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Nová autobusová zastávka
na ulici Komenského

Oprava komunikace v Karolíně

Výměna oken v bytovém

Další část realizace nové ČOV
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v Holešíně

domě na ulici Jurkova
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Oprava schodů na ul. Jurkova

Provedení drenáže bytového
domu na ul. Ol. Blažka

Oprava komunikace v Karolíně

Rekonstrukce ul. Sportovní
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VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,
je tu listopad, předposlední měsíc v roce. Na
jeho konci nás čeká první adventní neděle
a já chci věřit, že ji prožijeme v klidu a pohodě,
minimálně tak, jako roky předchozí.
Letošní rok je bohužel jiný, žijeme opředeni
slovem koronavirus. Tato doba nepřeje setkávání lidí, hromadně se ruší akce nebo se přesunují na nové, příznivější termíny. Stejná
situace postihla také Mezinárodní hudební
festival Concentus Moraviae, který se každoročně v měsíci červnu pořádá také v našem
městě. Červnové koncerty byly zrušeny. Pořadatelům se v krátkém čase podařilo vymyslet
náhradní řešení a koncerty alespoň v menší
míře přesunout na podzimní měsíce, aby posluchači a příznivci nebyli letos ochuzeni
o pravidelnou dávku kulturních prožitků.
Podzimní situace se však nevyvíjí dobře,
a proto i náhradní koncert, který se měl uskutečnit 9. října v prostorách Státního zámku
Rájec nad Svitavou, musel být na základě vládou vydaných opatření zrušen. O náhradním
termínu se jedná, sledujte tedy prosím aktuální zprávy (webové stránky, mobilní rozhlas,
vývěsky…), kde se jej včas dozvíte.
Již dlouho se těšíme také na divadelní přestavení plné humoru s Janou Paulovou a Pavlem
Zedníčkem Bez předsudků. Náhradní termín
tohoto představení je naplánován na 10. listopadu. V současné době nejsme schopni říci,
zda se akce bude moct uskutečnit. Pokud ano,
vstupenky jsou stále v předprodeji v informačním centru města.

Bohužel nevíme ani, zda se budeme moci sejít
u tradičního rozsvěcování vánočního stromu.
Jestli se situace uklidní a bude se příznivěji
vyvíjet, rádi se společně s Vámi setkáme v neděli 29. listopadu na náměstí Míru, kdy bychom všichni společně vánoční strom rozsvítili. Snad se spolu s ním rozsvítí i naděje v lepší
zítřky.
Všichni prožíváme složité období nouzového
stavu. Pandemie zastavila nejen kulturní a společenské akce. Velkou mezeru udělala také
v ostatních odvětvích. Pro letošní rok nezvládneme všechny plánované investiční akce,
pokud nám to zima dovolí, budeme v jejich
realizaci pokračovat i přes zimní měsíce. Věřím,
že byť se zpožděním, nakonec všechny zrealizovat zvládneme.
Brzy nastane adventní čas, který má být časem
zklidnění, časem, kdy se věnujeme svým nejbližším. Čas zklidnění přišel dříve, tak jej využijme k tomu, abychom se zastavili, věnovali
více času lidem kolem sebe, svým koníčkům
a sami sobě. Nepodléhejme panice, dodržujme nařízení, buďme ohleduplní, optimističtí
a věřme, že bude líp. Budete-li potřebovat
pomoc, radu, neváhejte se na nás obrátit.
Přeji Vám všem poklidné dny, ještě více než
kdy jindy pevné zdraví, ať se opět brzy můžeme
vídat a scházet nejen při kulturních a společenských akcích v našem městě.
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
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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.

KONEC MESOH ROKU 2019/2020
K poslednímu září 2020 nám skončil „MESOH
rok 2019/2020“. Do systému třídění je aktuálně zapojeno 943 aktivních domácností z celkových 1463. Je to tedy 64,46 %. Na počty osob
je to 2620 z celkem 3826 poplatníků.
Třídění plastu a papíru probíhá do pytlů, jako
v předchozích letech. Od ledna 2020 třídíme
i do barevných popelnic. Zastupitelstvem města byl schválen nákup celkem 900 ks popelnic
na tříděný odpad, přičemž tyto barevné popelnice byly nabídnuty poplatníkům za zvýhodněnou cenu 200 Kč za popelnici. V současné době
je vydáno celkem 840 ks barevných popelnic.
Pro zajímavost, bylo vydáno 471 ks žlutých popelnic na plasty a 369 ks modrých popelnic na
papír. Zbylých 60 ks barevných popelnic je zamluveno, nyní je připravujeme k výdeji. V letošním roce již další nákup neproběhne. Zda budou
popelnice na tříděný odpad za zvýhodněnou
cenu poskytovány i příští rok, o tom bude opětovně rozhodovat zastupitelstvo města.
Všechna pravidla zůstávají stejná, ale protože
opakování je matka moudrosti, shrneme si je.
Aby systém fungoval, nelze čekat, že to půjde
bez součinnosti. Je potřeba provádět pravidelnou kontrolu odpadového účtu. Všichni jste
obdrželi přihlašovací jméno a heslo. Doporučujeme minimálně jednou za dva měsíce si odpa-

dový účet zkontrolovat. Zjistíte tak průběžně,
že se Vám například nenačetl pytel s vytříděným odpadem. Pokud se tak stane, je třeba
nás, případně firmu ISNO IT s.r.o., kontaktovat.
Lze stav napravit, ale prvotní popud musí přijít
od Vás, občanů. Doporučujeme, zapisujte si,
kdy jste tříděný odpad sváželi. Například si
jednoduše vyznačte svoz do kalendáře, je to
otázka několika vteřin a velmi Vám to usnadní
orientaci, kolik odpadu jste vytřídili a kdy to
bylo. Pokud máte možnost, kontrolujte si svozy
sami z domova. Pokud možnost nemáte, kontaktujte nás nebo v úřední dny přijděte osobně.
Dále je třeba zkontrolovat inventuru stanoviště.
Zde naleznete informaci, které osoby jsou na
daném stanovišti hlášeny a také jaká popelnice
je na Vaše stanoviště napárovaná. Zkontrolujte
si kód, který máte doma na popelnici nalepen.
Stačí zkontrolovat poslední čtyři čísla. Kód vždy
začíná stejně RAJE1000xxxx. Poslední čtyři
čísla jsou jedinečná, na každé popelnici jiná.
Nyní nás čeká období reklamací, toto období
potrvá do 15. 11. 2020. Po uplynutí této doby
již nebude možné cokoli na odpadovém
účtu měnit. Proto Vás žádáme, zkontrolujete
si odpadové účty. Kdo nemá možnost provést kontrolu doma sám, může přijít za námi.
V úřední dny na pokladnu městského úřadu
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za Ing. Blankou Vybíhalovou, případně do informačního centra za Mgr. Hanou Hortovou.
U těchto pracovnic jsou k vyzvednutí pytle na
tříděný odpad, kódy na pytle a kódy na popelnice. Systém kontroluje spotřebu pytlů, používejte je proto pouze na třídění plastu a papíru.
Stále se lze do systému zaregistrovat. Odpadový dotazník, který slouží jako přihláška, naleznete na svém odpadovém účtu (přihlašovací jméno a heslo je na archu s čárovými kódy),
na stránkách města nebo u výše zmíněných
pracovnic.
Další MESOH rok začal 1. 10. 2020 a končí 30. 9.
2021. Ti, kteří třídí, pokračují stejně. Stále platí
popelnici připravit ke svozu, až když je plná.
Pytle i popelnice s tříděným odpadem naplnit, co nejvíce to jde, PET lahve sešlápnout,
do pytlů a popelnic s plasty lze třídit i hliník.
Popelnice mají nalepen trvalý čárový kód, pyt-

