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se podařilo již zrealizovat a je možno pracovat na pokládkách 
finálních povrchů. Kvůli nepředpokládaným komplikacím právě 
při přeložkách inženýrských sítí se plánovaný termín dokonče-
ní 30. listopadu 2021 posune asi o 14 dní. Dle vyjádření zhoto-
vitele z kontrolního dne stavby konaného 15. listopadu 2021 by 
měla být nová křižovatka v provozu od poloviny prosince tohoto 
roku. Prosíme tedy občany ještě o několik dnů trpělivosti, ohle-
duplnosti a opatrnosti, při jakémkoliv pohybu v blízkosti stavby.

Nejkomplikovanější dopravní stavba v samém centru našeho 
města, okružní křižovatka u radnice, směřuje ke svému dokon-
čení. Snad není rajhradského občana, kterého by se nějakým 
způsobem nedotkla. Tedy nejen projíždějících řidičů, ale také 
lidí, kteří například přecházejí ke zdravotnímu středisku či do 
obchodů  na  opačné  straně  Masarykovy  ulice.  Složité  práce 
pod povrchem vystřídaly již ty více viditelné na povrchu. Všech-
ny překládky inženýrských sítí, až na přeložku části kanalizace, 
která se bude muset přeprojektovat a opravit jiným způsobem, 

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U RADNICE

Náročná stavba spěje k závěru
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AKTUALITY

AKTUALITY Z RADNICE
 ■ Přání občanům
Město  Rajhrad  přeje  všem  svým  občanům  krásné  Vánoce 
a hodně zdraví, štěstí a pohody do nového roku 2022.

 ■ Oprava Pitrova „Štětkova“ mostu
Z iniciativy města se začalo opět pracovat na přípravách gene-
rální rekonstrukce Pitrova mostu. Zpracovává se projektová do-
kumentace pro sloučené územní a stavební řízení. Součástí re-
konstrukce mostu by měla být i náhrada stávající ocelové lávky 
pro pěší novým, modernějším a pohledově přijatelnějším prove-
dením. Plánované dokončení dokumentace je konec 1. čtvrtletí 
roku 2022, poté bude zažádáno o vydání stavebního povolení.

 ■ Pokračují práce na hřbitově
Na  hřbitově  byla  dokončena  poslední  etapa  opravy  hřbitovní 
zdi – část kolem rozptylové loučky a budovy základní školy. Ko-
lem nově opravené zdi a kolem kněžské zahrádky se aktuálně 
budují nové chodníky.

Opravená zeď na hřbitově

Nově budované chodníky na hřbitově

 ■ Den válečných veteránů

V pátek 12. listopadu jsme u pomníku padlých 1. světové války 
v Rajhradě uctili památku válečných veteránů. Kluby vojenské 
historie  letos  při  pietní  vzpomínce  podpořila  v  hojném  počtu 
i veřejnost. Účastníci lampiónového průvodu byli odměněni zá-
věrečným ohňostrojem u kašny.

 ■ Opravy chodníků
V plánovaném termínu byly dokončeny letošní stavební úpravy 
chodníků ve městě. Celkem bylo v ulicích Havlíčkova, Tyršova, 
9. května a Štefánikova nově zrekonstruováno 960 m chodníků. 
Stávající chodníky včetně obrubníků byly vybourány a byly vy-
budovány nové z betonové dlažby. V místech vjezdů do nemo-
vitostí byla konstrukce provedena v zesílené úpravě a stávající 
inženýrské sítě byly uloženy do chrániček.

Chodníky v ulici 9. května
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Výsadka v lokalitě Lány

 ■ Volby do Poslanecké sněmovny 2021v Rajhradě
V našem městě se voleb zúčastnilo 72,11 % voličů. Následují 
výsledky voleb v Rajhradě v pořadí podle počtu hlasů i s údaji 
v procentech všech politických subjektů, které se voleb účastnily:

1. SPOLU, 637 hlasů, 31,10 %
2. ANO, 505 hlasů, 24,65 %
3. Piráti+STAN, 274 hlasů, 13,37 %
4. SPD, 190 hlasů, 9,27 %
5. PŘÍSAHA, 140 hlasů, 6,83 %
6. ČSSD, 100 hlasů, 4,88 %
7. Trikolora, 69 hlasů, 3,36 %
8. KSČM, 46 hlasů, 2,24 %
9. Volný blok, 37 hlasů, 1,80 %
10. Zelení, 21 hlasů, 1,02 %,
11. Moravané, 7 hlasů, 0,34 %,

12. OtČe, 6 hlasů, 0,29 %,
13. Nevolte Urza.cz, 4 hlasy, 0,19 %
14. Levice, 3 hlasy, 0,14 %
15. Monarchiste.cz, 2 hlasy, 0,09 %
16. SENIOŘI, 2 hlasy, 0,09 %
17. Švýcar. demokr., 2 hlasy, 0,09 %
18. PRAMENY, 2 hlasy, 0,09 %
19. MZH, 1 hlas, 0,04 %
20. ANS, 0 hlasů, 0,00 %
21. APB, 0 hlasů, 0,00 %.

AKTUALITY OSTATNÍ
 ■ Koláč pro hospic 2021
Výtěžek sbírky Koláč pro hospic předčil  loňský rok. Příspěvky 
z jednotlivých kasiček jsou sečteny, stejně jako platby přes ter-
minály a sbírkový účet. Letošní výtěžek činí 287 917 Kč. Je to 
více než loni a vzhledem k nevlídnému počasí, které nám úplně 
nepřálo, je to pro nás úžasná zpráva a máme obrovskou radost! 
DĚKUJEME VÁM VŠEM, KTEŘÍ JSTE PŘIŠLI NEBO POSLA-
LI DAR. Co z výtěžku pořídíme? Zdravotnické pomůcky a pro-
středky  a  dále  potřebné  vybavení  pro  lůžkový  i mobilní  hos-
pic, díky kterému se u nás pacienti cítí komfortně a v bezpečí. 
I díky Vám můžeme nadále pečovat o nevyléčitelně nemocné 
komplexně, s důrazem na individualitu každého člověka. Ještě 
jednou veliké díky všem!

Ing. Jana Janoutová

Oblastní  charita  Rajhrad,  Jiráskova  47,  664  61 Rajhrad, 
web: www.rajhrad.charita.cz

 ■ Park Rozárka v Rajhradě 
už vzniká
Jak  jsme  avizovali  v  posledním 
čísle Zpravodaje, v areálu kláštera 
sester Těšitelek vzniká nový park 
Rozárka.  Nepřešly  dva  měsíce 
a už je se na co dívat. Díky štěd-
rým  dárcům  jsme  mohli  v  parku 
vysázet  bezmála  100  stromů  pocházejících  z  ovocné  školky 
v Litenčicích. Výsadba probíhala ve dvou etapách: 6.  listopa-
du  2021  přišli  vojáci,  konkrétně  členové  Asociace  křesťanů 

Rekonstrukce chodníků v Rajhradě bude pokračovat i v ná-
sledujících  letech.  V  příštím  roce  je  plánovaný  nový  chodník 
v ulici Komenského, kde proběhla kabelizace NN a rozvodů ve-
řejného osvětlení včetně nových sloupů a svítidel VO, a v nava-
zující ulici Zeleného. Ve zbývající části ulice Jiráskova směrem 
ke Slatině plánuje společnost EG.D přeložku NN, po dokončení 
kabelizace bude  řešen nový chodník  (plán 2022/2023). Další 
úseky rekonstrukcí chodníků se připravují.

Chodníky v ulici Tyršova

Chodníky v ulici Havlíčkova

Chodníky v ulici Štefánikova

 ■ Ozeleněné město

Výsadka v lokalitě Klínek
Krajina jižní Moravy vykazuje velký deficit krajinné zeleně, který 
se projevuje úbytkem hmyzu, ptáků a ostatních živočichů váza-
ných na vegetaci, narušením malého vodního cyklu, zvýšenou 
větrnou  erozí  a  přehříváním  krajiny.  Navýšení  ploch  krajinné 
zeleně  je  v  těchto  oblastech  velmi  přínosné.  Město  Rajhrad 
se proto rozhodlo doplnit chybějící krajinnou zeleň v lokalitách 
Lány  a  Klínek,  které  jsou  intenzivně  využívány  zemědělsky. 
Celkem bylo vysazeno 106 vzrostlých stromů (dub, habr, javor 
a lípa) a 52 keřů (hloh, svída a trnka). Výsadby byly financovány 
z dotace Státního fondu životního prostředí ČR a z prostředků 
města Rajhrad.

http://www.rajhrad.charita.cz
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AKTUALITY

 
Vítězové soutěže

Druzí v soutěži  Třetí v soutěži

 
Čestné uznání

v armádě a jejich rodiny. Vysadili ovocný sad, jako symbolický 
akt odčinění toho, že v šedesátých letech armáda ovocný sad 
u kláštera zlikvidovala. Pak jsme u dobrého svařáku nepřátel-
ství mezi klášterem a armádou pohřbili navěky.

Budovatelé nového parku při práci
Druhá  fáze  výsadby  proběhla  13.  listopadu  2021,  přes-

ně, jak jsme si to my sestry vysnily: Přišli rodiče s dětmi, děda 
s vnučkou, různí lidé zblízka i z daleka. Někteří si chtěli strom 
adoptovat pro sebe, či pro své děti, jiní ho zasázeli na památku 
těch, kteří v hospici ukončili svou pozemskou pouť. Co člověk, 
to příběh. Následně nás čekala výsadba narcisů, to si vzali na 
starost  zaměstnanci Domova Matky Rosy. Chci  touto  cestou 
poděkovat všem Rajhraďanům, kteří dílu  fandí a hlavně  těm, 
co na dílo přispěli nebo přišli pomoct. V keramické dílně paní 
Bětky už vznikají cedulky, na kterých budou jména lidí, kteří se 
o  vznik  tohoto díla nějak  zasloužili. V adopci  stromů  je mož-
né  ještě  pokračovat.  Fotografie  z  akcí  můžete  zhlédnout  na  
www.parkRozarka.cz.

S. Františka, Klášter sester Těšitelek BSJ,  
www.sestrytesitelky.eu

 ■ Předávání cen tvůrcům nejkrásnějších 
květinových výzdob v Rajhradě
V posledním čísle Zpravodaje jste mohli obdivovat vítězná díla, 
tedy rozkvetlé záhony a zahrady našich spoluobčanů v 1. roč-
níku Soutěže o nejkrásnější  květinovou  výzdobu  v Rajhradě. 
Dovolte mi nyní seznámit vás přímo s těmi, pod jejichž pracovi-
týma rukama vzniká tato obdivuhodná krása, při přebírání cen:

1. místo manželé Miroslava a Gabriel Göncziovi, Ostrůvek 319
2.  místo paní Alena Hamrová s tatínkem,  

panem Rostislavem Halámkem, Úvoz 645
3.  místo paní Michalčinová se synem a paní Hana 

Kašparcová za obyvatele BD Odbojářů 475 a 476

Čestné uznání za příkladnou péči o záhony před byto-
vými domy v ulici Tyršova obdržely paní Zdena Zabilová 
a paní Emílie Bunďálková.

