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ré  kondici  a o  veškeré  dění  doma  i ve  světě  se  velmi  zají-
má.  Pogratulovat  a popřát  hodně  zdraví  a pohody  mu  byl 

za  všechny  občany  Rajhradu  starosta 
města  František Ondráček. Osobně  při-
jel  popřát  oslavenci  dokonce  předseda 
vlády  České  republiky  Petr  Fiala,  který 
tak  ocenil  nejstaršího  člena  své  strany. 
Pan Netopil  prožil  vskutku  bohatý  život, 
o kterém  dokáže  rád  a velmi  zajímavě 
vyprávět. Školní docházku absolvoval za 
I. republiky v letech 1928–1936, na skle-
náře se vyučil  v letech 1936–1940,  tedy 
již  částečně  za  války,  a v  letech  1942–
1945  byl  tzv.  totálně  nasazen  na  práce 
v Berlíně a ve Vídni. Po válce byl povolán 
do  vojenské  služby  a v  roce  1947 mohl 
konečně  vykonat  mistrovskou  zkoušku 
a věnovat  se  svému  řemeslu.  Pochá-
zel  z tradiční  sklenářské  rodiny,  kterými 
byli  i jeho  otec  Metoděj  a dědeček  Jan. 
Po  komunistickém  převratu  pracoval  ve 
Sklo-porcelánu, pak ve Stavebních závo-
dech a od  roku 1957 až do odchodu do 
důchodu v roce 1981 v Pozemních stav-
bách. Město Rajhrad přeje panu Mirosla-
vu  Netopilovi  k jeho  zcela  výjimečnému 
životnímu  jubileu a do dalších  let hodně 
zdraví, spokojenosti a pohody.

Více fotografií ve fotogalerii na str. 19

Na  konci  listopadu  roku  2021  oslavil  100.  narozeniny  pan 
Miroslav Netopil,  který  je  na  svůj  neuvěřitelný  věk  stále  v dob-

STOLETÝ OBČAN RAJHRADU MIROSLAV NETOPIL 

Jubilant s premiérem republiky Petrem Fialou
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AKTUALITY

AKTUALITY Z RADNICE
 ■ Kruhová křižovatka u radnice
Před  vánočními  svátky  byla  zprovozněna  kruhová  křižovatka 
u radnice a podle prvotního sledování jejího provozu je patrné, 
že svoji funkci plní i při místních dopravních špičkách. Většina 
řidičů je ohleduplných a do křižovatky najíždí obezřetně. Provoz 
je plynulý i z původních vedlejších ulic. Dokončují se ještě části 
chodníků a přechod k radnici od restaurace U Opla.

 ■ Vodné a stočné v Rajhradě v roce 2022
Pro  rok  2022  je  stanovena  cena  vodného  na  45,53  Kč/m3 
a cena stočného 43,13 Kč/m3, oboje s 10% DPH. 

 ■ Odpady v Rajhradě v roce 2021
Od roku 2017 je v našem městě zaveden systém odděleného 
shromažďování odpadů přímo od domu. A jak jsme třídili v roce 
2021? Malé ohlédnutí a statistika srovnání dat z roku 2016 před 
zavedením  systému  svozu  tříděného  odpadu  od  domu  a po 
jeho  zavedení  v roce  2021:  Jak  vyplývá  z výročního  hlášení 
svozové společnosti, meziročně se snížilo množství směsného 
komunálního odpadu o 16 t. Naopak základní druhy tříděného 
odpadu zaznamenaly nárůst: bioodpad z 51  t na 203  t, papír 
z 55 t na 91 t a plast z 50 t na 83,7 t. 

Město Rajhrad  děkuje  všem,  kteří  ukládají  odpad  na  ur-
čených veřejných sběrných místech do příslušných kontejnerů, 
nadměrný a velkoobjemový odpad odvezou do sběrného dvora 
a nenechávají odpad uložený mimo kontejnery. Město na likvi-
daci černých skládek, založených u kontejnerů, vydává nemalé 
prostředky. 

Děkujeme Vám, že jste zodpovědní a ohleduplní ke svému 
okolí a prostředí, ve kterém my všichni žijeme. 

 ■ Úhrady poplatků za komunální za rok 2022
Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy,  třídění,  využívání  a odstraňování  komunálních  odpadů 
v roce 2022: 
 ■ Poplatek za osobu a kalendářní rok:  
590 Kč (týká se i chatařů) 
 ■ Poplatek za osobu starší 70 let:  
490 Kč (od roku narození 1952 včetně)
 ■ Poplatek za dítě do věku 4 let:  
490 Kč (včetně roku narození 2018) 

Poplatníci přihlášeni do systému třídění mají slevu 100 Kč 
na každou osobu v domácnosti.
Poplatek je splatný jednorázově do 31. 3. 2022, nebo ve dvou 
stejných splátkách, a to do 31. 3. 2022 a 30. 9. 2022 v hotovosti 
(Masarykova 544, Rajhrad), převodem na účet správce poplat-
ku nebo poštovní poukázkou. 

MOŽNOST PLATBY: 
Pondělí  8.00 – 17.00 (úřední hodiny) 
Úterý   8.00 – 15.00 
Středa   8.00 – 17.00 (úřední hodiny) 
Čtvrtek   8.00 – 15.00
Pátek   8.00 – 11.00 

Správkyní místního poplatku je paní Andrea Mlčáková,  
tel.: 547 426 817, andrea.mlcakova@rajhrad.cz

Platba převodem
číslo účtu: 3623641/0100 

Komunální odpad
VS: 1340 + číslo domu /1340xxxxxx/ 
např. dům č. p. 32 – 1340000032 

Poplatek za psa:
VS: 1341 + číslo domu /1341xxxxxx/
např. dům č. p. 32 – 1341000032

UPOZORŇUJEME, ŽE SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU 
ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘE-
PRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMU-
NÁLNÍHO ODPADU JE VŽDY DO 31. BŘEZNA.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky, nebo část 
těchto poplatků, může městský úřad zvýšit až na trojnáso-
bek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

 ■ Poruchy veřejného osvětlení
Zjistíte-li poruchu veřejného osvětlení, na jejíž odstranění Vám 
záleží, prosíme jednejte přímo a pokud možno ihned. Urychlit 
opravu  můžete  zavoláním  rovnou  na  dispečink  společnos-
ti  provozující  veřejné  osvětlení  v Rajhradě.  Na  dispečink  je 
možné hlásit veškeré poruchy a nedostatky týkající se veřej-
ného osvětlení. Běžné poruchy jsou odstraňovány do 3 dnů. 
Pro upřesnění poruchy je nutné sdělit i číslo stožáru nebo jeho 
přesnou  polohu.  ELTODO, a.s. – Centrální dispečink:  
Tel.:  800 101 109  (NON STOP  volání  zdarma) Web:  http://
www.eltodo.cz (elektronický formulář), e-mail: eltodo@eltodo.cz

AKTUALITY OSTATNÍ
 ■ Poděkování z Domova Matky Rosy
Díky vedení města Rajhrad se i v roce 2021 uskutečnila vánoč-
ní sbírka ve prospěch Domova Matky Rosy. Výtěžek v částce 
5.067 Kč byl použit k nákupu výtvarného materiálu PEDIG na 
tvorbu košíků, protože pletení košíků  je velmi oblíbenou akti-
vitou  klientů  Domova. Alespoň  tímto  způsobem  bychom  rádi 
poděkovali všem, kteří přispěli do pokladničky a umožní našim 
klientů svým darem trávit aktivně čas. Finanční podpory si velmi 
vážíme. Přejeme Vám pevné zdraví a Boží požehnání.

Mgr. Veronika Křižovičová, ředitelka DMR
DOMOV MATKY ROSY  

domov pro seniory, Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad
www.domaro.cz

mailto:andrea.mlcakova@rajhrad.cz
http://www.eltodo.cz
http://www.eltodo.cz
mailto:eltodo@eltodo.cz
http://www.domaro.cz
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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 44. schůzi,  
konané dne 22. 11. 2021:

 ■ Schválila:
 ■ změnu  nedokončeného  majetku  ve  výši  156  288,25  Kč 

(projekt okružní křižovatka u čerpací stanice)

 ■ provedení rozpočtového opatření č. 7/2021

 ■ smlouvu  o nájmu  dopravního  prostředku  (traktor  Kubota 
pro pojezd  rolby) na dobu určitou mezi Městem Rajhrad,  IČ 
00282456  jako  nájemcem  a RAFK,  z.  s.,  IČ  44947411  jako 
pronajímatelem za měsíční nájemné 5 000 Kč

 ■ dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS 
JMK mezi Městem Rajhrad,  IČ  00282456 a Jihomoravským 
krajem, IČ 70888337; předmětem dodatku je výše finančního 
příspěvku pro rok 2022, který činí 397 400 Kč

 ■ převod 20 mil. z účtu vedeného u Komerční banky na spo-
řicí účet

 ■ Uložila: 
 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Smlouvy  o nájmu  dopravního 

prostředku (traktor Kubota pro pojezd rolby) na dobu určitou 
mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 jako nájemcem a RAFK, 
z. s., IČ 44947411 jako pronajímatelem za měsíční nájemné 
5 000 Kč

 ■ starostovi  zajistit uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o zajiš-
tění  financování  systému  IDS  JMK  mezi  Městem  Rajhrad, 
IČ  00282456  a Jihomoravským  krajem,  IČ  70888337;  před-
mětem  dodatku  je  výše  finančního  příspěvku  pro  rok  2022, 
který činí 397 400 Kč

 ■ Vzala na vědomí: 
 ■ seznam faktur nad 25 tis. Kč od 26. 10. 2021 do 22. 11. 2021

 ■ Nesouhlasila: 
 ■ se zřízením zpevněného sjezdu na pozemku p. č. 1056/1 

k. ú. Rajhrad pro záměr dvojgaráže na pozemku p. č. 1054 k. 
ú. Rajhrad z důvodu existence manipulační plochy pro areál 
stávajícího sběrného dvora v Rajhradě, který se nachází na 
sousedních pozemcích

 ■ s prodejem části pozemku p. č. 917/7 v ulici Masarykova, 
který je ve vlastnictví Jihomoravského kraje a hospodaří s ním 
Správa a údržba silnic JMK, příspěvková organizace. Na po-
zemku se nachází silniční těleso a chodník a město má zájem 
o odkup nebo převod pozemku do svého majetku

 ■ Jmenovala: 
 ■ Markétu Pospíšilovou a Mgr. Magdu Mlejnkovou za členy 

Školské rady Základní školy T. G. Masaryka Rajhrad.

