy ordinace dětské lékařky, se zahajuje po dokončení etapy první a ukončena by
měla být 15. 7. 2020. Po tuto dobu bude MUDr.
Hájková ordinovat v náhradních prostorách.

Jako další investiční akci bychom rádi započali výstavbu nových chodníků a parkovacích stání na ulici Sportovní, včetně výměny
veřejného osvětlení a rozhlasu. Navazovat
na tyto práce by měla rekonstrukce komunikací v rámci objízdných tras před započetím
výstavby nové silnice II/374 – IV. etapa – průtah
Rájec-Jestřebí.
Na konci měsíce června začne též stavební
ruch v I. Mateřské škole Rájec-Jestřebí. Dolní
pavilon čeká rekonstrukce elektroinstalace
a sociálních zařízení. Letní prázdniny tedy
budou využity k zvelebení prostředí našim
nejmenším.
Dále v letošním roce město pořídilo novou
svahovou sekačku AS 940 Sherpa 4WD RC
s možností dálkového ovládání. Použití pro
svahy, vysokou trávu a hrubý terén – z velké
části bude nahrazovat práci s křovinořezem
a funkce mulčování nahradí hrabání trávy.
Již nyní je vidět velký přínos pro rychlost práce a její usnadnění.

ZPRÁVY Z RADNICE
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Pomalu ale jistě začínají probíhat také
kulturní akce v našem městě. Budou sice opředeny hygienickými opatřeními, nicméně například za pocit pohlazení krásnou hudbou,
to jistě stojí. Těším se na setkání s Vámi při
některé z nich.

Dovolte mi, abych Vám popřála klidné
a slunečné dny, spoustu nových zážitků, zasloužený odpočinek, relaxaci a načerpání nových sil, prozatím v naší vlasti.
Mgr. Romana Synakieviczová, starostka

INFORMACE O PROVOZU MĚSTSKÉHO ÚŘADU RÁJEC-JESTŘEBÍ OD 25. 5. 2020
Od pondělí 25. 5. 2020 je Městský úřad
Rájec-Jestřebí přístupný veřejnosti každý den
bez regulace pohybu občanů, nicméně stále
za zvýšených hygienických opatření. V souladu s aktuálními opatřeními doporučujeme
občanům upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před
osobním kontaktem ve všech případech,
kdy je to možné. Doporučujeme předchozí
elektronickou či telefonickou dohodu na telefonních číslech uvedeného telefonního seznamu našich zaměstnanců. Předchozí elektronickou či telefonickou dohodou si zajistíte
přípravu řešení vašeho požadavku tak, že

osobní kontakt s Vámi bezpečně zkrátíme na
nezbytné minimum a zkrátíte si tak i vaši dobu
čekání na úřadě. Dokumenty, které potřebujete odevzdat, je možné vhodit do schránky
upevněné na budově městského úřadu, pokud na dokumentu uvedete číslo mobilního
telefonu, potvrdíme vám formou SMS jeho
přijetí. Místní poplatky plaťte prosím bezhotovostně, a především dálkovou formou na
účet města. Informační a vzdělávací centrum
je od 25. 5. 2020 také v provozu. Městská
knihovna je již také za zvýšených hygienických opatření otevřena. Přejeme především
pevné zdraví všem.

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

§
§

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

·

Poškození obecního majetku – tel. 770 142 141
Po–pá 6.30–15.00 h, e-mail: udrzba@rajecjestrebi.cz

ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉ POLICIE
PONDĚLÍ 8.00–9.00, 15.00–17.00 hodin
STŘEDA 8.00–9.00, 15.00–17.00 hodin
Občané mohou kdykoliv kontaktovat strážníka na mobilním čísle: 773 976 563
nebo na e-mailové adrese: straznik@rajecjestrebi.cz
Jakékoliv podněty na výkon služby (zaměření), jsou ze strany občanů vítány.
Str. Antonín Kotlán, MP Rájec-Jestřebí

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Z NOVÝCH KNIH
Náš knižní fond jsme obohatili o řadu nových
titulů. Nabízíme alespoň malý výběr:
Detektivky:
HAZEL, J.: Jepice
HUNTEROVÁ, C.: Není úniku
GRIFFIN, M.: Sběratelé zla
Historické romány:
NARATISCHWILLI, N.: Osmý život (pro Brilku)
SETTERFIELDOVÁ, D.: Byla jednou jedna řeka

Knihy českých autorů:
ŠIMÁČEK, J.: Prvotřídní hajzl
TRNKOVÁ, P.: Rodoklamy
HORÁKOVÁ, P.: Teorie podivnosti
Cestopisy:
ŠIVČINOVÁ, L.: Dudáci, draci a kouzelné víly
KERBER, V.: Moje cesta hrdinů SNP
ŠIMÁČEK, L.: Americkým západem: pěšky a na
koních od Mexika do Kanady
Tyto i jiné zajímavé knihy si můžete vybrat
na www.knihovna.rajecjestrebi.cz

KNIHOVNA OPĚT V PROVOZU
Městská knihovna je od 4. května opět
otevřena pro veřejnost. Do 30. června bude
přístupná v omezeném provozu.
Pondělí:
Čtvrtek:

odd. pro děti		
13–17 h
odd. pro dospělé
9–11 h (senioři nad 65 let)
14–18 h

Stále je třeba dodržovat přísná hygienická
pravidla. Čtenáři vstupují do budovy s rouškou, před vstupem do půjčovny si vydezinfikují ruce, dospělí si nasadí rukavice.
V půjčovně se mohou pohybovat maximálně 3 čtenáři najednou, dodržují odstup
2 metry. Čtenáři zůstávají v knihovně pouze
nezbytnou dobu potřebnou pro vybírání knih.
Není možné trávit s dětmi v knihovně volný
čas. Půjčujeme pouze knihy!
Čtenář si může knihy předem zarezervovat (telefonicky či e-mailem), vyzvedne si jen
připravený balíček. Využijte možnosti rezervací!