Zeleň určuje kvalitu života. Města zelenější, lidé zdravější, 
život krásnější. Je třeba chránit, zkvalitňovat městské prostředí 
a přitom vytvářet tvůrčí vztah člověka ke světu, k přírodě, spo-
lečnosti i k sobě samému.

 Libuše Hochmanová

http://www.parkRozarka.cz
http://www.sestrytesitelky.eu
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 ■ Rajhradská výstava Historická pečetidla 
Brněnska pokračuje

Vstup do Jeníčkovy galerie

I po ukončení dnů otevřených dveří Státního okresního archi-
vu  Brno-venkov  se  sídlem  v  Rajhradě,  Klášter  81,  Rajhrad, 
o nichž jsme psali v minulém čísle zpravodaje, je možné i na-
dále ojedinělou výstavu Historická pečetidla Brněnska navštívit 
a shlédnout. Ve výstavní místnosti zůstávají originály pečetidel 
v prosklených vitrínách, jak je viděli návštěvníci dnů otevřených 
dveří, až do 1. poloviny roku 2023. Výstava tisků zvětšenin pe-
četních desek v podobě digitalizátů i s popisky byla přemístěna 
z  badatelny,  která  musela  být  zprovozněna  pro  badatelskou 
veřejnost, do nově zřízené stabilní výstavní prostory. Jedná se 
o  spojovací  chodbu mezi  oběma budovami archivu,  v níž  se 
technicky vyřešilo zavěšení exponátů a  jejich osvětlení. Nová 
výstavní  prostora  byla  nazvána  „Jeníčkovou  galerií“  pro  stá-
lou vzpomínku na rajhradského rodáka, významného českého 
a moravského archiváře, emeritního zástupce ředitele Archivu 
města Brna a skvělého člověka a kolegu PhDr.  Jana Flodra, 
od  jehož úmrtí  letos uplyne 5  let. Výstava může být  k vidění 
jednotlivci v úřední dny PO a ST od 8.00 do 17.00, případné 
skupiny provedeme na základně objednání i v jiné dny pracov-
ního týdne, kontaktní e-mail: soka_brnovenkov@mza.cz. Vstup 
v respirátoru je zdarma. Sledujte prosím aktuální epidemic-
kou situaci a případná aktuální omezení.

Všem občanům přejeme krásné Vánoce a do nového 
roku 2022 hodně zdraví a jen to nejlepší.

Mgr. Ivo Durec, ředitel archivu,  
www.mza.cz/brno-venkov

 ■ Dobročinný bazárek
Jak  dopadl  sedmnáctý  dobročinný  bazárek  ve  prospěch  Zá-
chranné stanice Rajhrad? Dobro jsme činili po dvou odkladech 
o víkendu 2. a 3. 10. 2021. Bohu se nejvíce podobáme, když 
prokazujeme dobro těm, kteří nám to nemůžou oplatit. Neexis-
tuje totiž nic jiného, v čem bychom se mohli Bohu více podo-
bat, než skrze soucit a skutky milosrdenství. Jména obětavých 
22 pomocníků ze Základní školy Rajhrad, kteří se podíleli na 
organizaci: 2. B Edita Hrušková, 3. A Michal Trčka, 3. B Karel 
Pazdera,  4. B Tereza Langová,  5. A Filip Holzer,  Jan Gruza, 
5. B Sára Sklenářová, 6. A Vojtěch Düringer, Matyáš Kovařík, 
Jakub Lang, 6. B Lukáš Železný, 7. B Jakub Janiš, Aneta Bo-
háčková, Sofie Roversi, 7. C Eliška Hromková, 8. B Ondřej Vl-
ček, Jakub Rapouch, 9. A Tomáš Hájek, 9. B Linda Urbánková, 
Eliška Düringerová,  9. C  Jan Holeček, Matěj Batelka. Vítaná 

je i pomoc našich bývalých či budoucích žáků: 3. třída Holasi-
ce Sofie Součková, První  německé gymnázium Brno Natálie 
Holzerová,  gymnázium  Brno,  Elgartova  Martin  Mlečka,  SOU 
Hustopeče Filip Sapík, rybářská škola Třeboň Jiří Minařík, SOU 
Ponava Brno Valérie Křížková. Jména dospělých organizátorů: 
Miroslava Göncziová, Jiřina Hrušková, Michaela Langová, Jitka 
Mátlová, Zuzana Mátlová, Miroslav Mlečka, Sabina Sklenářová, 
Ivana Syslová, Jitka Szöllösová, Dana Zapletalová.

Díky  vedení  Sokola  Rajhrad  a  všem  příznivcům  bazár-
ku  bylo  vedoucímu  Záchranné  stanice  v  Rajhradě  předáno 
18 700 Kč pro zraněná zvířata!

Bazárek v sobotu 2. 10. 2021

Bazárek v neděli 3. 10. 2021

Za  pořádající  oddíl  zdravotního  cvičení  Sokola  Rajhrad 
Libuše Hochmanová

 ■ Poděkování Rajhradské záchranné stanice
Covid situace rok zpět neumožňovala běžný život a rovněž po-
řádání dobročinných bazárků bylo vyloučeno. Z výtěžků převza-
tých v minulých letech jsme si mohli dovolit pořídit dva pultové 
mrazící boxy k uskladnění krmiva masožravců, které nahradily 
staré, vysloužilé mrazáky, svařované pletivové sítě na nové vo-
liéry dravců, chovatelské přepravky, branku k oplocení srnčího 
výběhu a nejnověji peníze pomohly s dokončením výběhu pro 
vodní ptáky, na jehož zrealizování jsme zakoupili voliérovou síť, 
branku a pletivo. Srdečně děkujeme Libě Hochmanové, všem 
organizátorům a dětem, které se na průběhu a přípravách ba-
zárku podílejí a předávaným výtěžkem z prodeje věcí nám vel-
mi významně pomáhají s modernizací záchranné stanice.

Jarek Sedláček

mailto:soka_brnovenkov@mza.cz
http://www.mza.cz/brno-venkov


6

povinným a společností EG.D, a. s., IČ 28085400 jako opráv-
něným za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH
 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Smlouvy  o  zřízení  věcné-

ho  břemene  č.  9900107360_1/VB  mezi  Městem  Rajhrad, 
IČ  00282456  jako  povinným  a  společností GasNet,  s.  r.  o., 
IČ  27295567  jako  oprávněným  pro  stavbu  „STL  plynovodní 
přípojka pro novostavbu RD na pozemku p. č. 599 v k. ú. Raj-
hrad,  číslo  stavby  9900107360“  za  jednorázovou  úplatu  ve 
výši 1 000 Kč bez DPH
 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Smlouvy  o  smlouvě  budoucí 

o zřízení věcného břemene č. HO-001030064249/002-MOPR 
na stavbu  „Rajhrad,  rozš.kNN, Kolářová“ mezi Městem Raj-
hrad, IČ 00282456 jako povinným a společností EG.D, a. s., 
IČ 28085400 jako oprávněným za jednorázovou úplatu ve výši 
1 000 Kč bez DPH
 ■ zajistit uzavření Dodatku k objednávce o poskytování slu-

žeb komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas ze dne 8. 11. 
2019  mezi  Městem  Rajhrad,  IČ  00282456  jako  uživatelem 
a MUNIPOLIS s.  r. o.,  IČ 29198950  jako poskytovatelem za 
celkovou cenu 2 990 Kč/měsíc bez DPH do 30. 9. 2022

 ■ Nesouhlasila:
 ■ se  záměrem  stavby  „Novostavba  RD  Rajhrad“  (PD  dat. 

03/2021) na pozemcích p. č. 321/1, 319, 450/34 vše v k. ú. 
Rajhrad s napojením na vodovodní a kanalizační síť ve vlast-
nictví města Rajhrad  na  pozemku  p.  č.  320/7  k.  ú. Rajhrad 
z důvodu nedostatečné kapacity ČOV v Rajhradě. Rada Měs-
ta v současnosti z výše uvedeného důvodu vydává souhlasná 
vyjádření pouze pro záměry o dispozici 1 rodinný dům= 1 by-
tová jednotka. Rada města rovněž nesouhlasí s vybudováním 
zpevněného sjezdu z pozemků p. č. 321/1, 319, 450/34 k. ú. 
Rajhrad z důvodu nedostatečných parametrů stávající komu-
nikace s veřejným prostranstvím, které má dle § 22 odst. 2 zá-
kona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) být 
o šířce minimálně 8 m (při jednosměrném provozu minimálně 
o šířce 6,5 m)

Rada města na své 43. schůzi,  
konané dne 25. 10. 2021:

 ■ Schválila:
 ■ smlouvu  o  odměně  znalce  mezi  Městem  Rajhrad, 

IČ 00282456 a Ing. Jaroslavem Bendou, PhD., Velké Pavlo-
vice. Předmětem smlouvy  je stanovení výše ceny pozemku, 
který vznikl na základě geometrického plánu č. 2252/206/2021 
pro rozdělení pozemku jako díl „a“ o výměře 20 m2 z původní-
ho pozemku p. č. 593/464 ve vlastnictví Města Rajhrad; odmě-
na znalce činí 2 500 Kč
 ■ smlouvu  o  odměně  znalce  mezi  Městem  Rajhrad, 

IČ 00282456 a Ing. Jaroslavem Bendou, PhD., Velké Pavlo-
vice. Předmětem  smlouvy  je  stanovení  výše  ceny  pozemků 
p. č. 994/5, 998/2, 999, 1001, 1002, 1003 a 1004 vše vedeno 
na LV č. 1973 pro k. ú. Rajhrad; odměna znalce činí 6 000 Kč
 ■ vyřazení majetku z inventáře ZŠ TGM Rajhrad dle předlo-

ženého seznamu
 ■ vyřazení majetku z  inventáře Mateřské školy Rajhrad dle 

předloženého seznamu
 ■ změnu  odpisového  plánu  Mateřské  školy  Rajhrad  pro 

rok 2021

Z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, v platném znění, zveřejňujeme upravenou 
verzi usnesení a projednávané nejdůležitější záležitosti ve 
schůzích Rady města Rajhradu.