 ■ Tříkrálová sbírka v Rajhradě
Výtěžek koledování veřejné Tříkrálové sbírky 2022 RAJHRAD 
je rekordní. Z rozpečetěných pokladniček, do kterých se v Raj-
hradě koledovalo,  bylo nasčítáno celkem 104 444 Kč. Podě-
kování  patří  obchodníkům,  kteří  umístění  stálé  pokladničky 
umožnili,  Skautskému  oddílu  Rajhrad,  všem  dobrovolníkům 
a koledníkům z širokého okolí za realizaci koledy a především 
všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevírají své dveře a pod-
porují tak charitní dílo. 

Diecézní charita Brno 
Oblastní charita Rajhrad

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad 
www.rajhrad.charita.cz

 ■ Jarní úklid Rajhradu 2022
I letos proběhnou individuální, rodinné a firemní úklidy průběž-
ně celý týden včetně dvou víkendů, a to od soboty 19. března 
do neděle 27. března 2022. Výdej pytlů a nezbytných pracov-
ních rukavic bude na podatelně Městského úřadu v Rajhradě 
v pracovní době úřadu od pondělí 14. března. Kontakt na po-
datelnu: 547 426 816.

Dobrovolníci také obdrží mapku a trasu, kde je nutné v ka-
tastru města uklidit a nezbytné informace. Pytle s odpadem bu-
dou ochotní dobrovolníci nechávat u přístupových cest a silnic, 
odkud  je  budou  pracovníci  údržby  odvážet.  Město  a příroda 
velice děkují za vaši účast.

Libuše Hochmanová

 ■ Státní okresní archiv Brno-venkov  
v Rajhradě informuje

Rajhradský okresní archiv pod sněhem

Od začátku roku 2022 jsou na www stránkách Moravského zem-
ského  archivu  v Brně  zpřístupněny  digitalizáty  sčítání  obyvatel 
také z roku 1921. Na tomto odkazu www.mza.cz/scitacioperaty/ 
můžete vyhledávat své předky ve sčítacích operátech z patnácti 
okresních archivů ve  třech krajích, které  jsou ve správě  IT od-
dělení MZA v Brně. Například pro studium rajhradských sčítání 
se muselo dříve jezdit do badatelny Státního okresního archivu 
Břeclav se sídlem v Mikulově, protože v době sčítání 1869–1921 
náležel Rajhrad do hustopečského okresu. Nyní si tedy můžete 
vyhledávat  své předky  z pohodlí  domova v  letech 1857–1921. 

Ředitel archivu Mgr. Ivo Durec

ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA A RADY

http://www.rajhrad.charita.cz
http://www.mza.cz/scitacioperaty/
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY

Rajhrad“ mezi Městem Rajhrad,  IČ 00282456 a Mgr. art. Jiřím 
Helmou, IČ 499056773 stanovující nový termín dokončení prací

 ■ střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2024 ZŠ TGM 
Rajhrad

 ■ Střednědobý  výhled  rozpočtu na  roky 2023–2024 Mateř-
ské školy Rajhrad

 ■ provedení rozpočtového opatření č. 8/2021

 ■ Uložila: 
 ■ starostovi zajistit uzavření Dodatku č. 27 ke smlouvě o ná-

jmu a provozu vodovodů a kanalizací mezi Městem Rajhrad, 
IČ 00282456  jako pronajímatelem a společností Vodárenská 
akciová společnost, a. s.,  IČ 49455842  jako nájemcem. Ná-
jemné pro rok 2022 bude činit 4 402 000 Kč bez DPH

 ■ starostovi zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
na provedení komplexních restaurátorských prací pro zakáz-
ku „Kašna a socha sv. Floriána, Rajhrad“ mezi Městem Raj-
hrad,  IČ  00282456 a Mgr.  art.  Jiřím Helmou,  IČ 499056773 
stanovující nový termín dokončení prací

 ■ Projednala: 
 ■ návrh rozpočtu ZŠ TGM Rajhrad na rok 2022. Jeho schvá-

lení proběhne po schválení rozpočtu města na rok 2022

 ■ návrh rozpočtu MŠ Rajhrad na rok 2022. Jeho schválení 
proběhne po schválení rozpočtu města na rok 2022

Zastupitelstvo města Rajhradu na 
XVII. zasedání, konaném dne 8. 12. 2021

projednalo a 

 ■ Souhlasilo
 ■ s prodejem části pozemku p.č. 593/464 ve vlastnictví měs-

ta s nově navrženým číslem 593/696 o výměře 20 m2 za část-
ku 1500 Kč/m2 dle  znaleckého posudku  č.5070-76/2021  ze 
dne 29.10.2021 s tím, že náklady spojené s prodejem včetně 
vyhotovení geometrického plánu ponese žadatel

 ■ s koupí pozemků p.č.994/5, 999, 1001, 1003, 1004, 109, 
vše k. ú. Rajhrad za cenu 100 Kč za 1 m2

 ■ Schválilo
 ■ kupní  smlouvu  o převodu  vlastnického  práva  k nemovité 

věci pozemku, nově vzniklého z GP p.č. 593/696, k. ú. Rajhrad 
o výměře 20 m2, druh pozemku orná půda za částku 30 000 Kč 
(1  500  Kč  m2)  mezi  Městem  Rajhrad,  Masarykova  32, 
664 61 Rajhrad, IČ 00282456 jako prodávajícím a manželi paní 
Zuzanou  Talhoferovou  a panem  Ing.  Václavem  Talhoferem, 
Volného 990, 664 61 Rajhrad jako kupujícími

 ■ rozhodnutí o výběru dodavatele pro veřejnou zakázku s ná-
zvem „Sportovní hala při ZŠ Rajhrad“ a to účastníka č. 3 Společ-
nost označovanou názvem:  „Výstavba sportovní haly Rajhrad“, 
kterou  tvoří  vedoucí  společník  IMOS  Brno,  a.s.,  Olomoucká 
704/174,  Černovice,  627  00  Brno,  IČ  25322257  a společník 
DIRS  Brno  s.r.o.,  Jihlavská  731/38,  Bosonohy,  642  00  Brno, 
IČ 26255618 s nabídkovou cenou 85 410 688,53 Kč bez DPH, 

Rada města na své 45. schůzi,  
konané dne 8. 12. 2021:

 ■ Schválila: 
 ■ dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o dílo  II/425,  III/41617  Raj-

hrad,  okružní  křižovatka  týkající  se  prodloužení  termínu 
zhotovení  díla  (chodníkové  plochy)  mezi  Městem  Rajhrad, 
IČ 282456 jako objednatelem a společností IMOS Brno, a. s., 
IČ 25322257 jako zhotovitelem

 ■ dodatek č. 18 ke smlouvě o zavedení a následném vedení 
majetkové a provozní evidence a o jejím předávání mezi Měs-
tem Rajhrad, IČ 00282456 a společností Vodárenská akciová 
společnost, a. s.,  IČ 49455842 za dohodnutou cenu ve výši 
4 000 Kč bez DPH

 ■ cenu vodného ve výši 41,39 Kč /m3 bez DPH a cenu stoč-
ného ve výši 39,21 Kč/m3 bez DPH

 ■ Uložila: 
 ■ starostovi zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

II/425,  III/41617 Rajhrad,  okružní  křižovatka  týkající  se  pro-
dloužení  termínu  zhotovení  díla  (chodníkové  plochy)  mezi 
Městem Rajhrad, IČ 282456 jako objednatelem a společností 
IMOS Brno, a. s., IČ 25322257 jako zhotovitelem

 ■ starostovi zajistit uzavření Dodatku č. 18 ke smlouvě o za-
vedení  a následném  vedení majetkové  a provozní  evidence 
a o jejím předávání mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 a spo-
lečností Vodárenská akciová společnost, a. s.,  IČ 49455842 
za dohodnutou cenu ve výši 4 000 Kč bez DPH

 ■ Souhlasila:
 ■ z hlediska záměru „Rajhrad-sjezd k RD č. p. 990“ se zří-

zením sjezdu z nově vybudovaného parkovacího stání z po-
zemku p. č. 593/465 k. ú. Rajhrad na pozemek p. č. 593/464 
k. ú. Rajhrad za předpokladu udržování pořádku na pozem-
cích města Rajhrad a uvedení pozemků ve vlastnictví města 
Rajhrad dotčených  stavbou do původního  stavu na náklady 
investora

 ■ z hlediska záměru „Stavební úpravy RD Tovární“ se zříze-
ním sjezdu a vybudováním zpevněného parkovacího stání na 
pozemku p. č. 1164 k. ú. Rajhrad ve vlastnictví města Rajhrad 
za předpokladu udržování pořádku na pozemcích města Raj-
hrad a uvedení pozemků ve vlastnictví města Rajhrad dotče-
ných stavbou do původního stavu na náklady investora

Rada města na své 46. schůzi,  
konané dne 15. 12. 2021:

 ■ Schválila: 
 ■ dodatek  č.  27  ke  smlouvě  o nájmu  a provozu  vodovodů 

a kanalizací mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 jako pronají-
matelem a společností Vodárenská akciová společnost, a. s., 
IČ 49455842 jako nájemcem. Nájemné pro rok 2022 bude či-
nit 4 402 000 Kč bez DPH

 ■ dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o dílo  na  provedení  komplexních 
restaurátorských prací pro zakázku „Kašna a socha sv. Floriána, 
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tato  nabídka  byla  vyhodnocena  jako  nabídka  ekonomicky 
nejvýhodnější

 ■ smlouvu  o dílo  na  realizaci  veřejné  zakázky  s názvem 
„Sportovní hala při ZŠ Rajhrad“ mezi Městem Rajhrad, Masa-
rykova 32, 664 61 Rajhrad,  IČ 00282456  jako objednatelem 
a Společností označované názvem: „Výstavba sportovní haly 
Rajhrad“  Vedoucí  společnosti  IMOS  Brno,  a.s.,  Olomoucká 
704/174,  Černovice,  627  00  Brno,  IČ  25322257,  společník 
DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno, 
IČ 26255618  jako zhotovitelem za částku 85 410 688,53 Kč 
bez DPH

 ■ rozpočtové provizorium od 1. 1. 2022 do doby schválení 
rozpočtu města na  rok 2022 a stanovilo následující  pravidla 
rozpočtového provizoria:

 - Město bude hradit běžné výdaje na zajištění plynulého 
provozu, přičemž dbá maximální hospodárnosti.