le při každém svozu označit jedinečným čárovým kódem z archu, který jste od nás obdrželi.
Nedávejte ke svozu pytle ani popelnice, které
nejsou zcela naplněné.
Občané, kteří se zapojili do systému třídění,
musí plast a papír třídit do pytlů či popelnic,
NE DO KONTEJNERŮ. Pokud budete vytříděný
odpad umísťovat do kontejnerů, nebudete mít
slevu! Třídění do kontejnerů je ekologicky
správně, ale nelze personalizovat, tzn. nedokážeme určit, kdo odpad vytřídil = nemůže být
poskytnuta sleva. Toto je stanoveno od samého začátku, ale raději připomínáme.
Pevně věříme, že systém třídění MESOH má
smysl a přejeme si, aby fungoval co nejlépe, ke
spokojenosti naší a samozřejmě i Vaší.
Ing. Blanka Vybíhalová
Hospodářsko-správní odbor

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 vyprodukujete. 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.
• 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 mi-
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nimálně 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.

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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Z NOVÝCH KNIH

Opět Vám přinášíme stručný výběr z nových knih městské knihovny.
V těžké době Vám mohou dělat milé společníky.
Z tvorby českých autorů vybíráme:
DOSTÁLOVÁ, Z.: Soběstačný
ŽÁČEK, J.: Shalom, má lásko
ČECHOVÁ, D. D.: Nemusíš
Z pera světových autorů by se Vám
mohly líbit tyto knihy:
NOIVELLE, F.: Zpověď kleptomanky
TERRANOVA, N.: Sbohem, přízraky
JOYCEOVÁ, R.: Obchodník s hudbou

Příběhy a romány historické:
NESMĚRÁK, M.: V obležení
GREGORY, P.: V nejistých vodách
Čtení plné napětí:
CHILD, L.: Spravedlnost
DE LA MOTTE, A.: Podzimní případ
McDONALD, Ch.: Osudný pád

Další tituly najdete v on-line katalogu knihovny. Těšíme se na Vás každé pondělí a čtvrtek.
ČTENÍ V DOBĚ COVIDOVÉ
Neplacená služba pro všechny zvídavé lidičky
Od čtvrtku 22. října jsou opět zavřené knihovny. Jak dlouho? Nevíme.
Pokud potřebujete povinnou četbu, materiály
k bakalářským a diplomovým pracím, či si
chcete v karanténě přečíst zajímavou knihu,
využijte následující weby:

https://online.knihovny.cz.
https://poznejte.knihovny.cz.
Zde si může každý – malý i velký – zdarma stáhnout řadu zajímavých knih a číst si v mobilu,
na tabletu, notebooku apod. Využijte této
možnosti, podzimní večery jsou dlouhé a chvilka s pěknou knížkou každého obohatí.

RÁJEC ČTE DĚTEM I V DOBĚ COVIDOVÉ
SPOLEČNÉ DOMÁCÍ ČTENÍ S KNIŽNÍ ODMĚNOU
Milé děti, rodiče i prarodiče, poslední týden
v říjnu jsme se měli opět sejít na čtení s hodnou
babičkou (či dědečkem), těšili jsme se na tvořivou dílničku a všelijaké hry a zatím se žádné
takové akce konat nemohou.
Nevadí. Knihovnice a jistě i děti si poradí.
Přímo v knihovně či na webových stránkách
naší knihovny najdete hned dvě podoby našeho čtení – pro menší děti do 7 let a pro
starší do 10 let.
Tentokrát i s odměnami. Vítěz každé kategorie
obdrží pěknou knihu.

Jak bude soutěživé čtení probíhat?
Menší i větší soutěžící budou potřebovat knihu
Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce.
Někteří ji máte doma, někteří si ji můžete půjčit u nás v knihovně. (V případě nouze můžete
využít i youtube).
Úkoly a návody na tvoření najdete také na
webu knihovny, ale zájemcům je předáme
i přímo v dětském oddělení.
Vyplněný kvíz a výrobky na výstavu odevzdejte do 13. 11. v knihovně. Vše potřebné
najdete na www.rajecjestrebi.knihovna.cz.

KULTURNÍ DĚNÍ / CO SE DĚJE VE ŠKOLÁCH
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6
VÝTVARNÝ PROJEKT

Pátek 6. 11. 2020 od 9:00 hod.
výstavní síň knihovny
HALASOVO KUNŠTÁTSKO
Prodejní výstava obrazů a ilustrací Bohumíra Staníčka. Potrvá do 27. 11. 2020.
Otevřeno: po, čt 9:00–18:00 hod.,
út, st, pá 9:00–15:00 hod.
Pondělí 9. 11. 2020 14:00 hod.
výstavní síň knihovny
ESTONSKO
Cestopisně-historická přednáška
v rámci literární kavárny
Úterý 10. 11. 2020 14:00 hod.
klubovna Na Rybníčku
ESTONSKO
Historicko-cestopisná přednáška
v rámci literární kavárny

Letos se naše základní škola opět zapojila do
11. ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy.
Letošní téma je: Radost ze čtení ukrytá ve verších, básních nebo próze. Tématu se věnují
sedmáci v hodinách českého jazyka a výtvarné
výchovy. Vylosovanou školou, kam budeme
záložky do konce října posílat, je bratislavské
Tanečné konzervatórium E. Jaczovej.
Věříme, že se nám práce i přes částečné zahájení distanční výuky podaří dokončit a žáci na
obou stranách hranic budou mít možnost radovat se z dárků a básniček.
Mgr. Lenka Herčíková
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CENTRUM MOTÝLEK

CENTRUM MOTÝLEK ZVE RODIČE S DĚTMI
NA PODZIMNÍ POCHOD

STRAŠIDEL
SE NEBOJÍME

PÁTEK 6. LISTOPADU | START V 16.30 HODIN
ZÁMECKÝ PARK RÁJEC-JESTŘEBÍ
VSTUPNÉ: 50 KČ / DÍTĚ v předprodeji nebo 6O KČ / DÍTĚ na místě
S SEBOU NEZAPOMEŇTE BATERKU, ČELOVKU ČI JINOU SVÍTILNU!