LITERÁRNÍ KAVÁRNA
Oblíbenou literární kavárnu jsme letos
museli kvůli nouzovému stavu předčasně
ukončit. Nemohli jsme provést ani výběr nových témat na další rok, jak tomu bývá v měsíci květnu zvykem. Náměty na besedy jsou
letos uveřejněny na webových stránkách knihovny v anketě. Tam můžete projevit svůj zá-

jem a hlasovat. Podle výsledků ankety sestavíme program kavárny na školní rok 2020/2021.
V září pak uveřejníme jejich přehled a pravidelní návštěvníci našich přednášek dostanou
osobní pozvánku s konkrétními daty.
Na všechny „kavárníky“ v Rájci, Jestřebí
i Holešíně se těší Vaše knihovnice.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA / KULTURNÍ DĚNÍ
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DONÁŠKOVÁ SLUŽBA KNIH
V knihovně jsme obnovili donáškovou službu knih pro seniory a imobilní občany. Vzhledem
k nutným hygienickým opatřením přečtené knihy nechejte, prosím, u dveří svého domu či
bytu, vyzvedneme si je a nové přivezeme. Do domů a bytů nevstupujeme. Termín rozvozu
v červnu: úterý 2. 6. 2020 14–16 hod.

VZKAZ PRO DĚTI – NOVÉ ČTENÁŘSKÉ LISTY
te nové pracovní listy. Na druháky čeká Záhadná kniha a pro
třeťáky je připraven Výlet do
světa.
Čekají nás prázdniny, dlouho
jste nikam nemohly, můžete si
o dalekých cestách alespoň číst.
Na všechny zápisy se v novém
školním roce těší vaše knihovnice.

Všechny děti z druhých a třetích tříd navštěvovaly v rámci
čtenářských dílen každý měsíc
knihovnu, půjčovaly si knížky
a psaly si čtenářské deníky.
Uzavření škol tato setkávání
přerušilo. Číst si ale můžeme
všichni dál.
Milé děti, na webu knihovny
v rubrice čtenářské dílny najde-

OZNÁMENÍ
V současné době se připravuje kniha k dějinám četnictva na Blanensku, Boskovicku
a Kunštátsku v letech 1850–1945 a její autor
se snaží shromáždit co nejbohatší obrazový
a písemný materiál.
Pokud nějaké takové historické prameny
máte doma, budeme rádi, když se o ně podělíte. Může se jednat o drobné rodinné fotografie (špatná kvalita provedení není na překážku), dobové pohlednice, mapy, plánky
nebo třeba osobní písemnosti (jmenovací
a pochvalné dekrety četnictva, paměti, deníky, dopisy) aj.

Postačí, když je na krátký čas zapůjčíte
k oskenování a dáte svolení s jejich případným
publikováním. Uvítáme i vyprávěnou vzpomínku. Pro úplnost dodejme, že v Rájci byla
četnická stanice umístěna od 1. října 1898
a postupně na ní sloužilo přes 50 různých
četníků, do jejího obvodu tehdy spadaly obce
Rájec, Doubravice, Holešín, Jestřebí, Karolín,
Kunčičky, Ráječko, Spešov a Klemov.
V případě zájmu můžete kontaktovat buď
Městský úřad v Rájci-Jestřebí, e-mail: kultura
@rajecjestrebi.cz nebo přímo autora knihy,
e-mail: matej.ott@gmail.com. Děkujeme.
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STOMATOLOGICKÁ LSPP
SDĚLENÍ K PŘERUŠENÍ PROVOZU ZUBNÍ LSPP OD 16. 3. 2020
Rozhodnutí Představenstva OSK Blansko
ze dne 16. 3. 2020 o dočasném přerušení organizované zubní LSPP je prozatím v platnosti.
Problematiku LSPP projednávalo Představenstvo OSK Blansko dne 29. 4. 2020. Vzhledem k současné situaci se dá předpokládat,
že od 25. 5. 2020 dojde k celkovému uvolnění
nouzového stavu. V současné době podle
našich statistik pracuje na plný provoz pouze
okolo 50 % zubních ordinací na okrese Blansko, ostatní jsou v nouzovém režimu (pouze
objednaní pacienti, preventivní prohlídky,
bolestiví pacienti). 45–50 % lékařů a lékařek
je ve věkové kategorii 60 let a výše, nejsme
schopni, ani ochotni je nutit ordinace otevřít.