 - Plní své závazky na základě uzavřených vztahů vznik-
lých v minulých letech.

 - Finanční prostředky na  investiční akce budou čerpány 
v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo.

 - Plní povinnosti z pracovně právních vztahů.

 - Plní povinnosti vyplývající z právních předpisů.

 - Poskytne  příspěvek  na  provozní  náklady  příspěvko-
vých organizací města: MŠ ve výši 400 000 Kč a ZŠ 
ve výši 900 000 Kč pokud nebude schválen rozpočet 
do 31. 3. 2022.

 - Hradí závazky vyplývající z dotačních programů.

 - Řeší havarijní a krizové situace.

 - Rozpočtové  příjmy  a výdaje  uskutečněné  v době  roz-
počtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu 
roku 2022 po jeho schválení.

 ■ rozpočtová opatření č. 2, 5, 6, 7/2021 provedená Radou 
města

 ■ plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve finanč-
ní výši dle Tabulky plánu financování obnovy vodovodů nebo 
kanalizací, která je nedílnou součástí PFO

 ■ Uložilo
 ■ starostovi zajistit uzavření Kupní smlouvy o převodu vlast-

nického práva k nemovité věci pozemku, nově vzniklého z GP 
p.č.  593/696,  k.  ú. Rajhrad  o výměře  20 m2,  druh  pozemku 
orná půda za částku 30 000 Kč (1 500 Kč m2) mezi Městem 
Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, IČ 00282456 jako 
prodávajícím a manželi paní Zuzanou Talhoferovou a panem 
Ing. Václavem Talhoferem, Volného 990, 664 61 Rajhrad jako 
kupujícími

 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Smlouvy  o dílo  na  realizaci 
veřejné  zakázky  s názvem  „Sportovní  hala  při  ZŠ  Rajhrad“ 
mezi  Městem  Rajhrad,  Masarykova  32,  664  61  Rajhrad, 
IČ  00282456  jako  objednatelem  a Společností  označované 
názvem:  „Výstavba  sportovní  haly  Rajhrad“  Vedoucí  spo-
lečnosti  IMOS  Brno,  a.s.,  Olomoucká  704/174,  Černovice, 
627 00 Brno, IČ 25322257, společník DIRS Brno s.r.o., Jihlav-
ská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno, IČ 26255618 jako zhoto-
vitelem za částku 85 410 688,53 Kč bez DPH

 ■ Vzalo na vědomí
 ■ zprávu o činnosti rady města za období od 8. 9. 2021 do 

8. 12. 2021

 ■ zápisy  Finančního  a Kontrolního  výboru  Zastupitelstva 
města Rajhradu

Zastupitelstvo města Rajhradu na 
XVIII. zasedání, konaném dne 12. 1. 2022

 ■ Projednalo 
 ■ návrh č.j. OUPSU/6178/2015-213 z 3. 1. 2022 na vydání 

Územního  plánu  Rajhrad  předložený  pořizovatelem  (MěÚ 
Židlochovice)

 ■ Vydalo
 ■ dle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č.183/2006 Sb. ve znění 

pozdějších  předpisů  (stavební  zákon)  Územní  plán Rajhrad 
jako opatření obecné povahy č.j. OOP/1/2022

 ■ Sdělilo
 ■ že nabytím účinnosti Územního plánu Rajhrad se ukončuje 

platnost Územního plánu sídelního útvaru Rajhrad schválené-
ho 23. 10. 1996 obecním zastupitelstvem v Rajhradě,  jehož 
závazné  části  byly  vymezeny  obecně  závaznou  vyhláškou 
obce Rajhrad č. 2/1996 účinnou od 8. 11. 1996, který byl změ-
něn změnou č. i schválenou zastupitelstvem města Rajhradu 
25. 11. 2002 a účinnou od 18. 12. 2002 a změnou č. II vyda-
nou zastupitelstvem města Rajhradu 22. 6. 2011 a účinnou od 
8. 7. 2011

 ■ Schválilo
 ■ dodatek  č.  6  ke  Smlouvě  o soustředění  finančních  pro-

středků  při  plnění  úkolů  k zabezpečení  požární  ochrany  ve 
městě Rajhrad mezi obcí Holasice a městem Rajhrad, kdy fi-
nanční příspěvek města Rajhrad pro rok 2021 činí 100 000 Kč

 ■ dodatek  č.  7  ke  Smlouvě  o soustředění  finančních  pro-
středků  při  plnění  úkolů  k zabezpečení  požární  ochrany  ve 
městě Rajhrad mezi obcí Holasice a městem Rajhrad, kdy fi-
nanční příspěvek města Rajhrad pro rok 2022 činí 100 000 Kč

 ■ rozpočtové opatření č.8/2021 provedené radou města

 ■ Uložilo
 ■ starostovi zajistit Dodatek č. 6 ke Smlouvě o soustředění 

finančních prostředků při plnění úkolů k zabezpečení požár-
ní  ochrany  ve městě Rajhrad mezi  obcí Holasice a městem 
Rajhrad, kdy finanční příspěvek města Rajhrad pro rok 2021 
činí 100 000 Kč

 ■ starostovi zajistit Dodatek č. 7 ke Smlouvě o soustředění 
finančních prostředků při plnění úkolů k zabezpečení požár-
ní  ochrany  ve městě Rajhrad mezi  obcí Holasice a městem 
Rajhrad, kdy finanční příspěvek města Rajhrad pro rok 2022 
činí 100 000 Kč
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, 
POBOČKA RAJHRAD
 ■ ZUŠka v prvním pololetí školního roku 
2021/2022
Přijměte několik informací o dění u nás v ZUŠce. První pololetí 
máme za sebou a můžeme se vám pochlubit s tím, co se u nás 
děje a co se nám podařilo. Hudebníci připravili pro veřejnost tři 
vystoupení. Nevěděli, jestli se je podaří uskutečnit, ale připra-
vovali  se s velkou pečlivostí a podařilo se. Dvě se uskutečni-
li  v sále budovy ZUŠ a jedno po dlouhé době v Kapitulní síni 
kláštera benediktinů. Koncert se konal 16. 12. 2021. Hudební 
a taneční vystoupení souborové i individuální připravili se svý-
mi žáky naše učitelky a naši učitelé: Blanka Bartlová, Kamila 
Burdová, Pavla Hraničková, Hana Nováková, Jiří Brada a Vla-
dan Ronner. Obecenstvo odměňovalo vystupující zaslouženým 
potleskem.

Dovolte mi nyní malou osobní vzpomínku. Kdo býváte pra-
videlnými návštěvníky našich koncertů víte, že tentokrát neby-
lo  všechno  jako  obvykle. V  poslední  řadě  židlí  u zadní  stěny 
neseděla paní  Jiřina Hošpesová. Na koncertech  jsme  ji  vždy 
velice rádi viděli. Přes svůj pokročilý věk dovedla velice dobře 
vystihnout a ohodnotit každé vystoupení. Vždyť měla dlouhole-
té zkušenosti s výukou žáků v hudební škole v Rajhradě. Učila 
taneční výchovu a hru na klavír celých 45 let. Vzpomínáme na 
ni a už nyní nám chybí. Zemřela 20.  listopadu 2021 ve věku 
87 let. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

MgA. Dagmar Bradová, ředitelka ZUŠ

Více informací o tanečním oboru přidává paní 
učitelka Pavla Hraničková:
Na podzim jsme se se staršími žákyněmi zúčastnili krajské pře-
hlídky v Ústí nad Orlicí, za choreografii Signa Temporis jsme si 
odvezli ocenění za partnerskou spolupráci. S nejstaršími žáky-
němi jsme prožili víkend 22. až 24. 10. 2021 v Kolíně, na Celo-
státní přehlídce pantomimy a pohybového divadla „Otevřeno“. 
Naši školu jsme úspěšně reprezentovali s choreografií Výjimka 
z pravidla.  V  Kolíně  jsme  shlédli  spoustu  inspirativních  před-
stavení různých stylů a účastnili jsme se zajímavých seminářů. 
Malí tanečníci si zatancovali na vánočních koncertech v Rajhra-
dě a Židlochovicích. Pilně nacvičujeme na jarní přehlídky, které 
začínají v březnu.

Informace o práci výtvarného oboru od paní 
učitelky Hany Faltýnkové: 
Výtvarný obor Základní umělecké školy v Rajhradě  rozšířil  svoji 
činnost o další variantu prostorové a objektové výuky. Od 1. 10. 
2021 jsme započali s výukou sochařské tvorby pod vedením pana 
sochaře Jiřího Kamenskich a paní učitelky Hany Faltýnkové.

Děti vytvářejí do hlíny svůj vlastní portrét. Na základě foto-
grafických  snímků  z mnoha úhlů  každého  studenta  a pomocí 
pohledu do zrcadla, zpracují žáci ve správné anatomické formě 
svůj vlastní portrét do sochařské hlíny. 

Z  tohoto  hliněného  portrétu  pak  vytvoří  sádrovou  formu, 
z které pak odlévají hotový sádrový autoportrét, který  ještě fi-
nálně začistí. Děti jsou sochařskou prací nadšené, i když ví, jak 
náročná práce to je a kolik technických i technologických postu-
pů obsahuje. Zároveň se učí starat o sochařské nástroje, s kte-
rými pracují a také se umí postarat o sochařskou hlínu, kterou 
již jednou zpracovaly tak, aby mohla být znovu použita. I z toho 
důvodu bude výuka sochařské práce pokračovat dalším téma-

MATEŘSKÁ ŠKOLA RAJHRAD
 ■ Zprávičky z mateřské školy
Konec roku je pro nás dospělé vždy spojen se spoustou práce 
a starostí. Avšak pro děti je to čas očekávání, překvapení, dá-
rečků. V předvánočním čase si děti ve třídách užívají zdobení 
stromečků, tvoření vánočních dekorací a dárečků. Baví je také 
nacvičování  programů  na  vánoční  besídku  pro  rodiče.  Opět, 
jako  loni,  se  vánoční  besídky  ve  třídách  nemohly  uskutečnit. 
Podařilo  se nám ale  tentokrát  nacvičit  se  všemi dětmi  z naší 
školky vánoční pohádku se spoustou písniček. Rodiče ani děti 
tak o oblíbenou vánoční akci nepřišli. Odkaz na videozáznam 
celého vystoupení mají  rodiče ke zhlédnutí na stránkách ma-
teřské školy.