Rada města na své 42. schůzi,  
konané dne 20. 9. 2021:

 ■ Souhlasila:
 ■ v  rámci  stavby  „Rajhrad,  úprava  kNN,  rez.  Havlíčkova, 

K 43/1“ se zásahem do pozemku p. č. 97 v k. ú. Rajhrad za 
předpokladu  udržování  pořádku  na  pozemcích  ve  vlastnictví 
města Rajhrad a uvedení pozemků ve vlastnictví města Raj-
hrad dotčených stavbou do původního stavu na náklady inves-
tora; o termínu zahájení stavby bude stavebník informovat Měs-
to Rajhrad prostřednictvím e-mailové zprávy mesto@rajhrad.cz
 ■ s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní 

školu TGM Rajhrad, IČ 71000135 společnosti WOMEN FOR 
WOMEN, o. p. s., v rámci projektu Obědy pro děti

 ■ Schválila:
 ■ smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene  č.  HO-

014330061265/001-MDP  na  stavbu  „Rajhrad,  rozš.  k.  NN 
Kubelka“ mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 jako povinným 
a společností EG.D, a. s., IČ 28085400 jako oprávněným za 
jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH
 ■ smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900107360_1/VB 

mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 jako povinným a společ-
ností GasNet, s. r. o., IČ 27295567 jako oprávněným pro stav-
bu „STL plynovodní přípojka pro novostavbu RD na pozemku 
p. č. 599 v k. ú. Rajhrad, číslo stavby 9900107360“ za jedno-
rázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH
 ■ smlouvu o  smlouvě budoucí  o  zřízení  věcného břemene 

č.  HO-001030064249/002-MOPR  na  stavbu  „Rajhrad,  rozš.
kNN, Kolářová“ mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 jako po-
vinným a společností EG.D, a. s., IČ 28085400 jako oprávně-
ným za jednorázovou úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH
 ■ návrh výzvy k podání cenové nabídky na veřejnou zakáz-

ku malého rozsahu pro realizaci zakázky „Výběrové řízení na 
dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro obecní ma-
jetek Města Rajhrad“ pro období 2023-2024
 ■ změnu  závazných  ukazatelů  Rozpočtu  Základní  školy 

TGM Rajhrad, IČ 71000135 na rok 2021
 ■ změnu  Odpisového  plánu  Základní  školy  TGM  Rajhrad, 

IČ 71000135 na rok 2021
 ■ RM schvaluje Dodatek k objednávce o poskytování služeb 

komunikačního ekosystému Mobilní rozhlas ze dne 8. 11. 2019 
mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 jako uživatelem a MUNI-
POLIS s. r. o., IČ 29198950 jako poskytovatelem za celkovou 
cenu 2 990 Kč/měsíc bez DPH do 30. 9. 2022
 ■ provedení rozpočtového opatření č. 5/2021
 ■ finanční spoluúčast na výměně plynového kotle v nájem-

ním bytě Masarykova 124 spočívající ve vyvložkování komínu 
a montážní práce spojené s výměnou kotle

 ■ Uložila:
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o zřízení věcného bře-

mene  č.  HO-014330061265/001-MDP  na  stavbu  „Rajhrad, 
rozš. k. NN Kubelka“ mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 jako 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
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STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA 
RAJHRAD
 ■ Úspěchy školy v roce 2021
Opět vítězství! Mistrovství České republiky v zahradnic-
kém oboru – Kopidlenský kvítek 2021! Celou soutěž v ka-
tegorii jednotlivců vyhrál náš student 3. ročníku oboru 
zahradnictví Šimon Beneš! Vítěz soutěže je držitelem zlaté 
plakety České ručičky pro daný školní rok jako nejlepší za-
hradník roku. Ocenění se předává na slavnostním galave-
čeru v Brně! V týmové soutěži jsme obsadili 2. místo!

Dne 6. října 2021 se naše Střední zahradnická škola v Raj-
hradě  jako  již  tradičně zúčastnila mistrovství České  republiky 
v odborných zahradnických dovednostech Kopidlenský kvítek 
2021. V letošním roce proběhl její již 27. ročník. Soutěž se ode-
hrávala v příjemném areálu Střední zahradnické školy v Kopidl-
ně. Jedná se o nejnáročnější soutěž zahradnické všestrannosti. 
Po roční covidové pauze měla soutěž v letošním roce poněkud 
jinou podobu, než doposud. Letošní ročník byl o to těžší, že se 
soutěžilo jen jeden den a to ve čtyřech disciplínách.

1. Poznávání rostlinného materiálu – 100 vzorků
2. Aranžování – kytice pro zahradnickou osobnost
3. Roubování v ruce – kopulace
4. Řízkování

Soutěžilo  celkem  22  nejlepších  žáků  z  předních  zahrad-
nických škol ČR. Naši školu reprezentovali Šimon Beneš, Do-
minika Pavlíková, Terezie Tománková, Jakub František Číhal, 
Eliška Durďáková a Anna Anežka Chalupská.

Úspěšní studenti a spokojený učitel i ředitel

Soutěžící si museli především poradit s nedostatkem zna-
lostí a dovedností nabytých ve škole, třebaže i kvalitní distanční 
výuka v minulém školním roce nebyla pro zahradníka  to pra-
vé  ořechové. Právě  proto  se  hned  od  začátku  školního  roku 
pustili s vervou do příprav. Protože museli zvládat svoje běžné 
školní povinnosti bez jakýchkoliv úlev, nezbylo než trénovat ve 
volném  čase.  Zkoušeli  se  navzájem,  kontrolovali  kvalitu  své 
práce, opravovali chyby. Zkrátka, dělali co mohli. A výsledek se 
dostavil!

Ze  dvou  týmů,  které  jsme  sestavili,  byl  jeden  celkově  na 
2. místě. Největší úspěch jsme měli u jednotlivců: Získali jsme 
čtyři dílčí 1. místa a dvě dílčí 3. místa, a také máme umístění 
nejdůležitější! Celou soutěž v  kategorii  jednotlivců vyhrál  náš 
student 3. ročníku oboru zahradnictví Šimon Beneš, který tak 
skvěle navázal na minulé úspěchy v  této soutěži. Stal se  tak 
mistrem České republiky. Je to obdivuhodný výkon!

 ■ provedení rozpočtového opatření č. 6/2021
 ■ plán inventur Měst Rajhrad pro rok 2021

 ■ Souhlasila:
 ■ z  hlediska  záměru  dle  předložené  projektové  dokumen-

tace datované 9/2021 „Novostavba RD Rajhrad“ s uložením 
a napojením nové přípojky vody na vodovodní  řad ve vlast-
nictví města Rajhrad na pozemku p. č. 400/14 k. ú. Rajhrad, 
s uložením nové přípojky plynu a přípojky NN na pozemku p. 
č.  400/14  k.  ú. Rajhrad  a  vybudováním  zpevněného  sjezdu 
z pozemku p. č. 404 k. ú. Rajhrad za předpokladu udržování 
pořádku na pozemcích města Rajhrad a uvedení pozemků ve 
vlastnictví  města  Rajhrad  dotčených  stavbou  do  původního 
stavu na náklady investora; současně rada města upozorňuje, 
že z důvodu stávající kapacity ČOV v Rajhradě jsou vydávána 
souhlasná vyjádření pouze pro záměry o dispozici 1 rodinný 
dům = 1 bytová  jednotka;  stavebník  bude 7 dní  před  zahá-
jením prací  informovat vlastníka dotčených pozemků (Město 
Rajhrad) a následně bude předáno staveniště
 ■ z  hlediska  záměru  dle  předložené  projektové  dokumentace 
datované  8/2021  „RD  Halasovi“  s  napojením  na  vodovodní 
a kanalizační síť ve vlastnictví města Rajhrad na pozemku p. č. 
1875 k. ú. Rajhrad, jejich uložením na pozemku p. č. 1875 k. ú. 
Rajhrad a vybudováním dvou zpevněných sjezdů z pozemku p. 
č. 1190 k. ú. Rajhrad na pozemek p. č. 1875 k. ú. Rajhrad za 
předpokladu  udržování  pořádku  na  pozemcích města  Rajhrad 
a  uvedení  pozemků  ve  vlastnictví  města  Rajhrad  dotčených 
stavbou  do  původního  stavu  na  náklady  investora;  současně 
rada  města  upozorňuje,  že  z  důvodu  stávající  kapacity  ČOV 
v Rajhradě jsou vydávána souhlasná vyjádření pouze pro záměry 
o dispozici 1 rodinný dům = 1 bytová jednotka

 ■ Doporučila:
 ■ zastupitelstvu města vybrat v zadávacím  řízení na veřej-

nou zakázku „Sportovní hala při ZŠ Rajhrad“, účastníka, který 
která je dle kritérií ekonomicky nejvýhodnější a schválit Smlou-
vu o dílo „Sportovní hala při ZŠ Rajhrad“ s tímto účastníkem 
z důvodu fixace nabídkové ceny; smlouva o dílo v části XXI. 
bod  2a)  a  2b)  obsahuje  odkládací  podmínku  účinnosti  tak, 
že  smlouva  nabude  účinnosti  až  v  okamžiku  splnění  těchto 
dvou skutečností (pokud nebude smluvními stranami dohod-
nuto  jinak při  financování  vlastními  zdroji);  smlouva zanikne 
v případě, že odkládací podmínka účinnosti nebude splněna 
v  termínu do 31. 3. 2022, nebude-li mezi stranami písemně 
sjednáno jinak

 ■ Uložila:
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o odměně znalce mezi 

Městem  Rajhrad,  IČ  00282456  a  Ing.  Jaroslavem  Bendou, 
PhD.,  Velké  Pavlovice.  Předmětem  smlouvy  je  stanovení 
výše ceny pozemků p. č. 994/5, 998/2, 999, 1001, 1002, 1003 
a 1004 vše vedeno na LV č. 1973 pro k. ú. Rajhrad; odměna 
znalce činí 6 000 Kč
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o odměně znalce mezi 

Městem  Rajhrad,  IČ  00282456  a  Ing.  Jaroslavem  Bendou, 
PhD., Velké Pavlovice; předmětem smlouvy je stanovení výše 
ceny pozemku, který vznikl na základě geometrického plánu 
č. 2252/206/2021 pro rozdělení pozemku jako díl „a“ o výměře 
20 m2 z původního pozemku p. č. 593/464 ve vlastnictví Města 
Rajhrad; odměna znalce činí 2 500 Kč

 ■ Vzala na vědomí:
 ■ seznam faktur nad 25 tis. Kč od 22. 3. 2021 do 25. 10. 2021

RAJHRADSKÉ ŠKOLY
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 ■ Zemřela významná osobnost Rajhradu

František Gregor (1937–2021)
starosta TJ Sokol Rajhrad v letech 1981–2001
Dne 5. listopadu 2021 jsme se v Rajhradě naposledy rozlouči-
li s bratrem Františkem Gregorem, který zemřel dne 31.  října 
2021  ve  věku  84  let.  František  pocházel  ze  sokolské  rodiny 
a členem Sokola se stal  již v  roce 1945,  tedy ve svých 8  le-
tech, a zůstal Sokolu a jeho ideálům věrný až do své smrti. Od 
svých patnácti  let až do roku 2019, neuvěřitelných 67  let, byl 
cvičitelem žáků. Byl  to mimořádný počin v celé historii České 
obce sokolské. Mimo cvičitelské činnosti pomáhal s organizací 
a zajištěním  tělocvičné a sokolské činnosti  v Rajhradě v  růz-
ných sokolských funkcích. Od r. 1981 do r. 2001 byl také sta-
rostou TJ Sokol Rajhrad, byl tak naším rekordmanem v délce 
vykonávání této náročné funkce. To jsou fakta, která dokládají 
Františkovu věrnost sokolství.