Vzhledem k tomu, že nejsme schopni odhadnout množství pacientů, kteří by zubní
LSPP navštívili, nejsme asi ani schopni odhadnout, jak bychom dodržovali hygienický režim provozu (omezit shlukování pacientů
v čekárně, objednání na čas, celková desinfekce a prodloužené větrání ordinace). Rozpisy
LSPP schvaluje i sněm OSK, který se s největší
pravděpodobností v jarním termínu nebude
konat.
Závěr z jednání Představenstva OSK: pokud nedojde k časovým posunům v organizaci nouzového stavu, bude zubní LSPP zahájena od 1. 7. 2020.
Za OSK Blansko dr. Kraml

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ V DOBĚ PANDEMIE
V letošním roce město Rájec-Jestřebí ve
spolupráci s Gymnáziem Rájec-Jestřebí a místní základní školou vyhlásilo již šestnáctý
ročník literární soutěže pro mladé začínající
autory „Píši, tedy jsem“. Bohužel i tuto událost ovlivnila celosvětová pandemie svými
nařízeními, která se konkrétně týkala dětí
a jejich nepřítomnosti ve školách. Žáci na
základních a studenti na středních školách
nemohli se svými učiteli dostatečně pracovat
na své literární tvorbě, přesto se nám s velkým podivem do letošního ročníku přihlásilo
ještě více dětí se svými pracemi než v minulých létech. Byly nám zaslány literární práce
i ze vzdálenějších škol, které ocenily, že naše
soutěž v době pandemie nebyla zrušena, jak
se to stalo u jiných literárních soutěží.
Porota, které v letošním roce předsedala
a čestným hostem byla spisovatelka Petra
Braunová, zasedla za přísných hygienických
opatření a hodnotila celkem 62 zaslaných

prací. V tabulce pod textem si můžete prohlédnout jejich rozhodnutí se jmény letošních
vítězů. Že to nebyla jednoduchá práce dokládá i fakt, že se na několika pozicích objevují
dvě jména, jelikož se porotě prací líbilo více.
Největším omezením, které soutěž postihlo, byla nemožnost uspořádání Slavnostního vyhlášení soutěže. Na toto setkání jsou
pozváni samotní vítězové společně se svými
učiteli a hosté z řad zástupců města a škol.
Při tomto milém setkání jsou každoročně
dětem starostkou města předány ceny za jejich práci. Letošní ročník byl tedy ukončen bez
této události, ale budeme doufat, že příští
rok se nám opět podaří literární soutěž „Píši,
tedy jsem“ vrátit do její původní podoby.
S vítěznými pracemi se budete moci i Vy,
čtenáři zpravodaje, seznámit v prázdninových
vydáních a seznámit se s tvorbou mladých
nadějných literátů.
Lucie Augustinová
Odbor kultury a cestovního ruchu

OHLASY
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VÝSLEDKY LITERÁRNÍ SOUTĚŽE „PÍŠI, TEDY JSEM“ 2020

1. místo

11–15 let

16–20 let

POEZIE

Julie Štěrbová
ZŠ Třebíč

2. místo

Daniela Matalová
ZŠ Rájec-Jestřebí

PRÓZA

Marie Prudká
Gymnázium
Rájec-Jestřebí

Anežka Cvečková
Gymnázium
Rájec-Jestřebí

POEZIE

Vendula Herzanová
Gymnázium
M. Lercha Brno

Emma Vigner
Gymnázium
M. Lercha Brno

PRÓZA

Jiří Huzlík
Gymnázium
Rájec-Jestřebí

Natálie Součková
SPgŠ Boskovice
Tereza Zuzaníková
Gymnázium Zlín

3. místo
Stella Kopalová
Gymnázium Blansko
Bruno Klimeš
Gymnázium Blansko

Aneta Walterová
ZŠ Třebíč
Lucie Poláčková
Gymnázium
M. Lercha Brno

Eliška Kraftová
ZŠ TGM Blansko

Ivo Polevič
Střední zahradnická
škola Ostrava

NĚCO Z HISTORIE
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TRAGIKOMICKÝ INCIDENT ZE SKLONKU VÁLEČNÝCH LET
Období druhé světové války rozhodně
nepatří k těm, která bychom řadili mezi příznivá historická období, v nichž bychom chtěli žít, nebo k nimž bychom se rádi vraceli.
Roky utrpení, nepochopitelné krutosti, miliony zmařených životů, vítězství demagogie a všudypřítomného strachu o blízké,
o sebe sama, dlouhá léta nejisté budoucnosti. A přece nakonec byl agresor poražen a ti,
kteří trpěli jeho útlakem, si mohli oddychnout
v osvobozené vlasti. Nejen našemu národu,
ale i národům jiným však naštěstí nechybí
smysl pro humor a tak po uplynutí určitého
období, kdy válečná léta byla ještě příliš tíživou vzpomínkou, se začaly objevovat – byť
zpočátku trošku nesměle, opatrně – různé literární či filmové počiny, které se snažily válečnou dobu odlehčit a předložit humorné
příběhy odehrávající se právě během ní a tematicky aspoň zčásti čerpající z válečných
události a atmosféry, přičemž výrazná část
humoru častokrát tkví právě v určité nadsázce a satirickém podání situací, které tehdejší
doba vyvolávala, nebo třebas v zesměšňování, karikování postav německých důstojníků, gestapáků a dalších přisluhovačů nacistického režimu. A děje-li se tak v mezích,
které neporušují etické hranice nebo určitou
mez vkusu, není na tom jistě nic špatného – je
dobré vědět, že alespoň někdy i v reálném
světě zvítězí nejen dobro nad zlem, ale také
úsměv nad pláčem. Ovšem první krůčky onoho druhého „vítězství“ byly opatrné – koneckonců ještě roku 1966, když šel ve Francii do
kin dnes už legendární film „Velký flám“,
v němž se sešli před kamerou dva excelentní
herci a komici Louis de Funès (1914–1983)
a Bourvil (1917–1970), objevovaly se mezi tvůrci filmu obavy, jak veřejnost přijme komedii
zesměšňující absurditu války a dobového
dění, neboť dvacet let po válce bylo toto téma
ještě velmi živé. Film měl úspěch a dnes už

