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Jsou to potomci vojáků 2. ukrajinského frontu, kteří v roce 
1945 osvobozovali Rajhrad. Vždyť  i generálmajor Maxim 
J.  Kozyr,  který  v Rajhradě  zahynul,  pocházel  z Ukrajiny. 
Koncem  loňského  roku  pomohli  s  náročnými  technický-
mi  instalacemi  v okresním archivu  velmi  zruční ukrajinští 

pracovníci,  jejichž  dědové 
neznámo  kde  u  nás  padli 
a  jsou  podnes  nezvěstní. 
V  současnosti  všichni  tito 
pracovníci  někde  ve  své 
vlasti nasazují životy.

Mnoho rajhradských ob-
čanů  i  organizací  Ukrajině 
různým způsobem přispívá 
a pomáhá. Sestry Těšitelky 
se ujaly žen a dětí, kterým 
poskytly  kvalitní  zázemí, 
o  několik  rodin  se  starají 
také  rajhradští  benediktini 
a  v  Základní  škole  TGM 
začíná  výuka  pro  ukrajin-
ské  žáky.  Za  všechnu  las-
kavost, vstřícnost a pomoc 
současnou i budoucí náleží 
velké poděkování.

Za redakci RZ  
Ivo Durec 

Není snad nikoho v naší republice, a ani v Rajhradě, kdo 
by s děsem v očích nesledoval hrůzy války, které se ode-
hrávají na nedaleké Ukrajině. Statisíce žen a dětí prchají 
do bezpečí okolních států, zatímco jejich synové, manže-
lé, otcové a dědové zůstávají bojovat za svoji vlast a zem. 

RAJHRAD POMÁHÁ UKRAJINĚ 

Se sestrou Theofilou při hodině češtiny.
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AKTUALITY

AKTUALITY Z RADNICE
 ■ Investiční akce v roce 2022
Na XIX. veřejném zasedání Zastupitelstva města byl schválen 
rozpočet města pro rok 2022. Rozpočet pro  letošní rok  je vy-
rovnaný. Schválené příjmy jsou ve výši 78 323 100 Kč, výdaje 
ve  výši  78  323 100 Kč. V  současné době nemá město  žád-
né finanční závazky. Navržené investiční akce budou hrazeny 
z vlastních zdrojů. Schválený rozpočet letošního roku obsahuje 
mimo jiné tyto investiční akce (Kč s DPH):

 ■ Nové chodníky v ulicích  
Komenského a Zeleného 6 200 000 Kč 

 ■ Čistírna odpadních vod  
(opravy a modernizace) 6 438 000 Kč

 ■ Nové herní prvky na dětská hřiště 1 000 000 Kč

 ■ Zateplení budovy zdravotního střediska 1 100 000 Kč

 ■ Technické zázemí pro údržbu města 2 200 000 Kč

 ■ Sportovní  hala  při  ZŠ Rajhrad  (o  termínu  zahájení  stavby 
bude rozhodnuto v dubnu 2022)

 ■ Nový zákon o odpadech a dopady na obce 
a občany
Od ledna letošního roku je v platnosti nový zákon o odpa-
dech, který zásadním způsobem mění pohlížení obcí na 
vlastní odpadové hospodářství. Množství odpadů úměrně 
se zvyšováním životní úrovně každoročně roste. Proto EU 
i členské státy přistupují k novým pravidlům v oblasti od-
padů, které budou mít dopad na nás všechny.

Zákon především zdražuje uložení odpadu na skládky.
Pokud obec přečerpá stanovený limit (který činí v roce 2021 na 
občana 200 kg za rok, v příštím roce již jen 190 kg a každý další 
rok se tento limit snižuje o 10 kg) zaplatí skládce vyšší odvod 
za každý uložený kilogram odpadu. Tímto opatřením chce stát 
motivovat obce k většímu třídění, protože směsný nevytříděný 
komunální odpad bude nejdražší složkou odpadového hospo-
dářství obcí. A týká se to i spaloven, které také zvyšují ceny za 
energetické využití odpadů, protože stoupla poptávka po jejich 
službě a nechtějí být výrazně levnější než skládky.