CENTRUM MOTÝLEK, Z. S. | www.centrum-motylek.cz | E: motylekrajec@seznam.cz

CENTRUM MOTÝLEK
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VÍKENDOVKA STRÁŽNICE

CENTRUM MOTÝLEK
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Letošní první a zároveň i poslední Víkendovku
jsme absolvovali ve dnech 18.–20. 9. V pátek již
ve 12:30 hodin 24 dětí zamávalo na nádraží
v Rájci-Jestřebí rodičům a vlakem vyrazilo na
celkem náročnou a dlouhou cestu. V podvečer
jsme dorazili do cíle – sympatického kempu
Lučina nedaleko Tvarožné Lhoty v Bílých Karpatech. Děti se rozdělily do chatek, ubytovaly
se, posilnily dobrou teplou večeří a vydaly se
až na výjimky po jednom na stezku odvahy,
kterou značily čajové svíčky. Po cestě si každý
na určeném místě vybral klíč. Ten, kterého klíč
byl shodný s obrázkem klíče od pokladu, dostal
odměnu navíc. Odměny dostaly všechny děti,
za zvládnutí náročné stezky si je zasloužily.
Rychlohygiena a na kutě, ať jsme ráno fit.
Sobotní ráno bylo velmi chladné, ale díky dostatku přikrývek a spacáků jsme ho zdolali.
Po rozcvičce nám v kempu připravili chutnou
a bohatou snídani a svačinu na výpravu. Krásnou přírodou jsme se vydali na první rozhlednu Tvarožná, na které už se babí léto ukázalo
ve své síle a na sluníčku nám bylo suprově.
33,5 m vysokou roštovou rozhlednu vyšlápli
skoro všichni, klobouk dolů. Odměnou nám
byly nádherné výhledy do dalekého okolí.
Po sváče jsme se vydali na další putování směr
Salaš Travičná, na podzimní slavnost plodů
oskoruší Oskorušobraní. Děti se vyřádily na
průlezkách, v myší díře či králičí noře, zkusily si
bosí smyslovou stezku. Poté jsme pokračovali
dál na „rozhlednu“ Šumárník. Vypadala nedůvěřivě, trochu jako větší posed, ale dětem se
líbila. Poslední kilometry byly náročné, únava
na nás byla již znát, a tak byla radost velká, když

se před námi rozprostřela průzračná nádrž
Lučina sousedící s kempem. I přes teplé počasí to na koupání nebylo, přesto se deset statečných zúčastnilo vodní hry s houbami a plněním
misek. Kvůli kluzkým schodům se nám podařilo jednu slečnu vykoupat ještě před sprchou,
ale přesto byla soutěž ve zdraví dokončena.
Po sprše děti vyráběly lodičky z kůry a dalších
přírodnin a dospělí se snažily zapálit oheň
pro opékání špekáčků. Boj byl nakonec vyhrán
a večeře byla . Večerka byla dříve, dlouhý den
se na nás podepsal. Nedělní ráno jsme se museli rychle pobalit, uklidit chatky, vyzvednout
balíčky s jídlem, dočepovat teplý čaj a už po
půl deváté jsme v plné polní vyráželi autobusem do Strážnice. V restauraci, kde jsme později obědvali, jsme si nechali velké batohy,
a při opět pěkném slunečném počasí vyšlápli
na prochajdu po krásách Strážnice. Prošli jsme
zámecký park, cestu podél Baťova kanálu,
prohlédli si zámek a odpočinuli v jeho zahradě.
Po osvěžující zmrzce se děti vyřádily na hřišti
místního rodinného centra a udělaly si hlad na
suprový oběd - vývar a smažený sýr s bramborem. Po obědě jsme pospíchali zpět k Baťovu
kanálu, kde jsme měli objednanou plavbu lodí.
Pěkný zážitek, při kterém jsme se dozvěděli
mnoho zajímavých informací nejen o Baťově
kanálu, okolní fauně a flóře či místní kultuře.
Pak už rychle pro bágly a dlouhá cesta vlaky
domů. Bylo to náročné pro všechny, ale bylo
to fajn. Děkujeme dětem za jejich účast a věříme, že se jim Víkendovka Strážnice líbila.
Na jaře, doufejme, budeme moct vyrazit na již
naplánovanou Víkendovku do Jedovnic.
Pavlína Neudertová

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

OHLASY
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SEZÓNA KRUHU PŘÁTEL HUDBY V RÁJCI-JESTŘEBÍ ZAHÁJENA

V pátek 18. září jsme slavnostně zahájili novou sezónu koncertů komorní hudby. Tradiční
zahajovací koncert se udál v reprezentativním prostředí rájeckého zámku. Zájem publika byl velký, vždyť také nevystoupil nikdo jiný
než slavný Felix Slováček. Patří ve hře na klarinet a saxofon k absolutní špičce a v pátek
nás o tom měl opět možnost
přesvědčit.
V Rájci-Jestřebí si někteří pamětníci vzpomenou na jeho
koncertní vystoupení 18. 11.
1988, tedy před více než 30
lety, tehdy ještě ve staré rájecké sokolovně. Naše město
však navštívil ještě jednou,
v roce 2003 při slavnostním
odhalení pamětní desky na
budově rájeckého gymnázia,
na které stojí: „Na této škole
nikdy nestudoval“.

Stejnou pamětní desku zde mají hned tři významné české osobnosti. Spolu s Felixem ještě
Laďa Kerndl a Naďa Konvalinková.
V pestrém programu v zámeckých prostorách
jej na klavír bravurně doprovodil Vjačeslav
Grochovskij, se kterým rodina Slováčků od roku
2011 úzce spolupracuje a vystupuje po celém

OHLASY
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světě. Zazněly skladby mnoha českých skladatelů, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka,
Zdeňka Fibicha či Karla Svobody. Skladby zahraničních autorů nás pak zavedly do prostřední notoricky známých filmů, ve kterých zazněly – Tenkrát na západě od Ennia Morriconeho

či Kmotra od Nina Rota. Na konci byli umělci
zaslouženě odměněni bouřlivým potleskem
a symbolicky kytičkou právě kvetoucích rájeckých jiřinek.
M. H.