dávno patří do zlatého fondu světové kinematografie. Ovšem ani u nás nemusíme chodit pro příklad daleko, byť se musíme vrátit
k té první velké válce – Haškovy „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války“ patří
k tomu nejslavnějšímu, co kdy česká literatura vyprodukovala a nikomu nevadí, že i tato
kniha vlastně odkazuje na léta strádání
a zbytečné smrti nespočtu lidí. Leč i tak lze
bojovat proti zlu a špatnostem: jejich znemožněním formou satiry, karikatury či zesměšnění...
A právě drobounká epizoda, kterou dnes
v rámci historického exkurzu předkládám,
je tak trošku jako vystřižená ze Švejka – tupý
oficír, alkohol, jednání z vypěstovaného pocitu vlastní bohorovnosti. Přesto jsem ale
zvolil označení incidentu slovíčkem „tragikomický“, neboť v okamžiku, kdy se udál, jistě
jeho aktérům jako něco úsměvného nepřipadal. Zvláště, když oním „oficírem“ byl příslušník Wehrmachtu a když jeho opilecké jednání
začínalo přerůstat v násilnosti a výhružky,
k čemuž mnozí zfanatizovaní němečtí důstojníci nemívali daleko.
Všechno začalo přibližně ve 22.30 hodin
4. 3. 1945. V tu dobu se dostavil do dopravní
kanceláře ve výpravní budově zdejší železniční stanice opilý důstojník Wehrmachtu,
poručík Friedrich Severin, komandant v Rájci
se nacházející jednotky Wehrmachtu, konkrétně Technického Batalionu č. 24. Přítomného
železničního úředníka Stránského se dotazoval, kdy pojede další vlak do Brna. Stránský
mu odpověděl, že až časně ráno, ale poručík
Severin se nenechal odbýt a začal se důrazně dožadovat toho, aby mu personál stanice
vyhověl a zajistil jeho okamžitou cestu do
Brna. Dokonce když zakrátko poté přijel do
stanice nákladní vlak, začal naléhat, aby lokomotiva od tohoto vlaku byla odpojena a odvezla jej do Brna.
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Jak železniční úředník Stránský, tak personál nákladního vlaku se ale poručíku Severinovi v tomto zdráhal vyhovět, vysvětlovali
mu, že taková věc není dost dobře možná
a nabízeli mu alespoň zprostředkování telefonického spojení s Brnem. Na to ale dotyčný
odmítal slyšet a dožadoval se stále svého.
Protože staniční i vlakový personál jeho naléhání stále odmítal vyhovět, rozčílil se a začal
přítomné fackovat a pohlavkovat – jednal
v opilosti, ale také s vědomím, že jako německý důstojník si může dovolit vše a nikdo mu
nemá co odporovat.
V ten okamžik už dopravní úředník Stránský pochopil, že s poručíkem nic nesvedou
a že situace se začíná vyostřovat. Proto kvapně odešel do sousedního lihovaru, odkud
z kanceláře celou záležitost oznámil telefonicky četnické stanici v Rájci, což se stalo přibližně ve 22.50 hodin. Konkrétně oznámil,
že na nádraží se dostavil opilý německý důstojník dožadující se za každou cenu dopravení do Brna, a v okamžiku, kdy mu nebylo
vyhověno, „ztýral“ personál stanice a přítomného nákladního vlaku.
Četnická stanice byla v té době personálně oslabena – vrchní strážmistr Jan Bartoň
(1898–1981) byl nemocen a jeho zástupce,
praporčík Josef Vach (1896–1950) byl od 22. 1.
1945 dočasně převelen do Hranic na Moravě. Hovor přijal štábní strážmistr František
Novák (?–?), který ihned reagoval. Protože byl
do věci zapojen německý důstojník a bylo
zapotřebí jednat rychle, snažil se nejprve telefonicky spojit s tzv. opěrným bodem v Černé Hoře – zřejmě se jednalo o jeden z opěrných bodů Jagdkommanda německé pořádkové policie v tehdejším okrese Boskovice,
kde měl tento útvar několik operačních základen. Nedostalo se mu nicméně odtamtud žádné uspokojující odpovědi. Zároveň
tedy vyslal na místo četnického strážmistra
Josefa Matouše (1913–1985) s rozkazem, aby
situaci prozatím jen sledoval, nezbytně nezakročoval a vyčkal dalších instrukcí.