Bratr František cvičí se žáky, 2003
Jeho oddanost Sokolu a pracovitost byla v minulosti oce-

něna.  Za  vytrvalou  a  obětavou  práci  mu  byla  při  příležitosti 
110. výročí založení Sokolských žup na Moravě udělena Pa-
mětní medaile Sokolské župy Jana Máchala. Při výročí 100 let 
založení Sokola v Rajhradě v r. 2005 mu bylo uděleno Čestné 
občanství města Rajhradu a v roce 2018, při příležitosti oslav 
100 let od vzniku samostatné Československé republiky, před-
sednictvo ČOS  udělilo  Františkovi Historickou Tyršovu  stříbr-
nou medaili z r. 1932.

Se starostou města a TJ Sokol při oslavě 80. narozenin

Soutěž Kopidlenský kvítek jako soutěž je také zařazena do 
národní přehlídky soutěží žáků řemeslných oborů České ručič-
ky,  která  je  vyhlašována  Jihomoravským krajem.  Její  tradiční 
galavečer, na kterém budou představeni a odměněni vítězové 
národních  kol  odborných  soutěží  22  tradičních  řemesel,  se 
uskuteční dne 15. června 2022 na brněnském výstavišti.

Šimon Beneš se tedy stal laureátem Českých ručiček 2021 
v oboru zahradnictví.

Dosažené skvělé výsledky našeho vítězného družstva jsou 
zúročením několikaleté poctivé přípravy žáků na své budoucí 
povolání ve kvalitních podmínkách školy především na úseku 
praktického vyučování.

Poděkování  patří  všem pedagogickým pracovníkům,  kteří 
naše žáky připravovali, a  to zejména učitelům odborného vý-
cviku a praxe.

Ing. Aleš Čech

Střední zahradnická škola Rajhrad, p. o., Masarykova 198, 
664 61 Rajhrad, www.skolarajhrad.cz

Na základě nových právních poměrů v poskytování a ochra-
ně osobních údajů v rámci Evropské unie (tzv. GDPR) jsou 
významné životní události zveřejňovány pouze na vyžádání 
a pokud je žádáno rodinným příslušníkem, pouze s písem-
ným souhlasem zákonného zástupce nebo jubilanta.

 ■ Vítáme narozené spoluobčany:
ANNA HOCHMANOVÁ
EVELÍNA KULHAVÁ

LENKA CHMELOVÁ
ADRIANA VYHŇÁKOVÁ

 ■ Naše řady opustili:
BUDAJOVÁ ELVIRA
NEUGEBAUER ZDENĚK
BERNOVSKÁ ALENA

VYBERAL JOSEF
GREGOR FRANTIŠEK

 ■ Blahopřejeme našim jubilantům

Paní Božena Jedličková oslavila v měsíci listopadu 
96. narozeniny. Srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.

RAJHRADSKÉ ŠKOLY SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

http://www.skolarajhrad.cz
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Při oslavě 100. výročí republiky

Bratr František Gregor svojí činností a přístupem k Sokolu 
naplnil do puntíku sokolské heslo „ni zisk, ni slávu“. Bratře Fran-
tišku Gregore, čest Tvojí památce!

Poslední rozloučení s bratrem Františkem

TJ Sokol Rajhrad

 ■ Aktuální složení obyvatelstva Rajhradu 

ke 31. 10. 2021 Počet Průměrný věk Nejstarší Nejmladší

Celkem obyvatel 3 795 40,05 29. 11. 1921 10. 10. 2021

Muži 1 821 38,28 29. 11. 1921 16. 08. 2021

Ženy 1 974 41,69 28. 12. 1922 10. 10. 2021

Děti do 15 let  789 6,94 03. 11. 2006 10. 10. 2021

Děti do 18 let  909 8,13 06. 11. 2003 10. 10. 2021

Starší 60 let  872 73,28 29. 11. 1921 19. 10. 1961

Možní voliči 2 886 50,11 29. 11. 1921 23. 10. 2003

S T A T I S T I K A   D A T   O B Y V A T E L   ke dni 31.10.2021

Celkem Průměrný věk Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš.
Osoby 3795 40,05 29.11.1921 10.10.2021
Muži 1821 38,28 29.11.1921 16.08.2021
Ženy 1974 41,69 28.12.1922 10.10.2021
Děti do 15 let 789 6,94 03.11.2006 10.10.2021
Děti do 18 let 909 8,13 06.11.2003 10.10.2021
Starší 60 let 872 73,28 29.11.1921 19.10.1961
Možní voliči 2886 50,11 29.11.1921 23.10.2003

S T A T I S T I K A   D A T   O B Y V A T E L   ke dni 31.10.2021

Celkem Průměrný věk Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš.
Osoby 3795 40,05 29.11.1921 10.10.2021
Muži 1821 38,28 29.11.1921 16.08.2021
Ženy 1974 41,69 28.12.1922 10.10.2021
Děti do 15 let 789 6,94 03.11.2006 10.10.2021
Děti do 18 let 909 8,13 06.11.2003 10.10.2021
Starší 60 let 872 73,28 29.11.1921 19.10.1961
Možní voliči 2886 50,11 29.11.1921 23.10.2003
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Víte o symbolice vlčích máků pro hrdiny? Pro mě samot-
nou to byla nová informace, a proto bych se o ni s vámi ráda 
podělila. Proč právě vlčí mák? O symboliku vlčího máku se ne-
vědomky zasloužil vojenský  lékař podplukovník John McCrae 
z kanadského Ontaria, který v první světové válce sloužil v Ev-
ropě. Ačkoliv byl vojenským chirurgem, na útrapy a bolest raně-
ných vojáků si nemohl zvyknout. Svoji bolest mírnil psaním bás-
ní. Zvláště se ho dotkla smrt přítele a bývalého žáka poručíka 
Alexise Helmera. Očitý svědek seržant Cyril Allison popsal, že 
toho rána, kdy vál jemný východní vítr, se vlčí máky mezi hroby 
jakoby vlnily. John McCrae svou bolest vepsal do básně, ale pa-
pírek s ní zahodil. Kolemjdoucí důstojník jej však zvedl a poslal 
do Anglie. Časopis Punch publikoval báseň 8. prosince 1915. 
Tradice nošení vlčího máku se John McCrae nedožil, padl před 
koncem války. Kdo by si chtěl báseň přečíst, hledejte ji pod ná-
zvem „Na polích ve flandrech“ od Johna McCrae. A nebo si  ji 
můžete přečíst na zadní straně Pietního kamene, který najde-
te u pomníku padlých 1.  sv.  války u hřbitova. Prosíme,  tento 
kámen neodnášejte! Děkujeme  za pochopení  a  doufáme,  že 
kámen na svém místě vydrží.

Zmínku si zaslouží  i Halloweenské kamínky, které několik 
z rajhradských kamínkářů namalovalo jako odměnu pro odváž-
livce, kteří se přišli podívat na výzdobu domu v boční Masary-
kově ulici. Moc děkujeme autorům výzdoby, že jsme se mohli 
tímto způsobem zapojit a udělat radost nejen dětem. 

 ■ Opravený kříž u státní silnice

Sakrální  stavby  v  krajině  nejsou pouhými  označeními  starých 
cest a rozcestí. Když míjíme křížek nebo kapličku, přemýšlíme, 
kdo a proč jej tam postavil. Každý má svůj příběh a i když jsou 
nahlodány  zubem  času,  stále  nám mají  co  říct.  Je  to  odkaz 
našich předků, kteří zde žili a s pokorou zasazovali  tyto  tiché 
sakrální  stavby  do  rajhradské  krajiny. Možná  jste  si  při  svých 
procházkách  takovýchto  malých  sakrálních  památek  všimli. 
A možná vás také zaujal opravený kříž u státní silnice, na konci 
cesty vedoucí kolem výrobny lahůdek. Dr. Karel Uhl v Dějinách 
farnosti Rajhradské  (vydáno nákladem katolických  spolků  far-
nosti Rajhradské v Rajhradě roku 1934) mimo jiné zmiňuje, že 
„u  státní  silnice  stojí  kříž Štelclův  (1860)  a  poněkud dále  kříž 
dědiců Raškových (1904) a při cestě do Syrovic kamenný kříž 
s  mramorovou  deskou,  postavený  od  Fr. A  Fr.  Maršálkových 
a posvěcený 31. V. 1908“. S jistotou lze tvrdit, že jde o kříž dědi-
ců Raškových. Práce na opravě kříže spočívaly ve výměně pís-
kovcových dílů a na jednom díle, který byl vyzvednutý v červenci 
2021, se objevil text „KU CTI A SLÁVĚ BOŽÍ VĚNOVALI DĚDICI 
RAŠKOVI 1904“.  Investorem opravy  je Město Rajhrad, nákla-
dy byly také částečně hrazeny z dotace Jihomoravského kraje. 
Kromě toho, že chceme zachovat odkaz našich předků, chceme 
všem, kteří při své cestě míjí tuto památku, zpříjemnit putování 
pohledem na opravený kříž a navodit pokoru a vnitřní uklidnění.

Mgr. Magda Mlejnková, místostarostka města

 ■ Rajhradské kamínky

Tak jako se zabarvilo listí na stromech a keřích Rajhradu, za-
barvily se i podzimní kamínky v našem městě. Dvě nové výzvy, 
které se promítly v kamínkových malbách malých i velkých, byly 
„Barevný podzim“ a „Vlčí máky pro hrdiny“. Jako úctu a podě-
kování padlým rajhradským vojákům jsme namalovali PIETNÍ 
KÁMEN, který NENÍ PUTOVNÍ.

HISTORIE, LITERATURA, HUDBA, VÝTVARNÉ UMĚNÍ
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Zuzana Hubeňáková: Nejhezčí mezi krávami  –  Skvělá 
kniha ze života ženy pro ženy. Fakt  jsem se hodně nasmála. 
Perfektní čtení pro odreagování.

Vi Keeland a Penelope Ward: Boháč z Park Avenue  – 
Tyhle autorky nezklamou. Od první věty jsem se bavila. Potře-
buji jen více takových skvělých knih! Každá věta je jak vytržena 
z  reálného  života,  že ani  nepostřehnete,  že  se  to  doopravdy 
neděje. Příběh krásně plyne, postavy jsou sympatické, sarkas-
tický, zábavné a k sežrání a já tomu nemam co vytknout

J. K. Rowlingová: Vánoční prasátko – Kouzelně laskavý 
příběh. Vyzdvihuji hlavně to úžasně skryté poselství, které má 
kniha dětem nenásilně dát – jak si mají vážit věcí, pečovat o ně 
s láskou a že mít jich kupu není taky žádná výhra. Kuba s Čuní-
kem Vás nejen o Vánocích chytnou za srdce!

 ■ Upoutávky na akce:

Lada Hamerníková, vedoucí knihovny

A jak již bylo zmíněno v minulém článku o rajhradské stezce 
v oboře, která byla ke dni dětí, chystá se i nová stezka. Stezka 
to bude jednodušší, ale o kamínkové aktivity nouze nebude. Na 
sněhové vločce k nám přiletí indiánka Cheyenne a bude u nás 
poznávat české vánoční tradice. Stezka bude od 20. 12. 2021 
do cca 2. 1. 2022. Poloha stezky bude včas oznámena na webu 
města Rajhrad.