POSEZENÍ U CIMBÁLU S OCHUTNÁVKOU VÍN
V pátek 25. září jsme se v rájecké sokolovně
sešli v dobré náladě a prožili pohodový a příjemný večer ve společnosti cimbálové muziky
Grajcar z Dolních Bojanovic. Muzikanti předvedli své umění a nenechali nikoho na pochybách, že hudbu dělají s láskou a radostí. Mimo
známých moravských lidovek, které k dobrému
vínu a náladě neodmyslitelně patří, vystřihli
kousky, které v podobě cimbálovky dočista
braly dech. S mrazením jsme se tak zaposlouchali do skladeb od kapely Metallica nebo
Ennia Morriconeho. Podupávali jsme si a mnozí tančili také na rock ´n ´rollové pecky. Věříme,
že Grajcar v našem městě zase brzy uslyšíme,

snad v lepší době, abyste se mohli jejich bravurnímu hraní obdivovat ve větším počtu.
Výborné vínko k ochutnávce i prodeji pak dovezli vinaři z Vinařství Maryša. Vinařství nese
název dramatu od bratří Mrštíkových a nachází se v obci Šitbořice mezi obcemi Diváky (bydlištěm bratří Mrštíkových) a Těšany (odkud
pochází tento příběh). Obhospodařuje 84 hektarů vlastních vinic. Při výrobě vína se snaží
spojit tradiční výrobní postupy s moderními
technologiemi a poznatky a vyrábět tak vína
typická pro velkopavlovickou vinařskou podoblast, ale zároveň vína originální, s dojmem,
na který se nezapomíná.

OHLASY

Ochutnali jsme celkem 6 druhů vín loňského
ročníku, sylvánské zelené, rulandské bílé, Lenu,
polosladkou Pálavu, Svatovavřinecké klaret
a Frankovku, nakonec ještě burčák z odrůdy
Lena, kterého bylo dost, abychom si odnesli
ještě domů a dozásobili se tak potřebnými
vitamíny v nacházejícím sychravém období.
Další vína pak pánové ochotně nabídli k prodeji na baru.
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K zakousnutí si pak účastníci mohli zakoupit
sýry z karolínské kozí farmy Amálka a masné
speciality.
Věříme, že tato oblíbená akce bude mít do budoucna tradici a budeme se scházet v hojném
počtu a dobré náladě i v příštích letech.
Odbor kultury a cestovního ruchu

OHLASY
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DIVADELNÍ OHLASY
V podvečer 6. října se konalo v Kulturním centru – sokolovně v Rájci-Jestřebí divadelní představení „Vím, že víš, že vím“, hořko-sladká komedie o manželství.
Myslím, že se všichni jako já těšili především na
herecké výkony paní Simony Stašové a pana
Michala Dlouhého. Musím konstatovat, že výkony všech byly neuvěřitelné a úžasné, ale paní
Simona excelovala a právem si zaslouží oslovení „paní herečka“.

Ve středu 7. října jsem u nás v informačním
centru přijala telefonický hovor, kdy mi občan
Rájce-Jestřebí, pan Zdeněk Stupka, sdělil své
dojmy z divadelního představení, které se
uskutečnilo předešlého večera v Kulturním
centru – sokolovně. Dokonce jsem byla pověřena, že mohu pana Stupky citovat, a to také
činím: „Chtěl bych Ti říct, že jsem úplně konsternován z včerejšího divadla. Z perfektních hereckých výkonů paní Stašové a pana Dlouhého.

Sálem se nesla přátelská atmosféra, představení přineslo spoustu úsměvných momentů
a nezapomenutelných zážitků, při kterých člověk přišel na jiné myšlenky i přes povinnou
roušku na ústech.
Domů jsem odcházela s pocitem příjemně
stráveného večera. Již nyní se těším na další
kulturní akce, které si získávají stále větší oblibu
u spoluobčanů.

Toto představení bylo něco úžasného a já nemohl skoro celou noc spát, jak jsem byl pln dojmů
a uchvácen. Bylo to úžasné a doufám, že budou
i další představení.“
Jsem velice ráda, za takovéto ohlasy, a hlavně
za spokojené diváky, kteří v této nelehké době
přijdou na divadlo, sedí poctivě přes dvě hodiny v rouškách, a ještě jsou ochotni se s námi
podělit o své pocity a zážitky.

M. Š.

H. H.

HOLEŠÍN
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DĚNÍ V HOLEŠÍNĚ

Dlouho jsme do zpravodaje nic nepsali o našem milovaném Holešíně. Nespali jsme, nezaháleli, ani nezalezli do peřin plačíc nad epidemií. Pracovali jsme a v rámci možností připravovali a uskutečnili tradiční společenské
akce. Snad krom pálení čarodějnic, s velkým
štěstím jak na počasí, tak i protipandemické
opatření, proběhly všechny plánované akce.
V červnu oslavy Dne dětí zpestřila dobrodružná stezka s řadou úkolů. Občerstvit se děti
i dospělí mohli grilovanou makrelou či párkem
v rohlíku. Nápor zájemců zvládla i připravená
trampolína, a hlavně výborní malíři na obličej.
Nepotkal jsem dítě, které by nemělo na tváři
nějakou tu malůvku. Na poslední chvíli zrušil
účast DJ (ze zdravotních důvodů), tak hudební
doprovod trochu váznul. Přesto se našlo pár
statečných dívek, které na pódiu zkoušely roztančit i další děti.
Večer téhož dne patřil tradiční hasičské zábavě Holešínskému Casnunku. I tato akce byla
poznamenána chybějícím článkem za hudební
aparaturou, ale i tak se tančilo, pilo a jedlo.
Casnunk jak má být.