NĚCO Z HISTORIE
Hned na to štábní strážmistr Novák – opět
telefonicky – kontaktoval dříve zmíněný
Technický Batalion 24, odkud mu bylo sděleno, že tamní komandant, poručík Friedrich
Severin, se před krátkou dobou odebral na
nádraží, díky čemuž strážmistr Novák zároveň
zjistil totožnost strůjce celého incidentu.
Poručík Severin se tou dobou – ještě předtím, než na místo dorazil strážmistr Matouš
– z nádraží vytratil k blízkému Hotelu Hudec
(pozdější hostinec „Na Špici“), kde se dožadoval vstupu do již zavřeného podniku. Protože
do něj nebyl vpuštěn, vytáhl služební zbraň
a několikrát z ní vystřelil do oken budovy.
Věc byla okamžitě – cca v 23.05 – oznámena
na četnickou stanici. Štábní strážmistr Novák
ihned událost telefonicky nahlásil černohorskému opěrnému bodu Jagdkommanda,
načež byla odtamtud obratem vyslána do
Jestřebí motorizovaná hlídka. Poté se i štábní strážmistr Novák odebral na nádraží.
Zatím se poručík Severin, když neuspěl
ani u pohostinství, odebral k drážnímu bytovému domu čp. 99 vedle výpravní budovy,
kam vnikl a zburcoval v bytě přednostu stanice Josefa Hausmeiera (v úřadu v l. 1937–
1949), kterému s pozvednutou zbraní nařídil,
aby se do deseti minut oblékl a odebral s ním
na stanici. Vyhrožoval přitom, že pokud mu
nebude vyhověno v jeho požadavcích, bude
personál stanice zastřelen pro sabotáž.
Mezitím ještě železniční úředník Stránský,
jenž se vrátil do dopravní kanceláře, požádal
telefonicky o pomoc drážní komando v Brně.
V okamžiku, kdy poručík Severin vyšel
s přednostou stanice Hausmeierem z bytového domu, dorazil na nádraží štábní strážmistr Novák a téměř současně s ním přijela
i motorizovaná hlídka z Černé Hory. Ta proti
poručíku Severinovi ihned zasáhla a zajistila
jej. Asi 15 minut po půlnoci 5. 3. 1945 přijel
major z drážního komanda v Brně, jenž delikventovi odebral zbraň, zatkl jej a odvezl
s sebou do Brna.

NĚCO Z HISTORIE
Tím de facto celá záležitost skončila –
o dalším osudu opilého poručíka Severina
nebyly dohledány žádné podrobnosti, i když
snad v německých vojenských archivech by
bylo možné se něčeho dopídit. Určitý postih
lze do jisté míry předpokládat, neboť svým
jednáním zostudil – budeme-li se na věc
dívat z pohledu jeho nadřízených – vážnost
německého vojáka a důstojníka...
Pokárání, či spíše jakéhosi ponaučení, se
ovšem z dostalo z nadřízených míst také
štábnímu strážmistru Novákovi, kterému
bylo vytknuto opatrnické a vyčkávací jednání,
kdy ani on sám, ani strážmistr Matouš jednající dle jeho příkazu, proti poručíku Severinovi nezasáhli ihned a nezajistili jej do příjezdu německých orgánů. Nebylo z toho nic,
jen poznámka o tom, že štábní strážmistr
Novák byl náležitě poučen a pokárán za nesprávný postup. Lze ovšem říci, že tato výtka
nebyla vůči rájeckým četníkům zcela oprávněná, neboť spíše než o vyčkávací taktiku šlo
o snahu jednat opatrně a s rozmyslem s příslušníkem Wehrmachtu nejen ve snaze nevyhrocovat konflikt (byli si dobře vědomi, že
poručík Severin jako příslušník Wehrmachtu
nebude protektorátní četníky považovat za
autority), ale rovněž u vědomí, že německé
okupační instituce všeho druhu – natož pak
vojenské – nerady viděly, když se někdo vměšoval do jejich záležitostí. Navíc tehdy platilo nařízení, aby v případě nutnosti rychlého
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zásahu informovaly o nastalých událostech
četnické stanice nejprve Jagdkommando
v jeho nejbližším sídle – nařízení se vztahovalo primárně na zjištěné akce partyzánů, které
měly být Jagdkommandu oznamovány jako
prvnímu, aby mohlo bez průtahů operativně
zasáhnout. Nyní sice o partyzánskou akci
nešlo, ale možná i platnost tohoto nařízení
v kombinaci s výše uvedenými důvody mohla ovlivnit postup štábního strážmistra Nováka v této lapálii...
Celá věc odezněla, vymizela z paměti lidí
a nebýt několika zažloutlých strojopisů, vypadla by zcela i z paměti historické. Neboť –
jak výstižně napsal Oscar Wilde (1854–1900):
„Když se o něčem nemluví, nikdy se to nestalo.“ A můžeme dodat, že totéž platí v případě,
když se o něčem ani nepíše.
Událost jistě bezvýznamná z hlediska soudobého dění, i toho, že se konečně již blýskalo
na lepší časy a blížilo se kýžené osvobození,
konec válečného běsnění. Ale též z drobností každodennosti se skládají dějiny. Letošní
75. výročí konce války proběhlo kvůli koronavirové situaci v tichosti, bez velké účasti
a společenských událostí. A protože o konci
války a osvobození v našem městě bylo již
napsáno mnoho, můžeme si onen rok pětačtyřicátý připomenout třeba touto drobností.
Ať již ji budeme brát jako příběh tragikomický, trapný, banální, nebo třeba pohoršující. Všechny tyto přístupy jsou možné...
Petr Sychra