LB

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAJHRAD
 ■ Z nabídky nových knih vybíráme:
Dnešní novinky věnuji všem paním a dívkám, pro které je to-
hle předvánoční období asi nejvíc stresující – vymyslet dárky, 
nákupy, velký úklid, pečení, depresivní tma… Takže tentokrát 
žádná intektuálština, ale poctivé pohodovky, šmrncnuté trochou 
erotiky a lovestory s dobrým koncem! Na závěr jedna povedená 
vánoční pro děti. Recenzovaly čtenářky z Databáze knih.
 ■ Walter Tevis: Dámský gambit – Napsat, že se mi kniha 

líbila mi přijde nedůstojné. Napsat že jsem byla nadšená, na-
prosto nevystihuje mé pocity. Tohle bylo úchvatné,  strhující, 
famózní. Příběh je poutavý, napínavý, plný odhodlání, dosa-
žených cílů, ale také zklamání. Je to příběh života.
 ■ Dagmar Digma Čechová: Okno s dívkou a ptáčkem  –  
Senzační knížka! Ono se to zkraje tváří jako taková letní, prázd-
ninová love story dvou mladých lidí, nedejte se zmást! Příběh se 
začne  rozbíhat  úplně  jiným  směrem  a možná  budete,  jako  já, 
správně překvapení. Je to tajemné, napínavé a originální.
 ■ Julie Caplin: Chata ve Švýcarsku – Tato cestovatelská 

oddechovka vás dokonale připraví na blížící se zimní sezónu. 
Praskající oheň v krbu, horské vrcholky zasypané sněhovou 
nadílkou,  idylická  atmosféra  malebné  horské  vesnice  ležící 
vysoko v Alpách. Jo, ve Švýcarsku  je krásně a  ta  jedinečná 
čokoláda, která se tak dokonale rozplývá na jazyku...
 ■ Sophie Claire: Vánoční prázdniny – Knížku jsem koupila 

jako vánoční dárek a během svátků jí stihla přečíst mamka, já 
i babička. Naprosto pohodová oddechová četba pro vánoční 
období. Žádný náročný, složitý příběh, prostě taková roman-
tická pohádka, kde od samého začátku víte jak to asi dopad-
ne, ale vlastně to vůbec nevadí.
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 Lenka Žaliová

 ■ Den poezie 2021

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ
 ■ Příběh knihy láká malé i velké

V letošním roce jsme po roční pauze na programu Příběh knihy 
přivítali přes 300 žáků a studentů z okolních škol a gymnázií. Do-
konce ještě v létě, před zahájením školního roku, za námi dorazil 
nedaleký příměstský tábor. Program se tradičně odehrává v naší 
historické knihovně, kde se děti mohou dozvědět nejen, z čeho 
se vyráběly knihy před mnoha staletími, čím se dříve psalo nebo 
kdy  vznikl  knihtisk,  navíc  hádají,  kolik  knih  v  knihovně máme, 
kde všude je uchováváme, anebo kde se skrývá tajné schodiště. 
Také společně vždy navštívíme náš trezor, ve kterém jsou ty nej-
starší svazky knih, a skriptorium, kde je figurína píšícího mnicha. 
Stejně jako padá teplota venku, i v sále knihovny nastala zima 
a proto je program během chladných měsíců pozastaven. Proto 
se těšíme, až na jaře dorazí další skupiny, ať už děti ze základ-
ních škol nebo studenti ze středních škol.

 Nikol Sotolářová

 ■ Papírové Vánoce

Často se nás lidé ptají, co se děje s knihami, které nikdo ne-
chce. Odpověď není vždy snadná. Záleží na stáří knih, autorovi, 
nebo na tom, v jakém jsou stavu. Nejvíce zničené a nechtěné 
se dávají do sběru. Nám  je  takových knih  líto, proto  jsme se 
rozhodli  připravit  vánoční  výstavu Papírové Vánoce. V  rámci 
výstavy jsme zrecyklovali nejen knihy, ale i časopisy a noviny. 
Na její přípravě se podílely děti z mateřských a základních škol, 
které pravidelně navštěvují edukační program Čtení s Kašpár-
kem. Papírové Vánoce můžete zhlédnout do 31. 12. 2021.
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Malé ohlédnutí
 ■ KRÁTKÁ VZPOMÍNKA NA SLAVNÉHO 
MORAVSKÉHO MALÍŘE, KTERÝ TVOŘIL 
TAKÉ V RAJHRADĚ
Všichni Ti,  kdo někdy zavítali do  farního kostela Povýšení sv. 
Kříže v Rajhradě a někdy pozvedli hlavu, mohli si všimnout, že 
nejenom na stropě v kopuli ale i nad oběma bočními oltáři se na-
cházejí malby. Jejich autorem je významný a velmi plodný malíř 
s charakteristickým národopisným „rukopisem“ Jano Köhler, od 
jehož úmrtí letos uplynulo 80 let. Johann a jeho starší dvojče se-
stra Rosina Köhlerovi se narodil 9. února 1873 na Starém Brně 
(v domě čp. 44) v rodině kočího Johanna Köhlera, který poměr-
ně záhy po jeho narození zemřel, a služebné Rosiny roz. Ježek.

Neb  od mládí  projevoval  umělecké  nadání,  za  přispěním 
svého učitele začal studovat s obětavou podporou svých nej-
bližších na českém brněnském a později pražském gymnázium, 
po jehož dokončení se přihlásil na tamní uměleckoprůmyslovou 
školu,  odkud  později  přestoupil  na  tehdejší  císařsko-králov-
ské akademii výtvarných umění, kde se díky prokazatelnému 
talentu  a  zároveň  skromnosti  a  píli  zalíbil  architektu  Kamilu 
Hilbertovi,  jenž  mu  nejenom  zprostředkoval  dvouletý  studijní 
pobyt zaměřený na techniku fresky a sgrafita v Mnichově, ale 
zároveň ho vybídl ke spolupráci na výzdobě jeho staveb. Své 
první vlastní zakázky obdržel od zájemců zejména v Olomouci, 
kde se snad i díky stále četnější spolupráci s Maticí Cyrilometo-
dějskou se seznámil s olomouckým arcibiskupem Msgre ThDr. 
Leopoldem Prečanem, díky němuž později mohl  zhotovit  ne-
jednu prestižní zakázku. První skutečně velkou zakázku však 
získal na přelomu 19. a 20. století až díky přátelům v Prostějo-
vě, kde se seznámil se svým velkým podporovatelem a propa-
gátorem svého díla, vůdcem a hlavním organizátorem katolické 
moderny P. Karlem Dostálem Lutinovem. Stal se jedním z pod-
statných zakladatelů, členů a organizátorů Sdružení výtvarných 
umělců moravských sídlící v Hodoníně.

Zemřel  dne  20.  ledna  1941  v  brněnské  nemocnici  U  sv. 
Anny a za svou více než 40 samostatnou výtvarnou kariéru stihl 
vyzdobit bezmála 70 sakrálních a 55 světských staveb.

Malíř pracuje na malbě sv. Jana Sarkandra v rajhradském 
kostele

První obraz pro rajhradskou farnost namaloval v roce 1928. 
Jednalo se tehdy o obraz sv. knížete Václava, který byl umístěn 
na oltáři kaple sv. Václava a bl. Podivena v Holasicích. V Raj-
hradě samotném pak nejdříve v roce 1934 namaloval v kopuli 
farního kostela Povýšení sv. kříže a Panny Marie Bolestné vy-
obrazení:  sv. Václava,  sv.  Ludmily,  sv. Anežky a  sv. Prokopa 
+ nad  oběma  bočními  oltáři  obrazy  sv.  Vojtěcha  a  sv.  Jana 

Na počest narození spisovatele Karla Hynka Máchy se již tra-
dičně od roku 1999 koná literární festival s názvem Den poezie. 
Letos byl naplánován opět na listopadové dny (mezi 8. a 21. lis-
topadem 2021). Je možné pořádat různá autorská čtení, před-
nášky, divadelní představení, výstavy, kulturní procházky apod., 
ale s ohledem na pandemickou situaci  jsme se i  letos (stejně 
tak i loni) uchýlili do on-linového prostředí na sociálních sítích. 
Každoročně je vyhlašováno téma, které může být pro jednotlivé 
organizátory inspirací, tentokráte připomenutí italského básníka 
Danta Alighieriho s tématem vycházejícím z jeho asi nejslavněj-
šího díla Božská komedie. Momentálně  je  tvoření veršů v pl-
ném proudu a příště se můžeme i v Rajhradkém zpravodaji těšit 
na ukázky snažení všech veršotepců.

 Miroslava Šudomová

Program PPM
 ■ Výstavy:
 ■ Kašpárkova herna

29. června 2021 – 31. prosince 2021
Kašpárek a jeho přátelé se na Tebe těší v nové herně. Vyřeš 
úkoly, pomoz Kašpárkovi a užij si pohádkový svět!
 ■ Z celého srdce – Kardinál Tomáš Špidlík (1919–2010)

7. září – 21. listopadu 2021
Převzatá panelová výstava přibližující život kardinála Tomáše 
Špidlíka a jeho teologický odkaz spočívající v navazování dialo-
gu východního a západního křesťanství.
 ■ Papírové Vánoce

11. listopadu – 31. prosince 2021
Vánoční výstava inspirovaná recyklací starých knih a časopisů. 
Doplněna o výrobky dětí z mateřských a základních škol v rám-
ci programu Čtení s Kašpárkem.
 ■ Co přidaly roky 2020–2021

1. prosince 2021 – 22. února 2022
Tradiční  poděkování  našim  dárcům  a  příznivcům  za  dary 
a předměty do muzejních fondů.

Památník  písemnictví  na  Moravě,  Klášter  1,  Rajhrad,  
https://rajhrad.muzeumbrnenska.cz

INFORMACE Z FARNOSTI

https://rajhrad.muzeumbrnenska.cz
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Sarkandra a o tři roky později (tj. v roce 1937) obrazy křížové 
cesty, které byly zasazeny do původních rámů.

„Requiem in Pace!“

 ■ NOVÝ VYŠŠÍ PŘEDSTAVENÝ RAJHRADSKÉHO 
OPATSTVÍ
S účinností od 1. října 2021 byl novým vyšším představeným 
Benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě jmeno-
ván na dobu tří let P. Maximilian P. Krenn OSB, převor Bene-
diktinského  opatství Göttweig,  který  po  více  než  dvou  letech 
vystřídal P. Edmunda R. Wagenhofera OSB, převora Benedik-
tinského převorství Maribor.