Chybějícím článkem na další akci byla opět
hudba. Smluvená kapela nemohla přijet, ale na
poslední chvíli se podařilo sehnat rodinné duo
Štěpánků z Černé Hory. To se nakonec ukázalo
jako dobrá volba. Kapela s sebou přivezla nejen
kvalitní zábavu, ale i své fanoušky, kteří udávali tempo poněkud „zastydlým“ místním patriotům. Pouťová taneční zábava byla tedy více
v režii přespolních, kteří se rádi baví a dokážou
ocenit minimalistickou vesnickou zábavu.
Ke cti místních tentýž den budiž silná fanouškovská základna na Memoriálu Marka Opatřila –turnaji v malé kopané, který se konal odpoledne před pouťovou zábavou. Za účasti pěti
mančaftů, při hře každý s každým, nakonec
rozhodoval o vítězství domácích borců z FK
Holešín/Kuničky rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami. Druzí FK Eliška měli stejný počet bodů jako domácí, vzájemný zápas
s našimi fotbalisty skončil remízou, a tak pohár
pro vítěze zůstal doma díky větší úspěšnosti
našich borců ve střelbě do brány soupeřů.
Po celý den fungoval hasičský gril s vepřovou
kýtou, klobáskami a párky v rohlíku. Široký
výběr alko i nealko nápojů spolehlivě hasil žízeň a počasí bylo víc než příjemné.
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Autobusem, už opět s rouškami, jsme se v září
vydali na výlet na jih Moravy. V pavlovském
Archeoparku jsme se dozvěděli něco nového o lovcích mamutů, kteří v této lokalitě před
30 000 lety sídlili. Jako další program byly připraveny dvě turistické procházky do Mikulova.
V Mikulově probíhalo neoficiální vinobraní,
tak si zde každý během volného rozchodu
našel svůj program. Poobědval, ochutnal
a koupil burčák, vyšel na Svatý Kopeček, vyšlapal schody na radniční věž, a mnoho dalšího je
v tomto krásném městě, co stojí za návštěvu.

HOLEŠÍN
Začátek podzimu jsme přivítali v Holešíně tradičním podzimním odpolednem s Drakiádou.
Na polích u pštrosína za velké účasti hostů, za
opravdu silného větru a teplého počasí lítalo
opravdu všechno, co si kdo přinesl. Ať už byl
drak kupovaný nebo poctivě doma sestrojený – letěl. Lítalo i vše ostatní, co nebylo k zemi
pevně ukotvené. Třeba i vynikající palačinky
tety Zdenky, kterých byl letos rozdán rekordní
počet, občas někomu uletěly z tácku. Kdo si
věci nepohlídal, uletěly, třeba i pěnová čepice z piva. O množství letošních návštěvníků
dychtivých v době všemožných omezení po
jakékoliv zábavě svědčí i to, že se snědlo veškeré občerstvení připravené hasiči a vypily se
i všechny zásoby nápojů. O doprovodný program se postarali kolegové Hasiči z Kuniček,
kteří umožnili dětem prohlédnout si hasičské
auto a vyzkoušet si práci s proudnicí stříkáním na terč. Velký zájem byl i o projížďku vojenským veteránem VW. Frontu na tuto atrakci
si vystáli i mnozí dospělí. Hosté v našich stanech ocenili možnost posedět a odpočinout si
v bezvětrné zóně a pojíst bezpečně zakoupené
občerstvení bez umazaného oděvu.
Všechny tyto akce pořádají a zajištují holešínští
hasiči se svými přáteli, kteří nejsou členové
sdružení, ale rádi nám vždy pomohou. Tímto
bych chtěl všem moc poděkovat!

HOLEŠÍN

Průběžně probíhají v Holešíně rukama hasičů
i další práce. Po zbourání staré autobusové
čekárny vzniká nová budova hasičského skladu
a odpočinkové zóny. Jedná se o dřevostavbu,
kterou hasiči staví svépomocí ve svém volném
čase. Materiál na stavbu proplácí Město Rájec-Jestřebí dle schváleného rozpočtu.
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Hasiči si také požádali o vypůjčení části pozemku u fotbalového hřiště za účelem zbudování
nového dětského hřiště. Součástí budou i workoutové prvky, aby využití bylo pro co nejširší
věkové kategorie. Budování hřiště zajištují
prací hasiči a občané Holešína. Finance jdou
pak z kasy hasičů. Jde o nemalou částku, kterou
hasiči nastřádali z příspěvků nejen občanů Holešína, ale i z výdělků na společenských akcích,
které dělají všichni samozřejmě zadarmo.
Každý, kdo něco dělá ve svém volném čase bez
nároku na odměnu, si zaslouží poděkování
a úctu. Bohužel se najdou i tací, kteří nás hasiče jen pomlouvají. Ale to nezměníme!
Závěrem tohoto mého psaní bych rád popřál
všem lidem především zdraví a pochopení.
Chci také poděkovat všem, kdo nám hasičům
pomáhají. A také děkuji všem hasičům a jejich
rodinám.
Buďte všichni zdrávi a těšíme se na shledanou
v Holešíně!
Evžen Mejzlík,
starosta sboru SDH Holešín

STOMATOLOGICKÁ LSPP / SPORT
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ROZPIS STOMATOLOGICKÉ PÉČE
LISTOPAD 2020
1. 11.
7. 11.
8. 11.
14. 11.
15. 11.
17. 11.
21. 11.
22. 11.
28. 11.
29. 11.

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

MDDr. Fojtíková Veronika
MUDr. Grenarová Marie
MUDr. Grénarová Magda
Dr. Giryeva Halyna
MUDr. Hanáková Jitka
MUDr. Havlová Petra
MUDr. Beranová Alžběta
MUDr. Hosová Eva
MUDr. Hošák Břetislav
MUDr. Hošáková Kateřina

Rájec, Zdrav. středisko
Blansko, Vodní 5B
Boskovice, Růžové nám. 16
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Gellhornova 9
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Adamov, U Kostela 4

516 432 138
724 081 182
774 710 550
516 454 338
516 418 788
721 425 074
735 056 656
516 432 138
516 446 428
516 446 428

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.

Město Rájec-Jestřebí vyhlašuje anketu

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC A TÝM RÁJCE-JESTŘEBÍ ZA ROK 2020
Svoje kandidáty do soutěže můžete navrhnout prostřednictvím e-mailu. E-mail s nominací svého kandidáta zašlete nejpozději do konce prosince roku 2020 na adresu:
tom.kuchar8@seznam.cz
Pozdější nominace již nebudou moci být
zařazeny do letošního ročníku.