Správné řešení křížovky z květnového vydání zpravodaje:
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Další křížovky i jiné hry k příjemnému trávení volného času
najdete na www.onlinekrizovky.cz.
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VÝSLEDKY SYSTÉMU EKO-KOM ZA ROK 2019

V roce 2019 bylo na
tuzemský trh dodáno
1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo
následně vytříděno, dotříděno na třídicích
linkách a druhotná surovina byla předána
k recyklaci a dalšímu využití. Tradičně nejlépe se daří recyklovat papír, v jeho případě
se vloni podařilo dosáhnout míry recyklace
88 %. Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10
vyrobených tun papírových obalů byly loni
recyklovány na nový papír nebo dále využity. U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových obalů 69%, u kovů 57%
a u nápojových kartonů to bylo 25%. Míra
sběru nápojových PET lahví v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79–82 %.
Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou samozřejmostí. Pravidelně
pak odnáší tříděný odpad do barevných
kontejnerů 73 % lidí. Z průzkumů veřejného
mínění vyplývá, že většina třídičů považuje

třídění odpadů za důležité a za minimum toho, co
mohou udělat pro životní
prostředí.
K třídění odpadů pak Čechy zejména motivují dobrá docházková vzdálenost a dostatek barevných kontejnerů. Česká republika
disponuje jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření a provozu se podílí průmysl a obce sdružené v systému EKO-KOM. Díky tomu mohou lidé aktuálně třídit své odpady do více než 473 tisíc
barevných kontejnerů a menších nádob na
tříděný odpad. A nemají to k nim s odpadem
daleko, průměrná docházková vzdálenost se
postupně zkracuje – na dnešních 91 metrů.
Nádobový sběr je v České republice doplněn
ještě dalšími způsoby sběru tříděného odpadu – někde tak mohou občané třídit odpady do pytlů, případně prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.

RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2019
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TŘIĎTE S MĚSTEM RÁJEC-JESTŘEBÍ
JAK TŘÍDIT SKLO

Informace, podle kterých byste se měli při
třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. Sklo se vhazuje
do zeleného nebo bílého kontejneru 1100 l,
nebo zvonu. Pokud jsou na stanovišti zvony
i kontejnery 1100 l, platí následující pravidlo.
Do zvonu patří veškeré sklo, které projde
otvorem na zvonu, do kontejneru 1100 l patří
sklo „velkoobjemové“.
Dále je důležité třídit sklo i podle barev:
Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud
máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj
dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné

sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad
recyklovat do nekonečna.
Do těchto nádob nepatří:
Keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo,
stejně jako sklokeramika. Vratné zálohované
sklo vracejte zpět do obchodu.
Pravidelný svoz skla pomocí kontejnerů
1100 l zelené barvy je v roce 2020 prováděn
v pravidelných čtrnáctidenních intervalech,
zvony 1 x měsíčně.

NA VŠECH SBĚRNÝCH HNÍZDECH PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ
JAKÉHOKOLIV ODPADU MIMO NÁDOBY K TOMU URČENÉ!
Zdeněk Vašíček, místostarosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA / USNESENÍ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ODEŠLI Z NAŠICH ŘAD V MĚSÍCI DUBNU
paní Marie Vágnerová, 72 let
pan Jiří Krejčíř, 84 let
paní Jitka Kuběnová, 84 let

USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 20. 4. 2020
USNESENÍ č. 1

USNESENÍ č. 5

Rada města schvaluje navržený program jednání.

Rada města schvaluje specifikaci objednávaných služeb SUEZ Využití zdrojů a.s., Divize
Jihovýchod, Brno pro sběr, svoz a odstraňování
komunálního odpadu v roce 2020 (příloha č. 3).

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 schvaluje Rozpočtové opatření
č. 2/2020 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4a
Rada města projednala návrh společnosti
outdoor akzent s.r.o., Praha o odpuštění nájemného po dobu trvání nouzového stavu a zároveň o snížení nájemného na 50 % po dobu
jednoho roku po ukončení nouzového stavu,
a s tímto návrhem nesouhlasí.

USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 10. 1. 2020 uzavřenou
s firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s., Praha, jehož
předmětem je změna termínu odevzdání díla
(příloha č. 4). Rada města rozhodla Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou VODNÍ DÍLA –
TBD a.s., Praha uzavřít.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Souhrnnou
zprávu o čerpání dotací z rozpočtu města Blansko za rok 2019 – oblast sociálních služeb (příloha č. 5).

USNESENÍ č. 4b

USNESENÍ č. 8

Rada města projednala návrh společnosti
outdoor akzent s.r.o., Praha a rozhodla snížit
nájemné dle nájemní smlouvy z 13. 1. 2012
a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě z 25. 4. 2013
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu,
a to za 2. čtvrtletí 2020 o 80 %.