Ani o dárečky pod stromečkem ve třídách děti nepřišly. Od 
nových her, hraček a stavebnic se dětem ani nechtělo domů… 
Než jsme se rozešli na vánoční prázdniny, sešli jsme se všichni, 
zaměstnanci i děti a společně jsme si zazpívali oblíbené vánoč-
ní koledy.

Vánoční koledy v podání dětí

Do  nového  roku  jsme  vstoupili  s přáním  pevného  zdraví 
pro všechny děti, rodiče a blízké. Naší mateřské škole přejeme 
dobrý start a klidný průběh roku.

Za kolektiv MŠ I. Kabelková, učitelka

Mateřská škola Rajhrad 
Husova 509, 664 61 Rajhrad 

msrajhrad.webnode.cz

RAJHRADSKÉ ŠKOLY

http://msrajhrad.webnode.cz
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Po zatuhnutí se forma opatrně odseká a dílo v podobě 
jedinečného odlitku je na světě

Autorkou fotografií je Hana Faltýnková

Základní umělecká škola Židlochovice, pobočka Rajhrad  
Masarykova 1730, 664 61 Rajhrad 

www.zuszidlochovice.cz/pracoviste-skoly

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA 
RAJHRAD
 ■ Konečně! 

Doba „covidová“ omezila veškeré školní aktivity včetně zimního 
výcvikového kurzu. I když s počáteční nejistotou, zda opět ne-
nastane lockdown, se letos realizace kurzu konečně podařila. 
Žáci strávili v Jeseníkách ve Ski Aréně Karlov pod Pradědem 
týden v útulném penzionu Aurum. Začátečníci se naučili lyžovat 
a pokročilí své umění zdokonalili. Všichni odjížděli spokojeni. 

tem, zobrazením lidské, nebo zvířecí figury, anebo tvorbou re-
liéfu, kde si žáci mohou zkusit nové techniky odlévání z formy 
do dalších materiálů.

Jsme  velmi  rádi,  že  jsme mohli  zkusit  další  z výtvarných 
možností. Doufám, že se sochařská výuka stane součástí výu-
ky zejména u starších žáků. Věříme, že se najdou prostory, kde 
by mohli žáci své sochařské práce vystavit a pochlubit se i vám.

Nejdříve se modeluje busta v hlíně

Pak se vytvoří sádrová tzv. ztracená forma,  
která se vylije sádrou

http://www.zuszidlochovice.cz/pracoviste-skoly
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V prosinci roku 2021 oslavil pan Oldřich Menšík 
osmdesátiny. Srdečně blahopřejeme.

Paní Marie Kopečková oslavila v měsíci lednu 98. narozeniny. 
Přejeme hodně zdraví a vše nejlepší.

 ■ Aktuální složení obyvatelstva Rajhradu 

ke 31. 12. 2021 Počet Průměrný věk Nejstarší Nejmladší

Celkem obyvatel 3782 39,99 29. 11. 1921 09. 12. 2021

Muži 1813 38,22 29. 11. 1921 08. 12. 2021

Ženy 1969 41,62 28. 12. 1922 09. 12. 2021

Děti do 15 let 790 6,97 01. 01. 2007 09. 12. 2021

Děti do 18 let 908 8,15 24. 01. 2004 09. 12. 2021

Starší 60 let 868 73,11 29. 11. 1921 17. 12. 1961

Možní voliči 2874 50,05 29. 11. 1921 29. 12. 2003

Ing. Aleš Čech, učitel

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

www.skolarajhrad.cz

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

 ■ Vítáme narozené spoluobčany:
ŽÁK JAKUB
KILIAN ELIZABETH ANNA

TRČKA OLIVER
KŘOUSTKOVÁ MAGDALENA

 ■ Naše řady opustili:
DAMBORSKÝ JAKUB
HOŠPESOVÁ JIŘINA
PELOUŠKOVÁ MARIE
MARŠÁLKOVÁ KLÁRA

HALVOVÁ PAVLÍNA
ŠIMBEROVÁ ZDEŇKA
KNOZ IVAN

 ■ Blahopřejeme našim jubilantům
V listopadu roku 2021 oslavil pan Miroslav Netopil sté 
narozeniny. Kromě starosty města přijel stoletému 
panu Miroslavu Netopilovi poblahopřát i premiér České 
republiky Petr Fiala. Více na titulní straně zpravodaje.

Oslavenec při návštěvě starosty města

RAJHRADSKÉ ŠKOLY SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

http://www.skolarajhrad.cz
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S T A T I S T I K A   D A T   O B Y V A T E L   ke dni 31.12.2021

Celkem Průměrný věk Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš.
Osoby 3782 39,99 29.11.1921 09.12.2021
Muži 1813 38,22 29.11.1921 08.12.2021
Ženy 1969 41,62 28.12.1922 09.12.2021
Děti do 15 let 790 6,97 01.01.2007 09.12.2021
Děti do 18 let 908 8,15 24.01.2004 09.12.2021
Starší 60 let 868 73,11 29.11.1921 17.12.1961
Možní voliči 2874 50,05 29.11.1921 29.12.2003

S T A T I S T I K A   D A T   O B Y V A T E L   ke dni 31.12.2021

Celkem Průměrný věk Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš.
Osoby 3782 39,99 29.11.1921 09.12.2021
Muži 1813 38,22 29.11.1921 08.12.2021
Ženy 1969 41,62 28.12.1922 09.12.2021
Děti do 15 let 790 6,97 01.01.2007 09.12.2021
Děti do 18 let 908 8,15 24.01.2004 09.12.2021
Starší 60 let 868 73,11 29.11.1921 17.12.1961
Možní voliči 2874 50,05 29.11.1921 29.12.2003

 ■ 100 let od úmrtí rajhradského opata 
Prokopa Šupa (1866–1921)

Rajhradský opat Prokop Šup

V neděli dne 12. prosince 2021  jsme si připomněli sté výročí 
úmrtí  zemského  preláta  a opata  staroslavného  rajhradského 
opatství a hrušovanského čestného občana Prokopa Bortolo-
měje Šupa OSB,  který  byl  od  90.  let  19.  století  jednou  z klí-
čových  postav  křesťanského  sociálního  hnutí  v Českých  ze-
mích.  Byl  prvorozeným  dítětem  zemědělce  Josepha  Schupa 
a jeho ženy Christiny. Narodil se na čp. 105 v Senici na Hané 
dne 24. srpna 1866 a téhož dne byl pokřtěn ve farním kostele 
sv. Máří Magdalény.

Po úspěšném absolvování českého gymnázia v Olomouci 
nastoupil  v roce  1886  jako  soukromý  učitel  do  Lanžhotu,  ale 
o rok  později  byl  z důvodu  plicní  choroby  nucen  učitelského 
místa  se  vzdát.  Už  v této  době  se  začal  věnovat  lingvistice 
a studiu  slovanských  jazyků,  což  mu  umožnilo  v budoucnu 
se uplatnit  jako básník,  publicista a překladatel,  literární  kritik 
a dramatik. Své básně publikoval v časopise Květy mariánské 
a Škola Božského srdce Páně, beletrii pro změnu v Hlídce  li-
terární.  Je  autorem  také  několika  divadelních  komedií:  Čert 
a Káča, Tři mikulášské scény anebo Centrála na blechy. Dne 
8. září 1887 vstoupil k rajhradským benediktinům (slavné sliby 
složil 18. října 1891 v Rajhradě) a po ukončení tzv. domácích 
filosoficko-teologických studií mu bylo dne 31. července 1892 
v Brně uděleno kněžské svěcení. 

HISTORIE, LITERATURA, 
HUDBA, VÝTVARNÉ UMĚNÍ
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Opat Prokop Šup ve své pracovně

Byl  také  aktivním  podporovatelem  unionistického  hnutí 
a často vystupoval  jako řečník na unionistických sjezdech ko-
naných na Velehradě. Dne 5. prosince 1921 byl stižen mrtvicí 
a o sedm dní později 12. prosince 1921 zemřel. Dne 15. prosin-
ce 1921 byly  jeho  tělesné ostatky za přítomnosti brněnského 
biskupa ThDr. Norberta J. N. Kleina a mimořádné účasti dalších 
lidí uloženy na rajhradském hřbitově do hrobu č. 30 v tzv. kněž-
ské zahrádce. (Redakčně kráceno.)

František J. Teister OSB

 ■ Rajhradský pěvecký sbor informuje

Vánoční vystoupení Rajhradského pěveckého sboru

Po více než roční odmlce se opět rozezněly tóny zpěváků a mu-
zikantů při slavení vánočních svátků v kostelích rajhradské far-
nosti. Zpěváci Rajhradského pěveckého sboru svým zpěvem 
spolu  s muzikanty  doprovodili  sváteční  slavení  liturgie  v kláš-
terním kostele sv. Petra a Pavla v Rajhradě, v kostele v Opato-
vicích a v klášterním kostele u sester Těšitelek BSJ. Na závěr 
vánoční  doby  zazněly  známé  i méně  známe  vánoční  koledy 
v podání  všech  tří  oddělení  pěveckého  sboru  na  „Vánočním 
zpívání“ v kostele u sester Těšitelek BSJ. 