Vaše nominace by měla obsahovat tyto údaje: Jméno a příjmení sportovce, věk sportovce (budou vyhodnoceny také jednotlivé
kategorie podle věku a pohlaví), název
sportovního týmu, důvod nominace (výsledek, pořadí, …), jméno a příjmení osoby,
která sportovce nebo tým nominovala.
Z došlých nominací budou vítěze vyhodnocovat členové sportovní komise, vyhlášení proběhne na přelomu měsíce ledna
a února 2021. Přesný termín a místo slavnostního vyhlášení vítězů ankety bude
upřesněno.
O výsledcích budete informováni také prostřednictvím městského zpravodaje a na
webových stránkách města Rájec-Jestřebí.
Děkujeme za Vaše návrhy.
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NÁLEZ POKLADU V RÁJCI
Skoro pohádkově, nebo také novinářsky senzačně může znít název příspěvku, v němž se
opět na chvíli ohlédneme do časů minulých.
My však můžeme titulek chápat jako pouhé
konstatování skutečnosti, byť skutečnosti dost
zajímavé. Pod pojmem poklad si každý může
představit něco jiného – čtenář pohádek
a pověstí si představí truhlici s drahokamy
a klenoty, filatelista album plné vzácných známek ideálně včetně Modrého Mauritia, historik
dosud neznámé a pozoruhodné dokumenty
objevené v archivu, milovník umění nalezne
poklad v kolekci Rembrandtových obrazů
aktuálně vystavovaných v Praze, pro nadšence
automobilismu bude pravým pokladem dejme tomu dvousedadlové voiturette Laurin &
Klement A, pro sadaře jím bude zase úroda
krásného a chutného ovoce, a třebas pro zamilovaného mladíka jeho partnerka...
K nálezům rozmanitých pokladů ovšem čas od
času skutečně dochází. Nejčastěji jde o nálezy
mincí nebo různých archeologických artefaktů, které v ideálním případě neskončí jen v soukromé sbírce, ale dostanou se do museí a jiných
podobných institucí, kde mohou posloužit po
odborném zhodnocení vědecké práci a historickému zkoumání. Koneckonců i zdánlivá
maličkost může přinést nové poznatky při výzkumu historie dané lokality, popřípadě srovnáváním s analogickými nálezy na jiných místech přispět k posunu archeologických a vůbec
historických poznatků v rámci širšího území,
či vymezené dějinné epochy. A že někdy může
jít o zajímavé souvislosti, to dokládá mj. nález
hliněného džbánku s několika tisíci mincí z období 2. poloviny 14. stol. až 1. poloviny 17. stol.
značné ceny historické a sběratelské, k němuž
došlo v lese na kopci Zlatník u Boskovic v červenci 2010, přičemž právě s touto lokalitou jsou
spjaty prastaré pověsti o skřítcích obývajících
kopec, střežících poklad a obdarovávajících
poctivé chudé lidi zlatem...
My se rovněž budeme soustředit na poklad ve
smyslu archeologickém, neboť právě takový
byl v našem městě nalezen, a to před bezmála

sto dvaceti lety. Jednalo se o bronzový poklad,
či chceme-li odborně bronzový depot: keramickou nádobu tzv. slezského typu obsahující
36 předmětů. K nálezu došlo – jak tomu často
bývá – zcela náhodou. Stalo se tak nedlouho
před 1. 4. 1904, tedy zřejmě v průběhu března
onoho roku (přesné datum, bohužel, dochované prameny nezaznamenaly) na okraji zahrady gruntu čp. 30 v dnešní Horní ulici. Březen
byl onoho roku velmi příjemný a hezké počasí
brzy vybízelo k venkovním pracím. Nález učinil
majitel gruntu, rolník Jan Šamalík (1863–1945)
při budování nového plotu – hloubil akorát
jámu pro ukotvení sochy, přičemž narazil na
poškozenou nádobu se zmíněným bronzovým
pokladem, jak býval nález už v tehdejší době
označován. O nálezu byl uvědomen řídící učitel
Antonín Luňáček (1860–1926), který obratem
poslal zprávu do Moravského zemského musea
v Brně pravděpodobně přímo PhDr. Františku
Dvorskému (1846–1917), gymnaziálnímu profesorovi a konzervátorovi mineralogických
sbírek musea. Dr. Dvorský, pedagog, přírodovědec, archeolog a vlastivědný badatel, jenž
svůj zájem soustředil kromě jiných moravských
lokalit rovněž na rodné Strážnicko, byl – jen pro
zajímavost – vzdáleným příbuzným Antonína
Luňáčka, neboť jeho manželkou byla od r. 1873
Karolína, roz. Luňáčková (1852–1938). Její otec
Vincenc Luňáček (1816–1882), mydlář a měšťan v Boskovicích, dlouholetý člen boskovické
městské rady a v l. 1850–1864 tamní starosta,
muž společensky aktivní, stojící mj. u zrodu
slavného spolku Velen, byl spřízněn s rodinou
rájeckého řídícího učitele Antonína Luňáčka,
pocházejícího rovněž z Boskovic. V rámci rodu
byly udržovány časté kontakty, přestože se
Vincenc Luňáček později odstěhoval do Brna.
Ač o tom nejsou přímé doklady, je velmi pravděpodobné, že se Antonín Luňáček s dr. Dvorským alespoň částečně znali již z dřívějších dob.
Ještě předtím, než dr. Dvorský přijel do Rájce
a než byl nález oznámen řídícímu učiteli Antonínu Luňáčkovi došlo – nikoliv ve zlém úmyslu
– k částečnému „očištění“ nalezených před-
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PhDr. František
Dvorský (1846–1917),
gymnaziální profesor,
přírodovědec, archeolog a vlastivědný badatel, konzervátor mineralogických sbírek
MZM v Brně navštívil
Rájec, aby převzal nález bronzových předmětů a prozkoumal
lokalitu, kde k nálezu
došlo

mětů, což ovšem způsobilo u mnohých z nich
poškození či úplné odstranění svrchní vrstvy,
korozí vytvořené zelenavé patiny vzniklé dlouhodobým působením vnějšího prostředí.
Odstranění této patiny bylo vnímáno jako
zbytečná škoda částečně na úkor vzácnosti
nálezu, jenž „na 2000 roků klidně očekával
ve žlutnici rájecké zahrady svého vysvobození
na důkaz, že na místě tom stanula noha předka
z doby bronzové“, jak s určitým romantickým
zabarvením praví soudobý pramen. Dnes je
povrch většiny předmětů vesměs žlutý až žlutohnědý, jen ojediněle se vyskytuje patina
hráškově zeleného zbarvení. A ještě na vysvětlenou – pojem „žlutnice“, objevující se v citaci
výše, je zastaralé označení pro spraš.
PhDr. František Dvorský tehdy prozkoumal
místo nálezu, ale žádné další předměty už nalezeny nebyly. Se souhlasem nálezce artefakty
převzal a následně byly odevzdány do úschovy
Moravského zemského musea v Brně „ku vědeckému použití a poznání dávné minulosti naší
vlasti“, jak uzavírá dobový pisatel. Nálezci byla
zřejmě poskytnuta určitá finanční odměna,
neboť výroční zpráva o činnosti Moravské musejní společnosti za rok 1904 hovoří o nálezu
jako o koupeném. Žádné další podrobnosti
se však, bohužel, k převzetí artefaktů museem
nedochovaly a zprávy o nálezu v odborných