Cílem je minimalizace skládkování a přechod na 
oběhové hospodářství:
 ■ snaha o omezení vzniku odpadů;
 ■ opakované použití výrobků;
 ■ maximální využití odpadů jako zdrojů materiálu a energie;
 ■ minimalizace skládkování.
Všechny jmenované postupy povedou k nárůstu celkových 

nákladů na odpadové hospodářství. Úspor v nákladech obcí lze 
dosáhnout pouze předcházením vzniku odpadů v běžném živo-
tě obyvatel a v provozu obcí.

Pro docílení nastavených legislativních povinností 
bude nutné posílit:
 ■ systémy třídění odpadů;
 ■ technologie na úpravu a zpracování odpadů;
 ■ možnosti opětovného využití výrobků;
 ■ osvětu veřejnosti s cílem omezení spotřeby.

Ze zákona vyplývá povinnost odděleně soustřeďovat recy-
klovatelné složky KO, tedy vytřídit ze směsného komunálního 
odpadu alespoň 60% (od roku 2030 min. 65%, od roku 2035 
min. 70%).

To znamená, že v roce 2025 by měla obec mít z celkového 
množství odpadů pouze 40% směsného komunálního odpadu 
(včetně velkoobjemového) a 60% vytříděných složek jako je pa-
pír, plast, sklo, kovy, bio, oleje a textil. Beze změn, a především 
bez  investic do odpadového hospodářství každé obce a  také 
bez snahy občanů, se obce v dalších letech neobejdou.

 ■ Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu 
v Rajhradě
Město Rajhrad vyhlašuje druhý ročník soutěže o nejhezčí roz-
kvetlou předzahrádku, balkon, terasu, okno, květinovou nádobu 
v roce 2022. Cílem je podporovat občany a také firmy a institu-
ce při zkrášlování města. Fotit květinové výzdoby a zasílat jejich 
fotografie můžete od  jara 2022 nejpozději do 9. září 2022 na 
e-mailovou adresu: mesto@rajhrad.cz. Nebo fotografie fyzicky 
vhodit do schránky umístěné na Městském úřadě v Rajhradě. 
Do e-mailu nebo k fotkám ve schránce uveďte jméno a telefon 
osoby, která o prostor pečuje a přesnou adresu místa pořízení 
fotografií.

Pravidla soutěže:
1.   Do  soutěže  budou  zahrnuty  fotografie,  které  vznikly  na 

katastru města Rajhrad.
2.   Obsahem  fotografie  musí  být  zeleň, která je viditelná 

z veřejně přístupných míst  pro  případnou  kontrolu 
hodnotící komise.

3.  Fotografie může zaslat i osoba, která o prostor osobně 
nepečuje, ale zná jméno dotyčného vlastníka nebo pe-
čovatele zkrášleného prostoru a získá jeho souhlas.

4.   Zasláním fotografií dáváte souhlas s jejich zveřejněním včetně 
jmen. Udělujete tímto souhlas Městu Rajhrad, IČ: 00282456, 
aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpra-
cováním  osobních  údajů  zpracovávala  tyto  osobní  údaje: 
jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje.

Fotografie budou umístěny na Facebooku města Rajhradu 
a  ve  vývěsce  na  Městském  úřadě.  Tři nejhezčí fotografie 
vybere nezávislá komise.

Ceny pro vítěze:
1.  místo 1 500 Kč a věcná odměna v hodnotě 1 000 Kč
2.  místo 1 000 Kč a věcná odměna v hodnotě 500 Kč
3.  místo 500 Kč a věcná odměna v hodnotě 500 Kč

Vítězné fotografie květinových výzdob se jmény jejich tvůrců 
budou zveřejněny také ve Zpravodaji a na webu města. Nebojte 
se zúčastnit! Těšíme se na vaši barevnou květinovou krásu!

AKTUALITY OSTATNÍ
 ■ Poděkování sester Těšitelek BSJ
Jménem komunity sester Těšitelek srdečně děkuji všem, kte-
ří zareagovali na naši výzvu o pomoc pro ukrajinské uprchlíky 
ubytované v našem klášteře. Ubytování u nás už využilo téměř 
50 lidí, někteří se zdrží jen krátce a pokračují dál, nebo si našli 
trvalejší bydlení. Momentálně je u nás 25 lidí, ale lidí ochotných 

mailto:mesto@rajhrad.cz
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je pak obdivuhodná krása. I sám zahradník je z návštěvnického 
zájmu nadšen: „Jsme skutečně srdečně rádi tomu, že jsme se 
mohli podělit o radost z nádherně nejrůznějšími tvary a barva-
mi v letošním roce kvetoucích více než tří desítek kamélií hned 
s  několika  desítkami  zájemcům  nejenom  z  řad  místních  ale 
i mnohých přespolních, kteří se rozhodli využít naši nabídku a o 
prvních  dvou  březnových  víkendech  zavítali  do  rajhradského 
benediktinského opatství na výstavu kamélií.“ řekl Radek Mrhač. 