Kéž se mu podaří naplnit nelehké ustanovení Řehole 
sv. Benedikta z Nursie: „Musí si být vědom, jak nesnadný 

a obtížný úkol na sebe vzal: vést duše…“  
(kapilota č. 2, verš č. 31)

 ■ POUTNÍCI Z BLÍZKA I DALEKA

Na sklonku léta a začátku podzimu zavítalo do Rajhradu k Sta-
ré  Matce  Boží  Rajhradské  nejrůznějšími  způsoby  nebývale 
mnoho  skupin  poutníků  z  Moravy  ale  i  vzdálenějších  Čech 
a Slezska,  kteří  se  snažili  co možná nejlépe využít možnosti 
načerpat toliko potřebné potěchy ducha.

Stará Matko Boží Rajhradská, 
snažně tě prosíme, abys nás chránila na všech  

našich cestách, po nichž kráčíme.

 ■ POUTŇO-POZNÁVACÍ FARNÍ ZÁJEZD
Ve středu dne 27. října 2021 se po roční pauze vydalo více než 
tři desítky nejenom rajhradských farníků na další poutně – po-
znávací zájezd.

První zastávkou na tomto pout-
ně  –  poznávacím  zájezdě  byla 
výrobna  skleněných  vánočních 
ozdob  ve  Dvoře  Králové  nad  La-
bem, kde jsme mohli nejenom po-
odhalit tajemství, jak tyto skleněné 
vánoční  ozdoby  vlastně  vznikají, 
ale  i  mnohé  z  nich  v  podnikové 
prodejně  k  potěše  své  i  našich 
blízkých  zakoupit.  Dále  jsme  za-
vítali  do Muzea Betlémů v Třebe-
chovicích  pod  Orebem,  kde  jsme 
obdivovali  řezbářský  um  Josefa 
Probošta  –  tvůrce  světoznámého 

INFORMACE Z FARNOSTI

Třebechovického Betléma. Na zpáteční cestě jsme se pak ještě 
díky obdivuhodnému umu p.  řidiče přeci  jenom zastavili poblíž 
nevelkého poutního mariánského místa Homole u Malé Lhotky, 
přezdívaném Perla Orlických Hor, kde jsme u Panny Marie Bo-
lestné prožili společnou bohoslužbu slova.

Panno Maria, ochránkyně nejen těch,  
kdo se k tobě utíkají, přimlouvej se za nás!

Po  dni  plném  nevšedních  zážitků  samozřejmě  nesměla 
chybět ani další z cyklu originálních pro toto putování speciál-
ně vymyšlená pohádka z Rajhradu a okolí tzv. na dobrou noc: 
„O pernikářském mistru Martinovi z Popovic“.

 ■ VZPOMÍNKA NA DRAHÉ ZEMŘELÉ
V den připomínky všech věrných zemřelých využili mnozí raj-
hradští farníci nabídky společné podvečerní modlitby u centrál-
ního kříže rajhradského hřbitova, který svému účelu slouží  již 
od roku 1683.

„Prosíme tě, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad všemi 
dušemi těch, kteří zde odpočívají, a uveď je skrze své 

vítězné vzkříšení do radosti své slávy.“

Plnomocné odpustky pro zemřelé lze v letošním roce výji-
mečně získat až do konce měsíce listopadu. Neváhejme proto 
a využijme šance udělat něco pro  ty, kteří si už sami pomoci 
nemohou!

 ■ ŠEDESÁTINY P. DOMINIKA MARIA EREMIÁŠE OSB
V úterý dne 2. listopadu 2021 v Benediktinském opatství Panny 
Marie a sv. Jeronýma, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a sv. 
Prokopa v Praze Emauzích oslavil 60. narozeniny P. Dominik 
Maria Eremiáš OSB,  který  od  1.  března  1996  do  31.  května 
2001 působil v rajhradské farnosti jako kooperátor a od 1. září 
2019 do 30. června 2020 jako ex. administrátor.

Nechť ho provází hojnost Božího požehnání,  
bez něhož je marné jakékoli naše namáhání.

 ■ SLAVNÉ SLIBY BRATRA NORBERTA
V sobotu dne 20. listopadu 2021 v opatském chrámě sv. Petra 
a Pavla v Rajhradě složil v průběhu mše sv. své slavné řeholní 
sliby fr. Norbert P. Svozilek OSB původem z Dobromilic.



15

Jejíž správná odpověď zní: „Zub a další dvě části z ostatků 
sv. apoštola Jakuba Staršího se nacházejí od roku 1212 v ka-
tedrále sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha v Praze.“ k čemuž by 
bylo dobré ale ještě pro úplnost z naší strany dodat, že „Další 
ostatek sv. Jakuba St., který získal český král Přemysl Otakar 
II., byl vložen také do základů kostela (později povýšeného na 
baziliku minor) sv. Jakuba na Starém Městě pražském.“

Odpovědí na tuto soutěžní otázku č. 5 došlo do stanovené-
ho termínu 6 a všechny byly soutěžním komisařem fr. Jakubem 
Maria J. Pohlem OSB označeny za správné. Z nich byly proto 
následně fr. Heřmanem F. Řezáčem OSB vylosováni tito tři ví-
tězové:

1. místo – p. Michal Klein z Dolních Němčí
2. místo – p. Josef Koláček z Otmarova
3. místo – p. Michal Mašek z Plzně
aktuální informace o dění v rajhradské farnosti je možné do-

hledat také na internetových stránkách http://www.farnostrajhrad.
benediktini.cz/ a http://www.sestrytesitelky.eu

Připravil fr. František J. Tesiter, OSB

 ■ Činnost mladých hasičů
První  zářijový  pátek  jsme  na  nádvoří  kláštera  „  u  překážek“ 
zahájili hasičské schůzky. A hned jsme také začali trénovat na 
sportovní,  dovednostní  a  vědomostní  soutěže,  které  nás  na 
podzim čekaly.

První z nich Sportovní den 
mládeže  MHJ  se  uskutečnil 
v sobotu 25. 9. 2021 na spor-
tovním  stadionu  TJ  Spartak 
Přerov. Na 200 mladých hasi-
čů z jižní a střední Moravy zde 
změřilo svoje síly ve dvanácti, 
spíše  netradičních  disciplí-
nách,  pro  zajímavost  např. 
střelba z praku, hod oštěpem, 
jízda  zručnosti  na  čemkoliv, 
hod na  terč,  štafeta  jednotliv-
ců na 60 metrů s překážkami 
a jiné. Celý den zápolení nám 

vyneslo ovoce v zisku 8 medailí. Nejúspěšnější rajhradský repre-
zentant Aleš Pop vybojoval bronzovou medaili za hod granátem, 
stříbrnou za střelbu z praku a zlatou za střelbu ze vzduchovky. 
Ondřej Gregovský přivezl dvě bronzové medaile za střelbu z pra-
ku a skok daleký a jednu stříbrnou za hod na terč. Filip Kroulík 
získal dvě stříbrné medaile za hod oštěpem a hod granátem.

Kéž se mu podaří na základě rad sv. Benedikta z Nursie 
obsažených v Řeholi co nejlépe naplnit jeho předsevzetí: 

„Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám,….“

Připravujeme
 ■ VÝSTAVA O MSGRE PAVLU HRABĚTI HUYNOVI 
U PŘÍLEŽITOSTI 75. VÝROČÍ JEHO ÚMRTÍ

DDoovvoolluujjeemmee  ssii  vvááss  ppoozzvvaatt  
nnaa  vvýýssttaavvuu  oo  PPaavvlluu  hhrraabběěttii  HHuuyynnoovvii
uu  ppřříílleežžiittoossttii  7755..  vvýýrrooččíí  jjeehhoo  úúmmrrttíí

Výstava se koná od 1. října do 30. listopadu a můžete ji
navštívit každý všední den od 9 do 15 hodin v Diecézním
archivu Biskupství brněnského. DDiieeccéézznníí  aarrcchhiivv  BBiisskkuuppssttvvíí  bbrrnněěnnsskkééhhoo,,  

OOddbboojjáářřůů  880033,,  RRaajjhhrraadd

 ■ NOVÉ SKLENĚNÉ 
VÁNOČNÍ BAŃKY 
Z RAJHRADU
I  v  letošním  roce  jsou  pro 
všechny případné  zájemce 
v tzv. Klášterním obchůdku 
u  fr.  Jakuba Maria  J. Pohla 
OSB  k dostání nové (tento-
krát  v modrém odstínu) ne-
tradiční   vánoční   přání  a  to 
ve  formě vánočních skleně-
ných ručně zhotovených oz-
dob s rajhradským motivem. 

 ■ VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ MUZICÍROVÁNÍ 
V OPATOVICÍCH
Na neděli dne 26. prosince 2021 od 16 hod. ve filiálním koste-
le sv. Karla Boromejského v Opatovicích připravujeme tradiční 
vánoční muzicírování rodiny Kordíkovy. Výše vstupného, které 
bude věnováno na charitativní účely, bude dobrovolná.

 ■ UKONČENÍ SOUTĚŽE O CENY
Na počátku Svatého roku sv. Jakuba jsme se rozhodli pro uspo-
řádání „pětidílné“ soutěže o ceny, do níž se mohl zapojit každý, 
komu se podařilo najít  správnou odpověď na otázky  týkající  se 
Svatojakubské cesty a putování po ní do Santiaga de Compostela.
Správné řešení poslední soutěžní otázky na měsíc září/říjen:
V minulém čísle Rajhradského zpravodaje byla uveřejněna po-
slední soutěžní otázka č. 5 naší Svatojakubské soutěže: „Cílem 
poutníků putujících po Svatojakubské cestě je hrob sv. apoštola 
Jakuba Staršího nalézající se v kryptě katedrály v Santiagu de 
Compostela. Není to však jediné místo, kde se ostatky sv. apo-
štola Jakuba Staršího nalézají, jak se mnozí domnívají.

Mnohé by mohlo proto překvapit, že části ostatků (konkrét-
ně zub) sv. apoštola Jakuba Staršího se od roku 1212 nachází 
také u nás. Dokázali byste proto zjistit, kde byste se museli vy-
dat na pouť, abyste tuto vzácnou relikvii mohli nejenom spatřit 
ale i následně uctít?“

MÍSTNÍ SPORT A SPOLKY

Filip Kroulík na závodech 
v Přerově

Ondra Gregovský a Seba Jaskulka na závodech v Rosicích

http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
http://www.sestrytesitelky.eu


První  říjnovou  sobotu 
jsme  se  zúčastnili  dětské 
soutěže v hasičských disciplí-
nách TFA, tradičně pořádané 
pod názvem Hasiči bez ohně, 
na  rosickém  zámku.  Za  raj-
hradský sbor nás reprezento-
valo 11 dětí ve dvou věkových 
kategoriích. Svoje síly si změ-
řili při práci s napojováním ha-
dic a proudnic a jejich násled-
ném  roztažení,  přetáčením 
pneumatik,  hammer  boxem, 
proskok  oknem,  odtažením 
figuríny,  přenesením  kanys-
trů,  smotáním  hadice  a  sta-
hováním  hadice.  Třešničkou 
na  dortu  byl  výběh  třiceti 
schodů  v  samotném  závěru 
trati.  V  konkurenci  110  dětí 
z deseti hasičských sborů se 
v kategorii starších žáků nejlépe umístil Sebastian Jaskulka na 
4. místě a Ondřej Gregovský na 6. místě. V kategorii mladších 
žáků skončil na 9. místě Patrik Zyka.