Stal se novicmistrem a zároveň lektorem domácích filosofic-
ko-teologických studí. Právě tehdy se navíc jako průkopník za-
čal věnovat nejenom v oblasti teoretické ale i praktické proble-
matice sociální spravedlnosti a měl dle vzpomínek pamětníků 
„neobyčejné porozumění a otevřené srdce pro všechny lidské 
bědy neboť nejblaženěji se cítil mezi sociálně slabými.“ 

V Litomyšli se podílel na založení Křesťansko-sociální stra-
ny  v Čechách  (1894)  a o  pár  let  později  na  Velehradě  spolu 
s Msgre ThDr. Janem Šrámkem stál zároveň u vzniku Morav-
skoslezské strany křesťansko-sociální (1899), které po I. svě-
tové válce aktivně pomáhal sjednotit do jedné Československé 
strany lidové. V letech 1893 až 1899 navíc redigoval první tý-
denní křesťanské sociální noviny Dělník, od roku 1897 Obecné 
noviny a od roku 1898 Hlas.

Opat Prokop Šup v rajské zahradě
Velkou  změnou  v jeho  životě  znamenalo  zvolení  opatem 

(dne 7. srpna 1912) a s  tím související povinnost vykonávání 
poslaneckého  mandátu  v Moravském  zemském  sněmu,  kde 
jako zastánce konzervativního stanoviska a podporovatel čes-
kého  velkostatku  začal  prosazovat  tzv.  slovanskou  solidární 
myšlenku.  Zároveň  začal  přijímat  jakožto  čestný  člen  zášti-
tu  nad  mnoha  místními  i přespolními  spolky  a korporacemi. 
I přesto,  že  byl  uznávaný  ekonom  a národohospodář,  který 
sepsal a publikoval např. mezi odborníky velice ceněné pojed-
nání  o státním  zákoně  vydaného  Beck-Bienerthem  o sociál-
ním pojištění, byl okolnostmi donucen nejenom v rajhradském 
klášteře v průběhu I. světové války zřídit vojenskou nemocnici, 
jejíž provozní náklady byl klášter povinován platit, ale  i pode-
psat  dvě  válečné  půjčky,  což  způsobilo  klášteru  dlouhodobé 
finanční potíže a hospodářský propad. Přesto při vyhlášení po-
zemkové reformy dobrovolně nabídl část klášterních pozemků 
k rozparcelování. V  roce 1918 se začal nově angažovat  jako 
iniciátor  a vedoucí  organizátor  reformního  hnutí  katolického 
duchovenstva, sepsal program brněnského duchovního spolku 
a zastupoval Moravu ve vedení spolku katolického duchoven-
stva. Vedení Jednoty katolického duchovenstva dokonce vážně 
uvažovalo po abdikaci arcibiskupa Huyna o jeho nominaci na 
nového pražského arcibiskupa.

HISTORIE, LITERATURA, HUDBA, VÝTVARNÉ UMĚNÍ
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PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ
 ■ Krocení literární múzy on-line

2021
2022

TÉMA:

V obraze

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
vyhlašuje

16.  ROČNÍK (2021/2022)
literární soutěže pro mládež

ve věku 11–19 let

pamet@muzeumbrnenska.cz

www.jmk.cz
www.muzeumbrnenska.cz

Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, Rajhrad 664 61

Semináře  tvůrčího  psaní  se  letos  opět  uskuteční  jen  v on-line 
prostředí. Zájemcům ale jistě nabídnou inspiraci k napsání  lite-
rárního textu na téma 16. ročníku Skryté paměti Moravy – V ob-
raze. Přihlásit se mohou mladí pisatelé ve věku 11-19 let, jimž je 
také určena literární soutěž. Začínající autoři se poprvé seznámí 
s vybranými  technikami  tvůrčího  psaní,  ti  zběhlejší  se  mohou 
podělit o své autorské zkušenosti. Semináře jsou zaměřeny pře-
devším na počáteční fáze tvůrčího procesu – hledání inspirace, 
formulování prvních nápadů k tématu a možnosti  jejich dalšího 
ztvárnění. Téma nabízí možnost přenést  se do vybraného vý-
tvarného díla – od pravěkých kreseb po moderní umění. Během 
virtuálního setkání se tedy pokusíme najít klíč ke „svému“ obra-
zu. Přednostně jsou semináře určeny školním skupinám, termín 
vždy záleží na individuální domluvě s vyučujícím. Základní délka 
jednoho  kurzu  je  45  minut,  proběhne  prostřednictvím  Google 
Meet nebo MS Teams. Od začátku  ledna až do konce března 
2022 se mohou zájemci hlásit prostřednictvím emailové adresy 
pamet@muzeumbrnenska.cz.  Seminář  je  bezplatný.  Podrob-
nější  informace k aktuálnímu ročníku Skryté paměti Moravy na 
www.jmk.cz, www.muzeumbrnenska.cz a na Facebooku.

Andrea Procházková

 ■ Vnorovy Jana Skácela
K 100. výročí narození Jana Skácela připravuje Památník pí-
semnictví na Moravě výstavu, a to ve spolupráci s obcí Vnoro-
vy. V básníkově rodišti jeho osobnost připomíná pamětní deska 
na budově místní základní školy, kde se 7. února 1922 narodil. 
Přestože většinu svého dětství strávil v Poštorné, považoval se 
za „Znorovjana“ a motivy spojené s raným dětstvím nacházíme 
v řadě  jeho  básní  i próz.  Během  února  budou  (nejen) místní 

Máte-li zájem o sborové zpívání, rádi vás mezi sebou uvítá-
me. Sbor je rozdělen do tří oddělení podle věku a každé věkové 
skupině je uzpůsoben průběh zkoušek. Nerozmýšlejte se tedy 
a přijďte mezi nás! Kontaktovat nás můžete na e-mailové adre-
se hadsam@seznam.cz nebo magdam1@seznam.cz. 

Magda Mlejnková

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAJHRAD
 ■ Aktuality
 ■ Oznamujeme  čtenářům,  že  původně  avizovaný  termín 

besedy  Romana  Janusze  HORSKÉ PERLY BALKÁNU –  
BOSNA a ČERNÁ HORA  13.  ledna  2022  je  přeložen  na 
čtvrtek 21. 4. 2022.  Jako vždy začíná projekce překrásných 
fotografií a zajímavého vyprávění v 18 hodin večer.
 ■ 17. března 2022 v 18 hodin zavítá do knihovny už počtr-

nácté Aleš Svoboda  se  svou  přednáškou  o BRNĚNSKÉM 
PODZEMÍ. Téma bude poutavé a tentokrát přísně geograficky 
neomezené  –  dozvíme  se  barvitou  historii  zaniklých  sklepů 
Brna.

 ■ Z nabídky nových knih vybíráme:
(a recenze opět vybírám z příspěvků z Databáze knih) 
 ■ Zdena Salivarová: Honzlová  –  Krásná  kniha  o hnusné 

době. Fuj, snad se tohle už nikdy nevrátí. Autorka se s hlavní 
hrdinkou Janou vůbec nepárala, naložila  jí  toho požehnaně. 
Jana je správně drzá, chytrá, šikovná, ale život a doba jí moc 
štěstí nepřejí. Přesto si drží poslední zbytky optimismu, pořád 
je to lepší než jáchymovské doly (tahle její vůle vydržet, vždyť 
přece není ještě nejhůř, ta mě vážně fascinovala). Pro mě je 
Jana Honzlová  jedna z nejsilnějších  literárních ženských hr-
dinek, o kterých jsem kdy četla. A na konci jsem si regulérně 
pobrečela (což se mi stává tak u jedné knihy za rok).
 ■ Frank Thiliez: Smrtihlav – Napínavý a akční děj s origi-

nálními prvky a neotřelými rolemi hmyzu, wow!
 ■ Brigid Kemmererová: Temné a osamělé prokletí – Na-

prosto  úžasná  kniha!  Nešlo  se  odtrhnout.  Poslední  dobou 
jsem četla hodně knih pro děti a mládež, nebo fantasy, i když 
nejsem úplně cílová skupina. A musím říct, že vůbec nechápu, 
proč  jsem si k těmto knihám nenašla cestu už dříve. Možná 
je to tou dobou, v které žijeme, která se podobá spíše hororu 
a tak se každý pohádkový příběh hodí!
 ■ Jodi Picoultová: Nejsem jako vy  – Opět  skvělý  příběh 

propracovaný  do  nejmenších  detailů.  Mám  ráda  autorčin 
styl psaní a líbí se mi neotřelý výběr  témat, v tomto případě 
Aspergerův syndrom. Ale příběh  je  také o lásce a rodinných 
poutech.
 ■ Robert Bryndza: Propast smrti  –  Bryndzovy  knihy  se 

čtou samy. Začnete číst a prostě musíte pokračovat, až  jste 
najednou na konci knihy. Nová vyšetřovatelka Kate Marshallo-
vá mě baví a těším se na další její příběhy.
 ■ Rebecca Gablé: Úsměv Štestěny – Máte rádi napínavé 

příběhy z historie?? V tom případě vás jistě potěší další kniha 
od  autorky.  Když  jsem  viděla  počet  stránek  přes  900, měla 
jsem strach, že příběh bude zdlouhavý, ale stránky mi utíkaly 
pod rukama. Moc jsem si čtení užila. 

Lada Hamerníková, vedoucí knihovny

Městská knihovna Rajhrad 
Masarykova 459, 664 61 Rajhrad

http://rajhrad.knihovna.cz/

mailto:pamet@muzeumbrnenska.cz
http://www.jmk.cz
http://www.muzeumbrnenska.cz
mailto:hadsam@seznam.cz
mailto:magdam1@seznam.cz
http://rajhrad.knihovna.cz/
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jak padesát se  jich konalo v zahraničí.  Ilustroval více  jak šest 
set knih a ovládal mnoho grafických technik – dřevoryt, mědiryt, 
lept,  litografii.  Z  jeho  ateliéru  vyšlo  přes  tisíc  tři  sta  volných 
grafických  listů.  Soupis  jeho  malířského  díla  přesáhl  počet 
padesát olejových obrazů. Za svou rozsáhlou a mnohotvárnou 
výtvarnou činnost obdržel řadu cen a uznání.

Cyril Bouda měl ve svém životě dvě vášně – výtvarné umě-
ní, ale také hudbu. Rád hrával na flétnu, aniž by ovšem ovládal 
noty. Často hrával spolu se svým kamarádem, hudebním peda-
gogem Václavem Žilkou. Oblíbil si také okolí Ptáčova u Třebí-
če, kde rád odpočíval a trávil čas se svojí druhou manželkou, 
která pocházela z Třebíče. 