ID ■ Budování parku Rozárka

Centrální část parku Rozárka
Práce na parku Rozárka utěšeně pokračují. Jsou už vybagrova-
né chodníky a místa pro pergoly. Začínáme rozvážet štěrk, na 
který přijde dlažba. Pozornost budí základy pro pergoly, lidi se 
ptají, co se tam bude stavět. Největší radost máme ze stromů. 
Poupata se již nalévají a už si je byly prohlédnout i první špačci. 
Moc děkujeme všem štědrým dárcům. Možnost adopce je po-
řád aktuální, několik stromů je ještě bez majitele – ať jim to není 
líto. Více informací na www.parkRozarka.cz.

Úprava základů pro pergoly
S. Františka

pomáhat  je  taky dost,  takže zatím nic nepotřebujeme. Kdyby 
se situace změnila, budeme veřejnost informovat. S. Františka

 ■ 100. výročí úmrtí blahoslaveného císaře Karla I.
Sestry Těšitelky zvou na pouť dne 3. 4. 2022 do svého kláštera 
k blahoslavenému císaři Karlu I. V 16.30 hodin téhož dne bude 
mít PhDr. Josef Mikulášek v našem klášteře přednášku o císaři 
Karlu Habsburském a jeho rodině. Další informace na plakátku. 

Pozvánka na „Pouť za obnovu víry v rodinách k blahoslave-
nému Karlu Rakouskému“ na str. 19

 ■ Babské hody 2022

Vzpomínka na poslední Babské hody

Po minulých  dvou  letech,  kdy  epidemiologická  situace  nedo-
volovala pořádání žádných společenských akcí, jsme se všich-
ni  konečně dočkali. Opět  se  budou  konat  tradiční  rajhradské 
babské hody. Těšit se můžete na taneční vystoupení bab i dětí 
ze Základní umělecké školy Rajhrad, na oblíbenou soutěž Raj-
hradská buchetka  i na soutěže, které si pro Vás naše stárky 
připravily. Těšíme se na Vás 28. 05. 2022.

Jitka Kovářová

 ■ Výstava kamélií u benediktinů
Mnozí občané navštívili začátkem roku unikátní výstavu kamélií 
v benediktinském klášteře, o které pečuje klášterní zahradnický 
mistr Radek Mrhač. Že jsou kamélie pro domácí pěstování ná-
ročné, zjistil asi každý, kdo to zkoušel. Někteří je darují v nedob-
ré stavu právě klášteru, kde se je pokoušejí zachránit, a pokud 
se to podaří, tak dostávají náležitou odbornou péči. Výsledkem 

Nádherné klášterní kamélie zahradníka Mrhače

http://www.parkRozarka.cz
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AKTUALITY

 ■ Výsledek Tříkrálové sbírky 2022 přináší naději 
k realizaci charitních projektů 
Tříkrálová sbírka je krásná a dlouholetá tradice, jejímž novodo-
bým rozměrem je pomoc lidem v nouzi, kterou se nám daří 
poskytovat díky příspěvkům od jednotlivců a rodin.Skupinky ko-
ledníků chodí od domu k domu, vinšují štěstí, zdraví a žehnají 
příbytkům.

Specifická  forma dobrovolnictví  v podobě každoročně po-
řádané  Tříkrálové  sbírky  je  ukázkou  zapojení  obrovského 
mnoství  lidí, kteří spolupracují pro dobrou věc. Pomáhá nám 
k tomu okolo 88 asistentů a přes 2400 koledníků – někteří 
z nich již mnoho let. Bez nich by tato sbírka v takovémto roz-
sahu nemohla existovat. Letos jsme se vrátili k tradiční podobě 
sbírky – neprobíhala pouze online, ale opět se zapojili asistenti 
a  koledníci,  kteří  chodili  s  koledou do domácností,  tak  jak  je 
dlouholetým zvykem.