První listopadovou sobotu jsme si již tradičně zajeli do Za-
křan zaběhnout Branný závod Prezidia MHJ. Přihlásilo se sem 
téměř 300 mladých hasičů, rozdělených do čtyř věkových ka-
tegorií. My  jsme měli  zastoupení  čtyř  dětí  v mladších  žácích 
na trati dlouhé 3 km a čtyř ve starších žácích na 5 km. Mimo 
dobré fyzické zdatnosti museli závodníci prokázat i dobré zna-
losti a dovednosti na 13. stanovištích. Z našich si výborně vedl 
tým mladších žáků ve složení Tomáš Hrůza, Patrik Zyka, Sa-
njay Thakoor a Vašík Stupka, kteří z 36. soutěžních družstev 
dokázali závod dokončit na skvělém 8. místě.

Klukům moc děkujeme za skvělou reprezentaci rajhradské-
ho hasičského sboru.

Ivona Jánská a Jarek Sedláček

 ■ Kynologický klub Rajhrad
Kynologický  klub  Rajhrad 
letos  pořádal  již  9.  ročník 
závodu  v  poslušnosti  a  to 
v  kategoriích  ZZO  (zkouš-
ka  základní  ovladatelnosti) 
bez  speciálních  cviků,  ZZO1 
a  ZZO2,  kterou  jsme  sloučili 
s kategorií ZZO3. Zazávodit si 
přijelo  celkem  18  závodníků, 
z toho 10 z jiných klubů. Byli 
to: KK Kroměříž, BAF Brno-Řečkovice, KK Líšeň, KK Židenice, 
KK Křenovice a z Klubu chovatelů málopočetných plemen, kdy 
se  jednalo o psovoda s holandským ovčákem. Závody přišel 
podpořit také jeden ze zakladatelů našeho klubu pan Ladislav 
Kojnok.

V  kategorie  ZZO 
startovalo  pět  závod-
níků.  Naši  členové 
se  umístili:  na  2. mís-
tě  Marie  Kavalcová 
s border kolií, již senio-
rem, Amikem (Amund-
sen  ze  Srbovky), 
kterému  bylo  v  říjnu 
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11 let. Na 3. místě Jaroslav Novotný s NO Jarynkem (Hanibal-
-JARO z Atarova sadu). V kategorii ZZO1 bylo osm závodní-
ků,  kdy naše  členka Michaela Nováčková  s  chodským psem 
Endy (Ariadna Bohemia Gold Love) vyhrála a získaly 93 bodů 
ze sta možných. Dále se naši členové umístili na 6. a 7. mís-
tě: Vlastik Mazůrek s NO Ritou s 82 body a Jaroslav Sedláček 
s NO Maxem (Merlo Znerop) se 71 body. Ve sloučené kategorii 
ZZO2+ZZO3 nastoupilo pět psovodů, z  toho  tři cizí. Čtyři zá-
vodili dle ZZO2 a pátý, což byla naše členka Martina Kolová, 
dle ZZO3, kdy se jedná již o hodně pokročilou poslušnost. kdy 
pes cvičí mnohé cviky bez hlasových povelů a na dálku na po-
sunkové povely a překonává vysoký žebřík sám oběma směry. 
Naše členky se umístily: na 1. místě Jitka Kočí s NO Fillim (Fil-
lionem Marvikor) s 95 body ze sta možných a tím také vyhráli 
Putovní pohár pro nejlepší poslušnost, na 2. místě se umístila 
Martina Kolová s NO Erou (Era ze Stříbrného lesa) s 92 body.

Velké  poděkování  patří  našim  sponzorům,  bez  nichž  by-
chom stěží mohli takový závod pořádat: městu Rajhrad, firmám 
Chovatelské  a  rybářské  potřeby  Holasice,  Jelínkova  trafika 
p. Černíková, Bernard, Tuček Musilová, Chovatelské potřeby 
Rajhrad  p.  Knéblová,  Restaurace  U Opla  Rajhrad,  potraviny 
U Sedláčků, Výroba  lahůdek Eva Burešová a  syn, Covetrus, 
a také všem členům, kteří se podíleli na organizaci.

Kromě závodu v poslušnosti  jsme  tento  rok pořádali  také 
dvoje  zkoušky.  Ačkoli  nám  covidová  situace  zkomplikovala 
jarní termín, přesto se nakonec mohly konat v měsíci květnu. 
Bohužel ne všichni byli úspěšní. Po závodech jsme uspořádali 
podzimní  zkoušky,  kdy  převládaly  stopařské. A  všechny  byly 
úspěšné. Naše členky se svými čtyřnohými parťáky tak složily 
zkoušku: IFH-V – Jitka Kočí s Fillim, ZVV1 – Míša Nováčková 
s Endy a Fpr2 – Martina Kolová s Erou. Dalšími zkouškaři byli 
psovodi z cizích klubů. V červenci se pak někteří naši členo-
vé zúčastnili psího tábora v Březníku, který pořádal spřátelený 
klub. Součástí tábora byly i zkoušky a naše členky Míša s Endy 
a Jitka s Fillim úspěšně složily zkoušku IGP1. Pro Jitku a Filliho 
to byl reparát z května, kdy “vybouchli” na obraně, protože Filli 
nepustil figuranta.

Aleš Pop na závodech 
v Přerově
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V kategorii mužů získala 1. místo naše posádka TITANIK 
a titul Mistři ČR. Druhá naše smíšená posádka INTERNACIO-
NAL, sestavena z rodičů žáků, skončila na pátém místě.

V kategorii juniorů naše posádka CUKŘÍCI statečně vybojo-
vali 3. místo. Skvělá byla naše posádka juniorek JEZINKY, kte-
ré skončily na 2. místě a staly se tak Vicemistryněmi ČR pro rok 
2021. Závodu se zúčastnili i další posádky, z nichž dvě tvořily 
děti z Rajhradu, Holasic, Rajhradic a Pohořelic. Posádka ALE 
v kategorii starší žáci skončila na krásném 5. místě. A v katego-
rii mladší žáci vyhráli 1. místo BÍLÉ VELRYBY, posádka našeho 
oddílu, a stali se Mistry České Republiky. V září tohoto roku na 
závodech v Sandbergu za náš oddíl závodilo celkem 5 posá-
dek. V kategorii mužů naše posádka TITANIK obsadila krásné 
1. místo. Prvenství v této kategorii si tato posádka vybojovala 
už opakovaně několik let zpátky. Posádka mladších žáků ČER-
NÁ PERLA, i přes to, že jim chyběl pátý člen posádky (závodili 
tedy pouze ve čtyřech), vybojovali skvělé 2. místo.

Na  závěr  sezóny  se  9.  října  2021  zúčastnili  naši  členové 
Klubu Vodáků Rajhrad mezinárodního Krumlovského vodácké-
ho maratonu. Projeli 11 km a 4  jezy a k cíli dojeli  jako první, 
a vybojovali krásné zlato. Stali se tak vítězi v žákovské kategorii 
pramic a raftů. Připojujeme se tedy s velkou gratulací a obrov-
ským díkem všem závodníkům! Samozřejmě děkujeme všem 
příznivcům a  všem,  kdo pomáhají  slovem a  dílem. A  co  nás 
čeká v nejbližší době? Přes zimní období se budeme zdokona-
lovat v plavání pravidelným cvičením v bazénu, a zimní soustře-
dění na běžkách. A na jaře zase hurá na vodu! Ahoooj !!!

Klub Vodáků Rajhrad

V  srpnu  jsme  podpořili  dobročinnou  akci  MORAVA  PRO 
MORAVU,  jejíž  výtěžek  šel  na  podporu  tornádem  poničené 
obce Mikulčice. Tato benefiční akce se konala v obci Veselíčko, 
okr. Přerov. Jitka, Martina a Míša se svými čtyřnohými parťáky 
a figurant Miloš Dundálek zde předvedli krátkou kynologickou 
ukázku, kterou skvěle okomentoval kamarád Rostislav Novot-
ný. První částí ukázky bylo předvedení zásahu IZS, kdy Fillion 
jako hasič za pomocí ruční stříkačky “hasil”, přitom se ”zranil“ 
a přiběhla ho zachránit Era jako zdravotnice. Na závěr ještě při-
běhla Endy jako “policistka” a štěkotem přivolávala posily. Další 
část pak tvořila ukázka poslušnosti a na závěr ukázka obrany. 
Bylo nám ctí se takové akce zúčastnit a podílet se na výtěžku 
pro postiženou obec. Vybraná částka činila přes padesát tisíc 
korun. Koncem roku je plánovaná ještě jedna obdobná ukázka 
opět pro obec Mikulčice – tentokrát přímo v této obci. Tak dou-
fejme, že v současné době sílící covidová situace nám nezne-
možní se takovéto skvělé akce zúčastnit.

V příštím roce opět plánujeme několik  termínů pro zkouš-
ky a rádi bychom v létě sami uspořádali psí tábor. Na podzim 
Vás již teď zveme na tentokrát 10. ročník závodu v poslušnosti. 
A bude-li někde možnost, rádi opět podpoříme a pobavíme na-
šimi kynologickými ukázkami. Těšíme se na Vás, že nás na na-
šich akcích navštívíte. Bližší informace o našem klubu najdete 
na www.kk-rajhrad.cz.

Do nového roku přejeme všem mnoho zdraví a krásných 
chvil se čtyřnohými kamarády.

Jitka Kočí za KK Rajhrad

 ■ Ahoj všem příznivcům vody, lodí a pádel
"Vy tady trénujete? A můžu si to zkusit s Vámi na lodi? A mohou 
naše děti trénovat s Vámi? A kdo vlastně jste? Jak to, že o Vás 
nic nevím?" Často slyšíme takové otázky. Jsme vodáci. Jsme 
Klub  Vodáků  Rajhrad.  Jsme  kluci  a  holky,  které  baví  sport, 
příroda a voda. Milujeme dobrodružství, nechybí nám odvaha 
a máme rádi  legraci,  ta  je na vodě samozřejmostí. Máme za 
sebou zajímavé zkušenosti, zážitky, veselé i smutné okamžiky. 
Trénujeme na lodích mnoha typů: kánoe, kajaky, rafty, pramice.

Jezdíme na vodu i na suchozemské výpravy. Kromě oddí-
lových  tréninků pořádáme  letní  i zimní soustředění. Také pla-
vání a turistiku. Není to úplně snadné, ale postupně se děti učí 
vodáckým  dovednostem,  adaptaci  v  kolektivu,  samostatnosti 
a současně rozvíjí sílu, vytrvalost a techniku. A samozřejmě ke 
sportu patří i závody, na kterých členové KV Rajhrad mají skvě-
lé výsledky a odvezli si domů spoustu medailí a pohárů.