V našich sbírkách PPM se nachází kupříkladu knižní značka 
Karafiáty s knihou (a  to hned ve dvojím provedení s inv. č. D 
482, tzv. růžové a inv. č. D 483 černobílé). Jedná se o jemnou 
kamenorytinu s litografií, s označením Exlibris ELK, jež vznikla 
v roce 1940. Je signována značkou C. B. 

Miroslava Šudomová

Program 
 ■ Výstavy:
 ■ Co přidaly roky 2020 – 2021

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

 ■ Kašpárkova herna
3. ledna 2022 – 31. prosince 2022
Kašpárek  a jeho  přátelé  se  těší  na malé  i velké  návštěvníky 
v interaktivní herně. V pohádkovém světě se setkáte se zábav-
nými postavičkami a můžete jim pomoc vyřešit mnoho úkolů. 

 ■ Světelné stopy. Fotokoláže Gabriely Kopcové
24. března 2022 – 1. května 2022
Fotokoláže  s lesními  motivy  a pohádkové  knihy  spisovatelky 
a výtvarnice Gabriely Kopcové. 

 ■ Brána naděje Jindřicha Štreita
1. dubna 2022 – 1. května 2022
Pro připravovanou stálou galerii  prof. Štreita,  v nyní  renovova-
ném  klášterním  areálu  v obci  Zašová,  zakoupili  rodáci  kolekci 
mistrových prací. Než bude v Zašové hotovo, mohou návštěvníci 
Památníku obdivovat fotografie v areálu rajhradského kláštera.

 ■ Putovní výstavy
 ■ OÚ Vnorovy

5. února 2022 – 27. února 2022
 ■ Vnorovy Jana Skácela 

O životě  a tvorbě  básníka  Jan Skácela,  obohaceno  o výtvar-
ná díla bratra Petra Skácela a vzpomínkové deníky otce Emila 
Skácela.

 ■ Akce:
 ■ Krocení literární múzy 

leden až březen 2022
V rámci literární soutěže Skrytá paměť Moravy probíhají kurzy 
tvůrčího psaní v on-line podobě.

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace 
Památník písemnictví na Moravě  

Klášter 1, 664 61 Rajhrad, www.muzeumbrnenska.cz

moci navštívit výstavu věnovanou životu a dílu Jana Skácela. 
Z původní výstavy Skácelové – ke kořenům, která se konala 
v roce 2019 v Památníku v Rajhradě, bude prezentována část 
věnovaná  Janovi  a rodokmen  sahající  do  konce  18.  století. 
Odkaz básníkova otce Emila Skácela bude  zastoupen sešity 
pamětí  s přepisem  pasáží,  v nichž mimo  jiné  zachytil  dětství 
svých synů. Vedle rodinných fotografií a osobních dokumentů 
si  návštěvníci  budou moct  prohlédnout  také  např.  bibliofilská 
a samizdatová vydání Skácelových básnických sbírek i výtvar-
ná díla Petra Skácela inspirovaná tvorbou staršího bratra. Vý-
tvarně se na výstavě podílejí také děti z místní základní školy, 
které vytvářejí obrázky inspirované básněmi Jana Skácela. Vý-
stava se bude konat v budově Obecního úřadu Vnorovy, a to od 
5. do 27. února 2022. Vernisáž se uskuteční v sobotu 5. února 
2022 od 15 hodin.

Andrea Procházková

 ■ Exlibris Cyrila Boudy
Malíř, grafik a ilustrátor Cyril Bouda (1901-1984) ač kladenský 
rodák, většinu svého života prožil v Praze. Pocházel z umělec-
ké  rodiny  (otec Alois  středoškolský  profesor  kreslení,  matka 
Anna – ze sochařského  rodu Suchardů – výtvarnice). V  roce 
1923 absolvoval Umělecko-průmyslovou školu v Praze u aka-
demického malíře Františka Kysely a o tři roky později zakončil 
studium na Akademii  výtvarných umění v Praze u prof. Maxe 
Švabinského. Dále působil jako asistent AVU u malíře Tavíka F. 
Šimona a později i jako pedagog na Pedagogické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze i Brandýse nad Labem, v pozici profe-
sora (1946–1972).

Kromě  toho  se  věnoval  také  grafice,  ilustroval  knihy, 
obzvláště  pro  děti,  pracoval  na  kreslených  filmech  (pohádka 
Hrnečku  vař!,  1953),  navrhoval  tapisérie  (panoramatické 
tapisérie  města  Prahy)  nebo  vitráže  (v  katedrále  sv.  Víta 
v Praze, kostelík sv. Václava ve Mcelích) a v neposlední řadě 
vytvářel  osobité  exlibris  či  navrhl  na  pět  desítek  poštovních 
známek. Jen v Čechách se dočkal na sto padesáti výstav a více 

http://www.muzeumbrnenska.cz
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 ■ „PŮLNOČNÍ“

P. Pacifik M. Matějka

Letošní  Vigilii  Narození  Páně  v opatském  chrámě  sv.  Petra 
a Pavla v Rajhradě, kterou doprovázel hrou a zpěvem po roční 
nucené  odmlce Rajhradský  farní  pěvecký  sbor,  spolu  s námi 
slavil P. ThLic. Pacifik M. Matějka OFMCap., ThD. který v raj-
hradské farnosti obětavě dle aktuální potřeby vypomáhá již od 
1. ledna 2021. 

Pojďme tedy i my do Betléma  
a podívejme se, co se tam stalo.

 ■ DAR NA PODPORU VZNIKAJÍCÍHO PARKU 
ROZÁRKA
Sbírky, které byly konány při bohoslužbách slavených v rajhrad-
ské farnosti ve dnech 24. – 26. prosince 2021, činily dohromady 
13.156 Kč. Tyto finanční prostředky byly pak předány sestrám 
Těšitelkám jako dar farnosti Rajhrad na jimi budovaný Park Ro-
zárka v areálu jejich kláštera.

Všem přispěvatelům upřímné Pán Bůh zaplať.

Dej a bude ti dáno. Přej a bude ti přáno. 

 ■ VÁNOČNÍ KONCERT V OPATOVICÍCH
Na  svátek  sv.  Štěpána  dne 
26.  prosince  2021  se  ve  fili-
álním  kostele  sv.  Karla  Bo-
romejského  v Opatovicích 
od  16  h  opětovně  uskutečnil 
v podání  manželů  Kordíko-
vých a jejich čtyř dětí tradiční 
Vánoční  koncert  s doprovo-
dem  cimbálu,  jenž  se  mezi 
lidmi  nejenom  z Opatovic 
dlouhodobě těší velké oblibě. 

Kdo zpívá, dvakrát se modlí.

Malé ohlédnutí
 ■ POUTNÍCI SYMBOLICKY UZAVŘELI 
POUTNICKOU SEZÓNU S KONCEM 
CÍRKEVNÍHO ROKU 
O první  neděli  adventní  byli  fr.  Františkem J. Teisterem OSB 
jménem  rajhradské  benediktinské  komunity  v rajhradském 
opatství,  které  leží hned na několika  regionálních  i světových 
poutních  cestách,  uvítáni  v kalendářním  roce  2021  poslední 
poutníci, kteří zde zakončili své několikadenní pěší putování.

Se slovy: „moc děkujeme za Vaše vřelé přijetí“ přijali pout-
níci pozvání, jak to nejenom rajhradským benediktinům ukládá 
Řehole Benediktova, k byť krátkému avšak pro mnohé již notně 
potřebnému odpočinku. Toto milé setkání ale muselo být zane-
dlouho zakončeno udělením požehnání účastníkům poutě před 
pro mnohé dalekou cestou domů (nejvzdálenější poutníci byli 
až z okolí Chebu) a milými slovy poděkování organizátora těch-
to pěších poutí pro každého zájemce Petra Hirsche: „Upřímně 
jsme rádi, že se naše cesty protnuly a můžeme se v rámci na-
šich poutí čas od času s Vámi v Rajhradě nejenom setkávat, 
ale i čerpat povzbuzení.“ 

Pakliže někdo uvažuje o tom, že by se chtěl v novém kalen-
dářním roce 2022 na nějakou takovou pěší pouť vydat, může se 
inspirovat nově vzniklým a na odkazu: https://ultreia.cz/advent-
ni-davka-inspirace-k-putovani/  zpřístupněným  dokumentem 
o putování.

Stále hleďme do budoucna s nadějí a vírou, že jsme 
v Božích rukou a že ve všem, co prožíváme, můžeme 

číst stopy Božího vedení každého z nás.

 ■ ZEMŘELA P. MARIE PELOUŠKOVÁ
Dne 24. listopadu 2021 si k sobě po 88letém pozemském pu-
tování povolal náš nebeský Otec nejenom v Rajhradě mnohým 
velmi dobře známou zdravotní sestru paní Marii Pelouškovou 
rozenou Hynkovou. Po absolvování Střední zdravotnické školy 
v Brně nastoupila jako zdravotní sestra do ordinace obvodního 
lékaře v Rajhradě, kde setrvala celý život. Díky své obětavosti 
a osobnímu přístupu k pacientům se stala nejenom všeobec-
ně známou, ale i velmi oblíbenou. Velmi ráda a aktivně se také 
zúčastňovala spolkového života. Nejaktivněji se angažovala ve 
skupině Věrné gardy rajhradského Sokola. Sotvaže po 66letém 
šťastném  manželství  s Františkem  Pelouškem  v roce  2020 
ovdověla, začala mít vážné zdravotní potíže, které po půl roce 
se staly příčinou jejího odchodu. Zanechala po sobě výraznou 
stopu lidskosti a obětavosti a my proto doufáme, že za vše dob-
ré, co během svého života nezištně vykonala, ji Bůh po zásluze 
přijme mezi své vyvolené.

R.i.P.

 ■ ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA U SESTER 
TĚŠITELEK
V sobotu 4.  prosince 2021 se  v klášteře  sester Těšitelek pro 
všechny zájemce uskutečnila pod vedením P. Miloslava Kabrdy 
celodenní Adventní duchovní obnova.

 ■ ADVENTNÍ KONCERT V OPATOVICÍCH
V sobotu dne 18. prosince 2021 uspořádal Spolek KD-I Opato-
vice ve filiálním kostele sv. Karla Boromejského v Opatovicích 
pro všechny zájemce z blízka i daleka Adventní koncert v podá-
ní studentů a absolventů JAMU Brno.