periodicích (kupř. Časopis Moravského musea
zemského č. 2/1905, Pravěk: ústřední list pro
praehistorii a anthropologii zemí českých,
č. 4–6/1904, aj.) jsou vesměs velmi stručné.
O nálezu zanedlouho dr. Dvorský referoval na
valné hromadě Moravské musejní společnosti
konané v Brně v zasedací síni musea 1. 5. 1904.
Po odborném zhodnocení byl nález zařazen
svým vznikem do pozdní doby bronzové, přesněji do období mladší fáze popelnicových
polí, čili údobí cca 1000–800 př. n. l. Ke sbírkám
Moravského zemského musea v Brně patří
dodnes.

Nákres sekyrky z bronzového rájeckého pokladu
(dle katalogu Bronzové depoty střední až pozdní
doby bronzové na Moravě a ve Slezsku, díl II, vydalo MZM v Brně r. 2005, zpracoval PhDr. Milan
Salaš, DrSc.)

A cože je vlastně obsahem tohoto rájeckého depotu? Jedná se o předměty:
• rozlomená sekyrka s tulejkou a ouškem
(89 mm, 90 g)
• otevřený tyčinkovitý nákrčník s jednosměrně
tordovaným tělem a hladkými, do hrotu zúženými konci (114 x 121 mm, 15 g)
• otevřený tyčinkovitý náramek lehce asymetrický, oválný, hřbet zdoben svazky příčných rýh,
mezipole zdobená drobnými šikmo vybíjenými rýžkami tvořícími motiv ondřejského kříže
(69 x 59 mm, 22 g)
• otevřený tyčinkovitý nápažník na hřbetě
zdobený krokvicovitě sestavenými rýžkami
(108 x 108 mm, 31 g)
• otevřený tyčinkovitý nápažník, příp. nákrčník
dorsálně zdobený tenkými krokvicovitě sestavenými rýžkami (123 x 104 mm, 34 g)
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• otevřený tyčinkovitý náramek, zdoben svazky příčných rýh, mezipole zdobená drobnými šikmo vybíjenými rýžkami tvořícími motiv
ondřejského kříže (86 x 80 mm, 22 g)
• část rozlomeného tyčinkovitého nápažníku,
příp. nákrčníku, zdoben drobnými šikmo vybíjenými rýžkami do krokvic a motivu ondřejského kříže (132 x 120 mm, 46 g)
• otevřený tyčinkovitý nápažník, příp. nákrčník,
zdoben krátkými krokvicovitě sestavenými
rýžkami (126 x 115 mm, 34 g)
• otevřený tyčinkovitý nápažník (zřejmě), zdoben krokvicovitě sestavenými krátkými rýžkami (96 x 105 mm, 31 g)
• otevřený tyčinkovitý náramek, zdoben příčně
rovnými rýhami a krokvicovitě uspořádanými
rýžkami (41 x 39 mm, 11 g)
• polovina tyčinkovitého nápažníku nebo nákrčníku, zdobeného skupinami příčně rovných
rýh a v mezipolích šikmými rýžkami sestavenými do širokých krokvic (127 mm, 16 g)
• otevřený tyčinkovitý nápažník, mírně deformovaný, zdobený svazky příčně rovných rýh
a krokvic, v mezipolích krokvicovitými rýžkami
(106 x 101 mm, 28 g)
• otevřený tyčinkovitý nápažník (zřejmě), mírně
deformovaný, rozlomený na tři kusy, zdoben
svazky příčně rovných rýh a krokvic a v mezipolích krokvicovitě uspořádanými rýžkami
(100 x 105 mm, 26 g)
• otevřený tyčinkovitý náramek, deformovaný
opotřebením. Zdoben svazky příčně rovných
rýh a rýžek (68 x 64 mm, 16 g)
• otevřený tyčinkovitý náramek, výzdoba
značně poškozena, snad tvořena příčně rovnými rýhami a vybíjenými drobnými rýžkami
(81 x 74 mm, 16 g)
• spirálovitý prsten, popř. snad vlasová ozdoba
(?) z drátu oble obdélníkového profilu, konce
odlomeny (Ø 22 mm, 5 g)
• tři kolečkovité závěsky se čtyřmi příčkami
a trubičkovitým očkem ve vrcholu (38 x 34 mm,
4 g; 43 x 36 mm, 4 g; 37 x 33 mm; 4 g)
• dva kolečkovité závěsky se čtyřmi příčkami
a trubičkovitým očkem ve vrcholu (38 x 33 mm,
3 g; 38 x 34 mm, 2 g)