Solidarita  lidí byla neuvěřitelná. Prostřednictvím stacionár-
ních kasiček se doposud vybralo 5 173 857 Kč. Na sbírkový 
účet s variabilním symbolem určeným pro Oblastní charitu Raj-
hrad lidé poslali 115 550 Kč. Výsledky jsou prozatím průběžné; 
online podoba sbírky potrvá až do 30. 4. 2022. 

„Vážíme si vaší ochoty pomoci. Uvědomujeme si, že je toto 
období náročné. Ačkoliv situaci spojenou s pandemií nemoci 
covid-19 prožívá každý jinak, dotýká se nás všech. Do Tříkrálo-
vé sbírky se již tradičně zapojili naši asistenti, kterým moc děku-
jeme za dlouhodobou a vytrvalou pomoc. Dále děkujeme našim 
zaměstnancům, kteří šířili letáčky, a někteří z nich se zapojili 
ve svých obcích i osobně. Díky vám všem můžeme realizovat 
charitní cíle pro tento rok. Jedná se například o:

 ■ Financování rekonstrukce lůžkového oddělení B – 3 500 000 Kč
 ■ Financování dešťové kanalizace – 120 000 Kč
 ■ Financování nového zadního vchodu/dveří s dálkovým ovlá-

dáním – 165 000 Kč
 ■ Financování nového výtahu u zadního vchodu – 1 000 000 Kč

Rád bych zmínil, že Tříkrálová sbírka stále ještě probíhá 
online. Naši činnost můžete podpořit na charitním webu pro-
střednictvím sbírkového účtu se specifickým variabilním sym-
bolem nebo využít online kasičky na stránce trikralovasbirka.cz. 
Vaše příspěvky můžete zasílat až do 30. 4. Každá koruna 
pomáhá a žádná pomoc není malá. Moc vám všem děkuje-
me, posouváte nás dál,“ komentuje výsledky Tříkrálové sbírky 
ředitel Oblastní charity Rajhrad, Zdeněk Strašák. 

Ing. Jana Janoutová
pracovník vztahů k veřejnosti

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

 ■ Do práce na kole 2022

Zapojte se s námi do celonárodní výzvy „Do práce na kole 2022“ 
a podpořte tak šetrnou dopravu a zlepšení ovzduší ve vašem 
okolí. Výzva je určena pro týmy 2–5 členů nebo jednotlivce. Po-
čítají se cesty nejen na kole, ale i pěšky, na koloběžce, bruslích; 
do práce, školy, na MHD nebo ve volném čase. Registrace pro-
bíhá na www.dopracenakole.cz do 30. 4. 2022, jízdy se zazna-
menávají v měsíci květnu. Čím dříve se zaregistrujete, tím nižší 
startovné zaplatíte. V ceně startovného je tričko nebo nákrčník, 
možnost využití slev partnerů výzvy v rámci Akcí na triko, účast 
v soutěžích jednotlivých kategorií i účast na slavnostním vyhlá-
šení výsledků výzvy, které proběhne v červnu 2022 v Otevřené 
zahradě v Brně. Do výzvy se mohou zapojit i zaměstnavatelé, 
kteří účastnický poplatek uhradí za své zaměstnance a soutěží 
o titul Cyklozaměstnavatel roku. V Brně a okolí výzvu koordinu-
je Partnerství o.p.s. s podporou Magistrátu města Brna a Ther-
mo Fisher Scientific. Hlavní cenu – městské kolo Herka věnují 
Cyklospeciality. Průběžné aktuální  informace najdete  i na FB: 
Do práce na kole Brno.Tak do toho, těšíme se na vás! 

Jitka Jirků – koordinátorka Do práce na kole Brno 
Jitka.jirku@nap.cz , tel. 776 771 689 

Partnerství, o.p.s.

 ■ Osmnáctý dobročinný bazárek aneb staré věci 
jsou hezké a nepatří do popelnic 
Je smutné, kolik věcí za život nashromáždíme, i když většinu 
z nich vůbec nepotřebujeme, a jak lehce se s nimi dokážeme 
rozloučit a bez lítosti je vyhodit. Naši předkové se chovali k vě-
cem denní potřeby velice zodpovědně a věci z přírodních mate-
riálů sloužily do roztrhání těla a i pak se snadno opravily. Dnes 
je situace bohužel jiná a spousta věcí končí v popelnicích. Je 
však spousta lidí, kteří si věcí váží a rádi by, aby i nadále věci 
sloužily někomu jinému, když oni je užívat nemohou nebo ne-
chtějí. Druzí jsou zase rádi, že získají věci, které v obchodech 
možná už nenaleznou a za pár korun. A právě pro takové lidi je 
tu náš bazárek!