Letos v červnu, po dlouhé době zákazů v souvislosti s pan-
demií, se uskutečnily závody pramic, kdy KV Rajhrad pořádal 
Mistrovství ČR, a bylo to povedené ve všech směrech. Závod 
se skládá ze čtyř disciplín: slalom, sjezd na řece se střelbou, 
sprint a plavání. A nejlepší z účastníků závodu získají titul Mistr 
České Republiky pro rok 2021. A jak jsme se umístili?

http://www.kk-rajhrad.cz
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 ■ Indiánský běh 2021
Podzimní sportovní akci  Indiánský běh  jsme  letos poprvé při-
pravili pro všechny věkové kategorie. Na neděli 17. října 2021 
jsme měli  objednané  pěkné  počasí  a  suchou  trať,  proto  byli 
všichni organizátoři zvědaví, zda bude zájem  i ze strany dětí 
a rodičů. Velmi nás potěšila hojná účast zejména těch nejmlad-
ších, kteří závodili v areálu RAFKy. 

Největší konkurence byla u capartů v závodu na 50 m. První 
tři místa obsadili bratři Kousalové Jakub a Štěpán a David La-
zar. U capartek byly nejrychleji v cíli Veronika Vilímková, Karla 
Korenková  a Štěpánka Hochmanová.  Závodníci  a  závodnice 
v kategorii mladší přípravka běželi 100 m. První v cíli byli  tito 
běžci a běžkyně: Daniel Dvořák, Albert Vlach, Jiří Lazar, Lucie 
Vilímková, Izabela Semotánová a Veronika Benešová. Běh po 
pěstěném  fotbalovém  trávníku  si  vyzkoušeli  i  běžci  ze  starší 
přípravky v závodu na 300 m. Pro medaili si po závodu přišli Ni-
kol Spoustová, Emily Holková, Alexandra Václavíková, Tomáš 
Grepl, Vojtěch Poláček a Petr Lazar. Zájem o pohyb mezi žáky 
byl o poznání slabší, proto musíme vyzdvihnout všechny, kteří 
se délky tratí nezalekli a přišli si zkusit závod zaběhnout. Trasy 
pro 800 m a na 1,7 km vedly po kaštanové aleji. První tři v cíli 
mezi  mladšími  žákyněmi  byly  Simona  Václavíková,  Kateřina 
Kočičková a Šárka Zemánková. 

Pěkné časy měli i všichni tři běžci na delší trati a to Tadeáš 
Bábíček, Marie Moudrá a David Sedláček. Pro šestikilometro-
vou trasu byly připraveny hned 4 sady medailí pro ženy, ženy 
veteránky, juniory a juniorky. Účast v poslední jmenované kate-
gorii však byla skromná, proto většina placek bude na své ma-
jitele čekat do dalšího závodu. Čest tedy těm statečným, kteří 
trasu zaběhli a postavili se na stupínky vítězů: Haně Kielarové, 

Veronice Maršálkové a Matyášovi Beerovi. Ženy si však již mu-
sely stupně vítězů vybojovat. První tři místa obsadily: Zuzana 
Ožanová, Hutová Vlachová a Soňa Kovářová. Nejrychlejší ve-
teránky byly Lucie Novotná, Soňa Sommerová a Gabriela Pe-
llová. Závěr sportovní akce patřil běhu na 10,2 kilometrů. První 
v cíli byl Vlastimil Lysák, s minutovým odstupem doběhl Jan Pa-
velka a v závěrečném sprintu o třetí příčku zbylo více sil Alešovi 
Brabencovi. Mezi muži veterány bodovali Aleš Macho, Vladimír 
Beneš a Vladimír Bělík. 

V cíli na všechny závodníky čekalo občerstvení, pro vítěze 
pak ceny od našich sponzorů. Tímto bychom rádi poděkovali 
za podporu všem partnerům a sponzorům závodu. Jmenovi-
tě jsou to Městský úřad Rajhrad, Sokol Rajhrad, RAFK, ŠLP 
Křtiny, Instala-mont s.r.o., Potraviny U Sedláčků, vinařství Raj-
hradské klášterní s.r.o., Pizzeria Al Capone a Rodinný pivo-
var Bernard a.s. Velké dík patří i Policii ČR a Městské policii 
Rajhrad,  která  koordinovala  dopravu  v  okolí  tratí.  Podrobné 
výsledky a fotografie ze závodu najdete na webových strán-
kách www.indiansky-beh.cz. Jsou zde i  informace k ostatním 
běhům, které pořádáme. Těšíme se zase za rok na viděnou!

Indiánského běhu se zúčastnilo hodně dětí

Za celý tým organizátorů Zuzana Krejzová

http://www.indiansky-beh.cz
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Soutěž  nám přinesla mnohé  výzvy,  díky  kterým  jsme  do-
kázali náš projekt dostat tam, kde se před rokem ani nesnilo. 
Druhé místo bylo  třešničkou na dortu a potvrdilo se, že  tvrdá 
práce se vyplácí a my jsme za to nesmírně vděční. Pokud máte 
nějaký cíl, je důležité si za ním jít a snažit se ho dosáhnout, tak 
jak se o to pokoušíme my.

Tomáš Konečný, Alžběta Duchoňová,  
Helena Vaclová, Šárka Lindovská.

 ■ Zamykání řeky Svratky proběhlo 17. 11. 2021
Ahoj kamarádi, tak vodu máme zamčenou a zima může přijít. 
Budeme se těšit na jaro, slunce, vodu a lodě.

Děkujeme všem za velkou účast. Letos to bylo ve znamení 
pečení a opékání. Pečená jablka na ohni. Opékané brambory 
v  popelu.  Šašlik  od  Puškina  na  grilu  a  živáňská  v  alobalu. 
Samozřejmě i špekáčky či klobásky přímo na ohni.

JaŠ

 ■ Projekt „Jím za dva“
Zdravím všechny maminky, nemaminky, ale  též budoucí ma-
minky.  Jmenuji  se  Tomáš  Konečný  a  jsem  studentem  oboru 
Nutriční  terapie  na  Lékařské  fakultě  Masarykovy  univerzity. 
Společně s mými kolegyněmi jsme vytvořili projekt „Jím za dva“, 
který  se  specializuje  na  správnou  výživu  během  těhotenství. 
Výživu  považujeme  za  jednu  z  nejdůležitějších  preventivních 
opatření vůbec, proto chceme pravdivé a vědecky podložené 
informace o výživě šířit dál, a to díky našemu projektu. Vytvo-
řili  jsme  instagramový  profil,  na  kterém  přidáváme  příspěvky 
plné informací o výživě především během těhotenství a kojení. 
A proč jsme si vybrali věnovat se právě výživě v těhotenství?? 
Protože  tím  to  všechno  začíná.  Během  těhotenství  se  tvoří 
nový život a výživa matky má na vývoj dítěte velký vliv. Chtěli 
jsme zpřístupnit příjemné prostředí, kam se můžete rádi vracet.  
www.instagram.com/jimzadva/

Našim jediným cílem nebyl jen instagramový profil, těch cílů 
máme víc. Momentálně navrhujeme a připravujeme informace 
pro naši první edukační brožuru, kterou následně budeme dis-
tribuovat do gynekologických ambulancí ve spolupráci s Čes-
kou gynekologickou a porodnickou společností. Taková brožura 
má své výhody, usnadní práci gynekologům v edukaci  těhot-
ných žen, protože gynekologové nemají dostatek času poučit 
budoucí maminky o výživě, také si bude moct každá maminka 
odnést svou edukační brožuru a kdykoli ji mít u sebe, vracet se 
k ní a zjišťovat kdykoli a cokoli bude potřeba, nebude muset 
surfovat po internetu a hledat informace z nepodložených a ne-
pravdivých materiálů.

No ale proč Vám píšu o našem projektu? Na začátku roku 
jsme  se  přihlásili  do  celostátní  akademické  soutěže  Angelini 
University Award, kdy pro letošní rok bylo vypsané téma "Better 
nutrition, better health"  v překladu  „Lepší  výživa,  lepší  zdraví“. 
Tato společnost se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou a ob-
chodování s aktivními látky. Na mezinárodní úrovni se společnost 
Angelini soustředí především na oblast léčby bolesti, zánětu, ale 
také  oblasti  prevence.  Účastnit  se  této  soutěže mohl  kdokoli, 
kdo  studuje  bakalářský, magisterský  nebo doktorský  program. 
Celkově se zúčastnilo přes 20 univerzitních týmů a my jsme byli 
vybráni do semifinále, kde se následně prezentovali naše pro-
jekty před porotou skládající se z lékařů, farmaceutů, ekonomů, 
a dalších odborníků z oblasti prevence a managmentu. Ze všech 
kvalitních projektů náš tým skončil na 2. místě, což byl pro nás 
opravdu velký úspěch, protože konkurence byla veliká. 

UŽITEČNÉ INFORMACE

KARDIO CVIČENÍ KARDIO CVIČENÍ 
POSILOVÁNÍ S VLASTNÍ VAHOUPOSILOVÁNÍ S VLASTNÍ VAHOU

PROTAHOVÁNÍPROTAHOVÁNÍ

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 20 DO 21 HODIN  
V RAJHRADSKÉ SOKOLOVNĚ

PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI NEJSOU NUTNÉ
VÍTÁNY JSOU ŽENY I MUŽI

(PODMÍNKOU ÚČASTI JE UHRAZENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU TJ SOKOL RAJHRAD)

 CVIČENÍ
S VLAĎKOU

http://www.instagram.com/jimzadva/


20

FOTOKRONIKA 

RAJHRADSKÝ ZPRAVODAJ • Informace o dění ve městě Rajhrad • 31. ročník • Vydavatel: Město 
Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, www.rajhrad.cz • Redakční rada: předsedkyně PhDr. 
Dagmar Malotová, členové Lada Hamerníková, fr. František J. Teister OSB, mesto@rajhrad.cz,  
redaktor Mgr. Ivo Durec, zpravodaj@rajhrad.cz • Grafické zpracování: a.Direct – reklamní 
agentura, www.adirect.cz • Uzávěrka 15. dne předcházejícího měsíce • Vychází zdarma každý 
sudý měsíc • Náklad 1 500 kusů • Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí • Registrační 
číslo MK ČR E 10274 • Zveřejňujeme redakční příspěvky, které neobsahují komerční sdělení a jsou 
dodány dle platných pravidel redakce.

Rajhradští vodáci

Rajhradští vodáci

Rajhradští vodáci

Indiánský běh 2021  

Indiánský běh 2021  

Indiánský běh 2021  

http://www.rajhrad.cz
mailto:mesto%40rajhrad.cz?subject=
mailto:zpravodaj%40rajhrad.cz?subject=Rajhradsky%20zpravodaj
http://www.adirect.cz

	AKTUALITY
	ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
	RAJHRADSKÉ ŠKOLY
	SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
	HISTORIE, LITERATURA, HUDBA, VÝTVARNÉ UMĚNÍ
	INFORMACE Z FARNOSTI
	MÍSTNÍ SPORT A SPOLKY
	UŽITEČNÉ INFORMACE
	FOTOKRONIKA 