Rada města projednala a doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města
Rájec-Jestřebí č. 2/2020 ze dne 28. 2. 2020
a 13. 3. 2020 (příloha č. 6).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

USNESENÍ

15
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 27. 4. 2020
USNESENÍ č. 1

USNESENÍ č. 3b

Rada města schvaluje navržený program jednání.

Rada města rozhodla zveřejnit záměr zřízení
práva stavby na části pozemku parc. č. 515
ostatní plocha o výměře cca 120 m² a na pozemku parc. č. 518 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 86 m² v k. ú. Rájec nad Svitavou.

USNESENÍ č. 2
Rada města projednala cenové nabídky na
realizaci akce „Dům služeb, Rájec-Jestřebí,
Komenského 624“ a jako nejvýhodnější vybrala nabídku od firmy: JEZAT, s. r. o., Rájec-Jestřebí. Rada města pověřuje starostku města Mgr. Romanu Synakieviczovou uzavřením
smlouvy o dílo (příloha č. 1).
USNESENÍ č. 3a
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 794 zahrada o výměře
643 m² a části pozemku parc. č. 795 zahrada
o výměře cca 54 m² z celkové výměry 336 m²,
oba v k. ú. Jestřebí.

USNESENÍ č. 4
Rada města schvaluje Výroční zprávu města
Rájec-Jestřebí za rok 2019 zpracovanou dle
ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (příloha č. 2).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 4. 5. 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 rozhodla prodloužit nájemní
smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 4a
Rada města projednala návrh Dodatku č. 3 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“, jehož předmětem je změna členů
společnosti – odstoupení společnosti AQUACONSTRUCT s. r. o. a změna termínu dokončení díla do 31. 10. 2020 (příloha č. 2). Rada
města rozhodla Dodatek č. 3 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. 4b
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1
Příkazní smlouvy ze dne 10. 5. 2018 se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.,
Praha na výkon činnosti koordinátora BOZP

USNESENÍ
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na akci: „MODERNIZACE A INTENZIFIKACE
ČOV RÁJEC-JESTŘEBÍ“, jehož předmětem je
rozšíření délky poskytnutí služeb koordinátora BOZP do 31. 10. 2020 a zvýšení odměny
(příloha č. 3). Rada města rozhodla Dodatek
č. 1 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. 4c
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1
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. 10. 2020 a zvýšení
odměny (příloha č. 4). Rada města rozhodla
Dodatek č. 1 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. 4d
Rada města projednala návrh Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2017 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. 10. 2020 a zvýšení ceny díla
(příloha č. 5). Rada města rozhodla Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 7. 2017 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.

USNESENÍ č. 4e
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 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. 7. Rada města rozhodla
Dohodu o narovnání mezi městem Ráje-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. 5
Rada města projednala žádost na odkup
nevyužívaného zařízení – požární motorové
stříkačky PS 12. Zařízení je vedeno v majetku
města pod inv. č. 27670001 s názvem Požární
čerpadlo. Rada města souhlasí s prodejem
Požární motorové stříkačky PS 12 za nabídnutou cenu 4.000 Kč.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala návrh programu zasedání Zastupitelstva města Rájec-Jestřebí,
které se bude konat dne 27. 5. 2020.

Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta
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ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 18. 5. 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 bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy k bytu v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 4
Rada města projednala podání ve věci vyklizení bytu a zničení věcí evidované pod č.j.
MERJ 864/20 a doporučuje zastupitelstvu
města vzít na vědomí toto podání a související vyjádření exekutorského úřadu Blansko
(příloha č. 2).
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala žádost společnosti
ROSA market s. r. o., vedené pod č.j. MERJ
1078/20 o snížení nájemného v provozovně
Komenského 621, Rájec-Jestřebí a rozhodla
žádosti nevyhovět z důvodu, že provoz prodejny v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu (usnesení vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020
o přijetí krizového opatření) nebyl mimo zvýšená hygienická opatření omezen.
USNESENÍ č. 6
Rada města projednala žádost Ing. Jiřího
Lužného, jednatele společnosti RICONI s. r. o.,
Brno o zřízení práva stavby se záměrem výstavby haly na stolní tenis na části pozemku parc. č. 515 ostatní plocha o výměře cca

120 m² a na pozemku parc. č. 518 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 86 m² v k. ú. Rájec
nad Svitavou a doporučuje zastupitelstvu
města tento záměr projednat.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala záměr výpůjčky části obecního pozemku parc. č. 7/1 ostatní
plocha o výměře cca 15 m² z celkové výměry
12.656 m² v k. ú. Karolín pro parkování dodávky a rozhodla uzavřít na předmětnou část
pozemku smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala záměr pronájmu
části obecního pozemku parc. č. 1068 ostatní
plocha o výměře cca 10 m² z celkové výměry
3.017 m² v k. ú. Holešín pro uskladnění palivového dřeva a rozhodla uzavřít na předmětnou část pozemku nájemní smlouvu na
dobu neurčitou tříměsíční výpovědní dobou
za cenu 10 Kč/m²/rok.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala žádost o směnu obecního pozemku parc. č. 817 zahrada o výměře
62 m² v k. ú. Jestřebí za pozemek parc. č.
1104/7 vodní plocha o výměře 58 m² v k. ú.
Rájec nad Svitavou a doporučuje zastupitelstvu města předmětné pozemky směnit.
Cena obvyklá obecního pozemku parc. č. 817
zahrada v k. ú. Jestřebí je 20.300 Kč, cena
pozemku parc. č. 1104/7 vodní plocha v k. ú.
Rájec nad Svitavou je 3.000 Kč, rozdíl 17.300 Kč
uhradí žadatelé. Pozemek parc. č. 817 je osvobozen od DPH dle § 56, odst. 1, zák. č. 235/2004
Sb., zákon o DPH. Náklady spojené s vkladem
do katastru nemovitostí uhradí obě strany
rovným dílem.