• čtyři lité uzavřené kroužky oválného až bikonvexního profilu (Ø 15 mm, 17 mm, 14 mm, 15
mm, 0,4 – 0,5 g)
• sedm litých uzavřených kruhů či kroužků bikonvexního, kosočtvercového či oválného profilu,
některé mírně asymetrické (54 x 56 mm, 19 g;
Ø 33 mm, 7 g; Ø 29 mm, 7 g; Ø 60 mm, 23 g; 102
x 100 mm, 43 g; Ø 78 mm, 41 g; Ø 45 mm, 18 g)
• tři lité terče, z toho jeden plochý oválného
tvaru s tyčinkovitým ouškem na spodní straně
(28 x 25 mm, 2 g), dva mírně klenuté s tyčinkovitým ouškem, kolem nich stopy po kování
(Ø 70 mm, 51 g; Ø 70 mm, 42 g)
• litý kužel, typologicky přesně neurčen, s mělkou tulejkou a příčným otvorem pod obvodem
tulejky, horní část zdobena pěti horizontálními
rýhami, kdysi označen patrně mylně jako šídlo
(38 mm, 5 g)
• hrncovitá nádoba soudkovitého tvaru, v níž
byly předměty uloženy. Dochována poškozená,
ve střepech. Opatřena byla jedním (dochováno), možná dvěma uchy. Profil nádoby nelze
v celé výšce přesně rekonstruovat, neboť střepy nejsou zdaleka všechny, a tudíž na sebe
nenavazují. Povrch nádoby je místy drsněný,
okrové barvy s odstíny do hněda až šedohněda (Ø okraje ± 190 mm). I mnohé výše vypočtené předměty jsou různě poškozené, a to
včetně výzdoby často nezřetelné, zahlazené.
Takovéto památky z dob dávno minulých, dokládající mimo jiné starobylost osídlení zdejšího kraje člověkem už v dobách, kdy Homér
tvořil svou Iliadu a Odysseu, tedy byly onoho
jarního dne r. 1904 v našem městě nalezeny
a naštěstí zachráněny pro odborné využití i pro
časy budoucí. V současné době je celý bronzový poklad jako dlouhodobá zápůjčka poskytnut Moravským zemským museem v Brně
Museu Blanenska v Blansku, kde se stal trvalou
součástí jedné z expozic. Tento článek tudíž
nemusí být jen „povídáním“ o minulosti, ale
zároveň jakousi pozvánkou k návštěvě musea, kam se – až pomine koronavirové soužení
a z něj plynoucí omezení – můžeme vypravit
prohlédnout si památky, jež nám po sobě zanechali pradávní obyvatelé našeho regionu.
Petr Sychra
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USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RÁJEC-JESTŘEBÍ DNE 5. 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 schvaluje Rozpočtové opatření
č. 7/2020 (příloha č. 2).
USNESENÍ č. 4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvy k bytům v majetku města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 5
Rada města projednala žádost evidovanou
pod č. j. MERJ 2136/20 a rozhodla zařadit žádost do evidence žadatelů o byt ve vlastnictví
města Rájec-Jestřebí.
USNESENÍ č. 6
Rada města bere na vědomí přechod nájmu
bytu, který je v majetku města Rájec-Jestřebí.
Rada města rozhodla uzavřít dodatek nájemní smlouvy o přechodu nájmu na dobu určitou
do 31. 3. 2021 s možností opakovaného prodloužení až do 31. 5. 2022.
USNESENÍ č. 7
Rada města projednala návrh Smlouvy o dílo
č. K/I0187B na dodávku chybějících otvorových
prvků do bytového domu na ul. Jurkova 643,
Rájec-Jestřebí, který je v majetku města Rájec-Jestřebí (příloha č. 3). Rada města souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dílo č. K/I0187B a po-

Správné řešení křížovky z říjnového
vydání zpravodaje:
Bouřka v říjnu třebas malá,
sotva na to zima stálá.

věřuje starostku města Mgr. Romanu Synakieviczovou jejím podpisem.
USNESENÍ č. 8
Rada města projednala záměr výpůjčky části
obecního pozemku parc. č. 321 ostatní plocha
o výměře cca 30 m² z celkové výměry 1.520 m²
v k. ú. Jestřebí pro parkování osobního automobilu a rozhodla uzavřít na předmětnou část
pozemku smlouvu o výpůjčce na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. Rada
města doporučuje vyžádat si vyjádření provozovatelů inženýrských sítí uložených v předmětném pozemku.
USNESENÍ č. 9
Rada města projednala a schvaluje Řád veřejného pohřebiště města Rájec-Jestřebí (příloha č. 4).
USNESENÍ č. 10
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
k akci „Karolín – hydrogeologický průzkum“
se společností ENVIREX, s. r. o., Nové Město na
Moravě (příloha č. 5). Rada města rozhodla
smlouvu o dílo k akci „Karolín – hydrogeologický průzkum“ se společností ENVIREX, s. r. o.,
Nové Město na Moravě uzavřít.
USNESENÍ č. 11
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
ke zpracování dokumentace PDPS, vč. inženýrské činnosti v nutném rozsahu zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
stavby k akci „Most přes Svitavu u ul. Komenského“ se společností RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ
STAVEB, spol. s r. o., Brno (příloha č. 6). Rada

Další křížovky i jiné hry k příjemnému
trávení volného času najdete na
www.onlinekrizovky.cz.
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města rozhodla smlouvu o dílo ke zpracování
dokumentace PDPS, vč. inženýrské činnosti
v nutném rozsahu zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby k akci
„Most přes Svitavu u ul. Komenského“ se společností RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r. o., Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 12
Rada města projednala návrh smlouvy o dílo
ke zpracování dokumentace PDPS, vč. inženýrské činnosti v nutném rozsahu zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele
stavby k akci „Most přes Býkovku v ul. Hybešova“ se společností RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ
STAVEB, spol. s r. o., Brno (příloha č. 7). Rada
města rozhodla smlouvu o dílo ke zpracování

dokumentace PDPS, vč. inženýrské činnosti
v nutném rozsahu zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby k akci
„Most přes Býkovku v ul. Hybešova“ se společností RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,
spol. s r. o., Brno uzavřít.
USNESENÍ č. 13
Rada města projednala a schvaluje Organizační řád města Rájec-Jestřebí s účinností od
6. 10. 2020 (příloha č. 8).
USNESENÍ č. 14
Rada města schvaluje změnu přílohy č. 1 Směrnice č. 6/2019 Podpisový řád s účinností od
6. 10. 2020 (příloha č. 9).
Mgr. Romana Synakieviczová v. r., starostka
Zdeněk Vašíček v. r., místostarosta

VÁŽENÍ OBČANÉ,
rádi bychom Vás informovali, že tradiční akce „Papírobraní“, která měla proběhnout
letos na podzim je zrušena. Věřím, že nám zachováte svou přízeň i v dalších sběrech papíru
(na jaře 2021). Termín bude včas oznámen ve zpravodaji města a na úřední desce MěÚ.
Zdeněk Svoboda, vůdce skautského střediska Rájec-Jestřebí

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.

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.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj města Rájec-Jestřebí č. 11/2020 – vydáno v listopadu 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.

FOTOGRAFIE
ZACHYCUJÍ
REALIZOVANÉ
INVESTIČNÍ
AKCE

Nová autobusová zastávka
na ulici Komenského

Oprava komunikace v Karolíně

Výměna oken v bytovém

Další část realizace nové ČOV

Oprava garáže
včetně přístřešku
v Holešíně

domě na ulici Jurkova

FOTOGRAFIE
ZACHYCUJÍ
REALIZOVANÉ
INVESTIČNÍ
AKCE

Oprava schodů na ul. Jurkova

Provedení drenáže bytového
domu na ul. Ol. Blažka

Oprava komunikace v Karolíně

Rekonstrukce ul. Sportovní

Jak se mění naše město
v Močidlech.
Zdeněk
Vašíček.
Jak- údržba
se
měnípotoka
naše
město
– údržbaFoto
potoka
v Močidlech.
Jak se mění naše město
- údržba
potoka
v Močidlech.
Foto Zdeněk
Vašíček.
Foto Zdeněk Vašíček