INFORMACE Z FARNOSTI

Jezulátko u sester Těšitelek

https://ultreia.cz/adventni-davka-inspirace-k-putovani/
https://ultreia.cz/adventni-davka-inspirace-k-putovani/
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 ■ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U SESTER TĚŠITELEK

Rajhradský farní pěvecký sbor

V neděli dne 9. ledna 2022 na svátek Křtu Páně byla v kostele 
Božského srdce Páně u sester Těšitelek slavnostně zakončena 
„Vánočním zpíváním“ od 15 h v podání Rajhradského farního 
pěveckého sboru vánoční doba. 

Gloria in excelsis Deo!

 ■ STATISTIKA ÚKONŮ DUCHOVNÍ SPRÁVY
V rajhradské farnosti v kalendářním roce 2021 bylo:
 ■  uděleno 28 křtů 
 (z toho 23 v Rajhradě, 1 v Rajhradicích  
a 4 v Opatovicích)

 ■  u prvního sv. přijímání, které se tentokrát konalo 
v Modřicích, 1 dívka z Opatovic

 ■ uzavřeno 10 svateb
 ■  pohřbeno 32 osob 
(z toho 27 v Rajhradě a 5 v Opatovicích)

 ■ PODĚKOVÁNÍ
Říká se, že vždy je za co děkovat. Chtěli bychom proto touto 
cestou poděkovat všem těm, kteří jakýmkoli aktivním či pasiv-
ním, duchovním či hmotným, nárazovým či pravidelným způso-
bem podíleli  na  životě  rajhradské  farnosti  v uplynulém kalen-
dářním roce 2021.

Zvláštní poděkování však patří těm, kteří na rajhradskou far-
nost pamatují ve svých modlitbách a na její úmysl obětují své 
nemoci a jiné kříže života. Je to možná nejvíc, co je pro farnost 
možné udělat. Jsou to ty nejskrytější a nejméně nápadné sku-
tečnosti, ale právě proto mají v Božích očích největší cenu.

Vše co děláš, je důležité!

 ■ SLIBY U SESTER TRAPISTEK
V úterý dne 18. ledna 2022 v 10 h přijala po ukončení dvoule-
tého noviciátu s. M. Heřmana J. Gregorovičová, která pochází 
z rajhradské farnosti, v kapitulní síni Trapistického opatství Naší 
Paní nad Vltavou škapulíř a zavázala se sliby poslušnosti a sta-
bility podle Řehole sv. Benedikta. 

Pán nevolá ty, kteří jsou toho hodni, ale ty, které chce.

INFORMACE Z FARNOSTI

Připravujeme
 ■ KVETOUCÍ KAMÉLIE V RAJHRADSKÉM 
OPATSTVÍ
Nejkrásnější potěcha nad rostlinami kamélií,  jejichž tradici pěs-
tování v prostorách Benediktinského opatství sv. Petra a Pavla 
v Rajhradě  založil  klášterní  zahradnický  mistr  Radek  Mrhač 
v roce 2006, se bezesporu nabízí od konce února až do přelomu 
měsíců března a dubna, kdy jsou obsypány květy. – Budete-li mít 
proto někdy v tomto období  čas a chuť, určitě neváhejte a na-
vštivte rajhradský klášter právě v této době, abyste se i Vy mohli 
nádherou květů kamélií nejrůznějších druhů a barev potěšit. 

Věděli  jste, že: Kamélie – královny zimních květin, pochá-
zející z Japonska a severní Číny, jsou jedny z nejkrásněji kve-
toucích pokojových rostlin,  jejíž květy (v odstínech mezi bílou 
a červenou)  bez  vůně  připomínají  čajové  růže  a rozvíjejí  se 
uprostřed zimy. 

Carl  von  Linné  v uznání  vědeckých  zásluh  brněnského 
rodáka br. Georga J. Camella SJ,  jehož práci  znal a velmi si 
jí  vážil,  vymezil  roku 1753 v čeledi Theaceae  rod Camellia  – 
Thea japonica seu chinensis, jemuž dal název Camellia Thea. – 
Br. Georg J. Camell SJ však kamélii nikdy neviděl (do Evropy 
byla přivezena asi až dvacet let po jeho smrti).

 ■ POPELEČNÍ STŘEDOU ZAČÍNÁ DOBA POSTNÍ
Ve středu (tzv. popeleční středu) dne 2. března 2022 započne 
40denní období postu, které se netýká pouze zdržení se jídla 
a pití,  ale má zahrnovat  i projevy větší  citlivosti  vůči ostatním 
lidem např. ve  formě poskytování almužny či konání dobrých 
skutků.

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/

František J. Teister OSB

http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
http://www.sestrytesitelky.eu/
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hradu, se nás sjelo víc jak čtyřicet. Následovaly pozdravy, přání 
a nechybělo  ani  něco  na  zahřátí  a spálení  bacilů  od  starosty 
města. Potom následovalo společné  foto na památku a vyjeli 
jsme. Trasa byla tradiční. Účastníci vyrazili směrem na Rajhra-
dice, Otmarov, Měnín a po cyklostezce do Blučiny. Odtud do 
Opatovic, Rajhradic a do Rajhradu na RAFKU. Celkem 21 km. 
No, není to moc, ale na začátek roku dobré. Vzdálenější účast-
níci najeli samozřejmě o nějaké kilometry více. Tato akce není 
jenom o sportu, ale i o setkání. V hospůdce na RAFCE bylo vy-
hodnocení jízdy s bohatou tombolou, na kterou se všichni těšili. 
V roce 2022 přejeme všem spoustu krásných zážitků při jízdě 
na kole a hodně zdraví a co nejméně defektů. 

Jiří Minařík

 ■ Skautský oddíl Rajhrad
Činnost v našem skautském oddíle na konci roku 2021

Betlémské světlo

Skauti s Betlémským světlem pro Rajhrad a okolí 
Dne  19.  prosince  2021  jsme  se  skauty  rozváželi  Betlémské 
světlo.  Pomyslnou  startovní  čáru  jsme  měli  v Rajhradě,  jeli 
do Rajhradic, Rebešovic, Otmarova a Holasic. Zvolený okruh 
jsme zakončili opět v Rajhradě. Betlémské světlo  je plamínek  

 ■ Hasiči Rajhrad a soutěž Soptík 27. 11. 2021

Mladí rajhradští hasiči po příjezdu do Zastávky

V sobotním mrazivém počasí  se uskutečnila poslední  soutěž 
tohoto roku Soptík 2021. Původně vědomostní soutěž odehrá-
vající se ve vnitřních prostorách zastávecké základní školy se 
letos netradičně konala venku v lesoparku v Zastávce u Brna. 
Z důvodu vládních opatření byla celá akce zkrácena a omeze-
na na minimum tak, abychom splnili veškerá hygienická kritéria 
a zároveň zvládli mírnou nepřízeň počasí. Přihlášených závod-
níků bylo 58 a našich šest kluků svými výkony rozhodně ostudu 
neudělali. 

Na nástupu před závody

Téměř všichni se svým pořadím vešli do první poloviny žeb-
říčku.  Naším  nejúspěšnějším  hasičem  ve  starších  žácích  se 
stal Sebastian Jaskulka na 8. místě, kde ho těsně následovali 
na 12. místě Ondřej Gregovský, Maxmilian Chlada na  třinác-
tém a Ríša Gregovský na 16. příčce. V mladších žácích sluš-
ně zabodoval Sanjay Thakoor a získal 17. místo, Kuba Kroulík 
26. Ríša k závěru soutěže poskytl na kameru krátký rozhovor 
pro reportáž Moravské hasičské jednoty. Klukům děkujeme za 
účast a těšíme se na nové sportovní, dovednostní i vědomostní 
výzvy v příštím roce 2022. Další fotografie ve fotokronice.

Ivona Jánská a Jarek Sedláček 

 ■ Tříkrálová cyklovyjížďka roku 2022
Tradice je třeba ctít a udržovat. I letos, 8. ledna 2022 v sobotu, 
se konala vyjížďka cyklistů nejen z Rajhradu, ale i z okolí a při-
jeli  i přátelé  cyklistiky  z Brna. Počasí  nám přálo.  Byla  teplota 
okolo 0 °C a bezvětří. Na tradiční sraz v 10 hodin, před restau-
rací U Opla, hned vedle nového kruháče, ve středu města Raj-
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Účastníci Tříkrálové cyklovyjížďky

Vyhodnocení jízdy na RAFCE 



odebraný  z věčného  ohně,  který  hoří  v jeskyni  pod  bazilikou 
Narození Páně v Betlémě, představuje symbol míru, lásky, na-
děje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celé-
ho světa. Od r. 1990 i brněnští, potažmo rajhradští skauti. 

Vánoční výprava – Mlýn na Věžnici  
(27. – 30. prosince)
Krásná místa  v údolí  bývalého Mlýna  na  Věžnici  znamenala 
pro nás skauty mnohá oživení našich vzpomínek z léta. Na tato 
místa jezdíme, dnes již tradičně, na tábor, který všichni chápe-
me jako vyvrcholení celoroční skautské činnosti a závěr skaut-
ského roku zároveň.

Když jsme přijížděli, vcelku mrzlo, ale sněhu mnoho nebylo 
příliš. „Borci“ si ho „vychutnali“  již na sjezdovce u Kladek, kde 
byl  nafoukaný  sníh  v dostatečném  množství.  Započali  jsme 
tedy menší odpolední pochodové cvičení a večer se vrátili do 
krásně vytopené chalupy.

Další den jsme rozdělili síly a roveři (starší skauti) se vypra-
vili na hrad Bouzov, což byl vcelku obdivuhodný výkon, neboť 
přes noc napadlo dalších asi 10 cm sněhu, a k  tomu  ještě  to 
bloudění,  vrátili  se ale  všichni. Skauti  se připravovali  na  svůj 
skautský slib, který byl vrcholem vánoční výpravy. Vybrali jsme 
krásné místo nad údolím, připravili ho, nachystali dřevo, vlajku, 
Bibli  a zbytek  dne  se  věnovali  tábornickým  dovednostem  na 
sněhu a plnění jednotlivých bodů skautské stezky.