USNESENÍ
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USNESENÍ č. 10

USNESENÍ č. 12

Rada města projednala návrh Smlouvy
o zřízení věcného břemene na pozemku parc.
č. 848/5 orná půda v k. ú. Jestřebí (příloha
č. 3) a souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice ke stavbě „Jestřebí –
úprava DS, Slouka“ na obecním pozemku parc.
č. 848/5 orná půda v k. ú. Jestřebí za jednorázovou náhradu 1.000 Kč + platná sazba DPH.

Rada města bere na vědomí postup jednání
s restituenty ve věci výstavby nové hasičské
zbrojnice v Rájci-Jestřebí na pozemcích, které
jsou předmětem restituce členů rodiny Salm
Reifferscheidt.

USNESENÍ č. 11
Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a mateřské školy Rájec-Jestřebí,
okres Blansko a souhlasí se zapojením do
projektu operačního programu VVV v rámci
Výzvy č. 02_20_080 Šablony III dle žádosti
(příloha č. 4).

USNESENÍ č. 13
Rada města projednala žádost spolku Linka
bezpečí, z. s. na podporu své činnosti. Rada
města rozhodla neposkytnout finanční podporu spolku, neboť město Rájec-Jestřebí veřejné prostředky poskytuje přednostně na
podporu místních aktivit.
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

DNE 10. 6. 2020 POŘÁDÁ OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO
SBĚR POTRAVIN V CELÉM REGIONU.
Na sběrných místech
(v Rájci-Jestřebí Informační centrum, Komenského 620, v době od 7 do 17 hodin)
bude možné darovat trvanlivé potraviny (viz. seznam)
a také dětské oblečení a dětskou drogerii.
Sběr potravin pořádáme, protože se nekonala tradiční sbírka potravin
na jaře kvůli epidemii koronaviru.
ZA DAROVANÉ POTRAVINY, NEBO OBLEČENÍ DĚKUJEME.
Seznam:
konzervy (masové, zeleninové), polévky v sáčku, těstoviny, olej, rýže, luštěniny,
dětská výživa, mléko, kompot, rybičky, čaje ovocné, granko, cukr krystal, mouky
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Fotbalový klub SK Doubravice,
hledá nové hráče a hráčky pro tyto družstva:

KDY: Každé pondělí a středu od 17:30
KDE: Travnaté hřiště SK Doubravice

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhej kontaktovat na e-mail
pripravkaskd@seznam.cz nebo na telefonním čísle 725 671 803

INZERCE
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OBEC BOŘITOV OZNAMUJE,
ŽE SE V LETOŠNÍM ROCE PLATÍ POPLATKY ZA PRONÁJEM HROBŮ
NA HŘBITOVĚ V BOŘITOVĚ NA ROKY 2020–2024.
Při platbě je potřeba znát číslo hrobu.
Současně se také podepisuje Smlouva o nájmu hrobového místa.
Platbu lze provést na OÚ Bořitov v pondělí a ve středu 8–12 hod., 13–17 hod.,
bližší informace na tel.: 516 437 189 nebo e-mailu: venclu@boritov.cz.

INZERCE
 !!AKCE 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

 Hledám k pronájmu nebo odkoupení zahrádku v Rájci nebo blízkém okolí. Nabídky na tel.:
730 662 578.

CENY INZERCE
Plošná inzerce:
		
		

celá strana
½ strany
¼ strany

960 Kč
480 Kč
300 Kč

Řádková inzerce: jeden řádek

36 Kč

Uzávěrka zpravodaje: vždy do 15. dne v měsíci
Distribuce: vždy v prvních dnech měsíce
Ceny jsou uvedeny bez DPH, k ceně bude připočtena platná sazba DPH.

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 5/2020 – vydáno
v květnu 2020, vydal Městský úřad v Rájci-Jestřebí. Registrační číslo: MK ČR E 11367 – šéfredaktor
Lucie Augustinová. Adresa redakce: MěÚ Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, 679 02, tel.: 515 557 618,
kultura@rajecjestrebi.cz, uzávěrka příspěvků do 15. dne v měsíci. Za obsahovou, stylistickou a gramatickou stránku textů odpovídá autor, příspěvky neprošly jazykovou korekturou. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky krátit i upravovat a neodpovídá za obsah uvedených inzerátů.

Jak se mění naše město – místní část Jestřebí, oprava povrchu ulice V Zahradách.
Foto Zdeněk Vašíček