Cesta ke slibovému ohni

Večerní slib se stal velmi silným prožitkem pro nás všechny, 
lehce sněžilo, oheň krásně hořel, praskal. Slavnostní atmosfé-
ra a hluboká slova skautské „přísahy“ nás všechny naplňovala 
bratrskou sounáležitostí ke skautskému hnutí. Připojuji zde jeho 
slova, která každého zavazují žít v ideálech skautského hnutí 
a naplňovat jeho hodnoty:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe,
sloužit Nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním. 
K tomu mi dopomáhej Bůh.

Je  velmi  povzbuzující  povídání  s našimi  skauty,  kteří  již 
chápou smysl slov, jako čest, žít čestně, konat dobré věci pro 
druhé,  vnímat  to Nejvyšší Dobro,  jenž  nás  převyšuje. Slib  je 
vnímáním  ve  vztahu  k vlastním  povinnostem  a lásce  k vlasti, 
která je cílem i prostředkem skautské výchovy, stejně tak, jako 
uvědomění  si  potřebu  pomoci  těm  nejpotřebnějším!  To  nejú-
žasnější na tom celém je, že se mladý hoch pro tento závazek 
rozhoduje zcela dobrovolně. Díky  tedy Ondro Č., Maxi, Kubo 
M., Matěji, Patriku a Šimone a přejeme vám vše jen dobré na 
další skautské cestě.
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Slibuji na svou čest…

Údolí u tábořiště Věžnice

I další den se odehrával ve skautském duchu, kdy společně 
skauti uvařili snídani a připravili oběd. Prošli jsme si další místa 
v blízkosti tábořiště a zbyl i čas na doplnění získaných doved-
ností do stezky skauta.

Nový rok jsme začali pomocí při Tříkrálové sbírce, při které 
se vykoledovalo rekordních 104 444 Kč. Více ale budeme in-
formovat příště.

M. H., Skautský oddíl sv. Václava Rajhrad

 ■ Klub vodáků Rajhrad

Zimní kondiční soustředění
Dnešní děti  je  těžké dostat ven. Raději sedí doma s mobilem 
nebo u počítače.  I přesto,  že  v této nejisté době  jsme do po-
slední chvíli nevěděli,  jestli  to bude možné, podařilo se naše-
mu klubu zorganizovat a uskutečnit zimní soustředění. Máme 
z toho velkou radost. Vytáhli jsme děti z virtuálního světa, a jeli 
na výlet do krásné přírody, na 4 dny na Vysočinu, poznávat svět 
na vlastní kůži. Program byl náročný: Kondiční trénink na běž-
kách; Turistické pěší procházky; Sněhové radovánky; Aktivní 
odpočinek; Plavecký trénink a závody v plavání 50 m a 100 m; 
Zdravý a všestranný rozvoj; Poznání se s kamarády s oddílu 
a posílení týmového ducha; Velká porce zábavy. Bylo to skvělé. 
Užili jsme si to. Některé děti držely pálky v ruce poprvé, někdo 
zase  stál  poprvé  na  běžkách,  někdo  umýval  poprvé  nádobí, 
a někdo  se musel  překonat  a navazovat  společenské  vztahy. 
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 ■ Záchranná stanice Rajhrad v roce 2021
Celkem bylo v průběhu roku 2021 přijato 444 živočichů v 65 ži-
vočišných  druzích.  Největší  podíl  tvořil  příjem  ptáků  v počtu 
353 exemplářů v 53 živočišných druzích (79,5 %), savci 90 je-
dinců v 11 druzích (20,3 %) a jedna užovka hladká (0,2 %) za 
zástupce plazů.

Nejpočetnějším druhem zvířat byla letos v první desítce po-
štolka obecná  (52 ex.). Na druhém místě káně  lesní  (42 ex.) 
a dále  na  třetím  až  desátém místě  se  umístili  ježek  západní 
(39 ex.), rorýs obecný (23 ex.), vlaštovka obecná (23 ex.), jiřička 
obecná (23 ex.), labuť velká (22 ex.), ježek východní (20 ex.), 
kos černý (16 ex.) a desítku uzavírá hrdlička zahradní (15 ex.). 
Celkem tedy 275 jedinců a tvořili tak dohromady 62 % z celko-
vého počtu přijatých zvířat.

Druhy zvláště chráněné představovalo 116 jedinců ve 24 ži-
vočišných druzích (tj. 26 % z celkového počtu), např. tři luňáci 
červení, dva orli mořští, orel královský, čtyři ostříži lesní, moták 
pilich, vlha pestrá nebo sova pálená.

Záchrana orla skalního

K druhům řazeným mezi zvěř podle zákona o myslivosti ná-
leželo 158 přijatých exemplářů  ve 20 druzích,  což  je 35,6 % 
z celkového počtu přijatých. Mezi zvěř, kterou lze lovit, patřilo 
32 jedinců v10 druzích a mezi celoročně hájenou zvěř, kterou 
nelze lovit, náleželo 126 jedinců v 10 druzích.

Dle  místa  nálezu  pocházeli  přijatí  živočichové  z následu-
jících  území  ORP  smluvně  daných  v rámci  Národní  sítě  zá-
chranných  stanic:  Židlochovice  100x  (22,5  %),  Břeclav  77x 
(17,4 %), Znojmo 66x (14,9 %), Ivančice 39x (8,8 %), Mikulov 
39x (8,8 %), Hustopeče 52x (11,7 %), Pohořelice 30x (6,8 %), 

Když už děti překonaly prvotní ostych, navázaly nová přátelství 
a odjížděly s nově zvládnutou dovedností.

Na soustředění panovala skvělá nálada

Vedoucí se o to náležitě snažili 

Sníh je přece voda jiného skupenství

Děkujeme  všem,  kteří  se  podíleli  na  přípravě. Mnohokrát 
děkujeme všem účastníkům za společně strávený čas.

Klub Vodáků Rajhrad
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Moravský Krumlov 26x (5,9 %). Z ostatních obcí s rozšířenou 
působností mimo působnost smlouvy s ČSOP: Brno 6x (1,4 %), 
Šlapanice 3x (0,7 %), Blansko 1x (0,2 %), Bučovice 1x (0,2 %), 
Hodonín 1x (0,2 %) a Náměšť nad Oslavou 1x (0,2 %).

Ostříž v ruce záchranáře

Podle  důvodu  příjmu  se  jednalo  o 208  exemplářů  zraně-
ných, 163 ex. mláďat, 37 ex. odchyty, 25 ex. ostatní důvody, 
4 ex. otrava a 7 ex. vysílených.

Z celkového počtu 444 přijatých jedinců se podařilo nadpo-
loviční  část  z nich  233  ex.  (52,5 %)  vypustit  zpět  do  přírody. 
Na následky úrazu nebo ve vážném zdravotním stavu uhynulo 
nebo bylo utraceno 146 ex. (32,9 %). Dosud v držení nebo léč-
bě se aktuálně nachází 64 živočichů (14,4 %).

Spolupráce  se  složkami  IZS  (Integrovaného  záchranného 
systému) se promítla celkem v 17 řešených událostech. Z toho 
10  jich  bylo  ve  spolupráci  s Hasičským  záchranným  sborem 
JMK. Vesměs se jednalo o spolupráci v souvislosti s labutěmi, 
ve dvou případech u zachycených rorýsů ve výšce a v jednom 
případě u technické  pomoci  při  odchytu  užovky  v motorovém 
prostoru automobilu.

V  souvislosti  s tornádem  na  jižní Moravě  jsme  přijímali  na 
přelomu  měsíců  června  a července  celkem  21  ptáků.  První 
případ 29. 6. 2021 bylo spadené hnízdo s 5 mláďaty vlaštovek 
v obci Moravská Nová Ves. Druhý dne 4. 7. 2021 taktéž v Morav-
ské Nové Vsi a opět 8 mláďat vlaštovek, dále na výzvu krizového 
štábu JMK  jsme dne 6. 7. 2021 odebírali z hnízda v Hruškách 
5  mláďat  vlaštovek,  kde  bylo  statikem  rozhodnuto  o demolici 
domu  ještě  téhož  dne.  Posledním  případem  bylo  z budky  na 
poškozeném sloupu elektrického  vedení  u Břeclavi  převzetí  tří 
mláďat poštolek. Zde se budovala zcela nová linka VN.

Jarek Sedláček

UŽITEČNÉ INFORMACE

12—2—2022
SVĚTOVÉ HITY V NETRADIČNÍM POJETÍ

SOBOTA

18.00

SÁL V RESTAURACI NA KINĚ

RAJHRAD

UKUVEČER

 

OREL Jednota Židlochovice, Cukrovarská 738, Židlochovice – oddíl Systema Combat 

Začínáme cvičit s nováčky 

kdo má zájem na sobě pracovat naučit se nové znalosti, zvýšit 
fyzickou kondici a jednoduše se ubránit – efektivně čelit 

případnému napadení, přijdi mezi nás  

  
SYSTEMA - Techniky jsou snadno naučitelné a použitelné  

Trénujeme - úterý a čtvrtek od 18.00 hod.   

V Židlochovicích v tělocvičně  Za komínem (ORLOVNA) 

Trénik - základní rozcvičení, fyzická průprava, cvičení technik,  
uvedení technik do praxe.  

Co sebou - obuv do tělocvičny, sportovní oblečení, 

Kontakt - tel.: 773 192 508 - Jožka             tel.: 777 11 33 71 - Petr 
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FOTOKRONIKA – 100. letý pan Miroslav Netopil na fotografiích

Civilní fotografie Miroslava Netopila z roku 1999

Při návštěvě starosty města Františka Ondráčka

Pan Netopil při podpisu do kroniky Města Rajhradu

Pan Netopil na portrétní fotografii z roku 1960

Na společné fotografii z totálního nasazení  
v Berlíně stojí Miroslav Netopil zcela vpravo
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Mladí hasiči se koncentrují před závody 
v Zastávce

Rajhradský pěvecký sbor, střední oddělení

Rajhradský pěvecký sbor, nejmenší oddělení

Mladí hasiči při plnění úkolů v Zastávce

Tříkrálový cyklovýlet, sraz u radnice

Tříkrálový cyklovýlet, na trati

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 – 100. letý pan Miroslav Netopil na fotografiích
	FOTOKRONIKA 