Příjem věcí do bazárku se bude konat v sobotu 9. dubna 
od 16.00 do 19.00 hodin v rajhradské sokolovně.

Co  nám můžete  přinést  do  bazárku  k  prodeji:  kuchyňské 
potřeby, bytové doplňky, módní doplňky, hračky, hry, ruční nářa-
dí, sportovní potřeby, knížky, vlnu na pletení, vyšívací bavlnky, 
zbytky látek a jiné drobné věci, co vás napadnou.

Samotný bazárek, kde si můžete udělat radost koupí těch-
to věcí za symbolické ceny a tím podpořit zraněná nebo opuš-
těná zvířátka, proběhne v neděli 10. dubna od 14.00 do 18.00 
opět v rajhradské sokolovně. 

Všechny dosavadní bazárky konané na podporu zvířat, kte-
rá se ocitla většinou díky nezodpovědnému chování lidí v Zá-
chranné stanici v Rajhradě, byly úspěšné a setkaly se s ohla-
sem veřejnosti.

Členky z oddílu zdravotního cvičení Sokola Rajhrad, které 
bazárek pořádají, se těší na vaši přízeň. 

Liba Hochmanová

http://trikralovasbirka.cz
http://www.rajhrad.charita.cz
http://www.dopracenakole.cz
mailto:Jitka.jirku@nap.cz
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY

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 47. schůzi,  
konané dne 24. 1. 2022

 ■ Schválila: 
 ■ zřízení  účtu  s  termínovaným  vkladem  s  indexovou  úro-

kovou sazbou u Komerční banky, a. s. dle nabídky a převod 
20 mil. na tento účet

 ■ smlouvu  o  smlouvě  budoucí  č.:  HO-001030068974/001-
ELIG  o  zřízení  věcného  břemene  na  stavbu  „Rajhrad, 
rozš.  kNN,  rez.  Rajhrad,  K42/1“  mezi  Městem  Rajhrad,  IČ 
00282456 jako budoucím povinným a společností EG.D, a. s., 
IČ 28085400 jako budoucí oprávněnou za jednorázovou ná-
hradu ve výši 2 000 Kč bez DPH

 ■ Souhlasila: 
 ■ s  rozsahem oprav ČOV pro  rok  2022  a  doporučuje  akci 

oprava ČOV zařadit do rozpočtu města na rok 2022

 ■ z hlediska záměru „Novostavba RD Rajhrad p. č. 797“ (PD 
10/2021) s napojením na vodovodní a kanalizační síť ve vlast-
nictví města Rajhrad na pozemku p. č. 871 k. ú. Rajhrad, jejich 
uložením  na  pozemku  p.  č.  871  k.  ú.  Rajhrad,  se  zřízením 
sjezdu  z  nově  vybudovaného  parkovacího  stání  z  pozemku 
p. č. 797 k. ú. Rajhrad na pozemek p. č. 871 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 zá-
měry o dispozici 1 rodinný dům = 1 bytová jednotka

 ■ z  hlediska  záměru  „Novostavba RD Rajhrad  č.  593/610“ 
(PD  10/2021)  s  napojením  na  vodovodní  a  kanalizační  síť 
ve  vlastnictví  města  Rajhrad  na  pozemku  p.  č.  593/625  k. 
ú. Rajhrad,  jejich  uložením na  pozemku  p.  č.  593/625  k.  ú. 
Rajhrad, se zřízením sjezdu z nově vybudovaného parkova-
cího stání z pozemku p. č. 593/610 k. ú. Rajhrad na pozemek 
p. č. 593/625 k. ú. Rajhrad za předpokladu udržování pořádku 
na  pozemcích města Rajhrad  a  uvedení  pozemků  ve  vlast-
nictví 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

 ■ z  hlediska  záměru  „Rajhrad,  rozš.  kNN.  rez.  Rajhrad, 
K42/1“ s uložením kabelového vedení elektro NN a umístěním 
dvou přípojkových skříní SS 100 na pozemku p. č. 97 k. ú. Raj-
hrad, tak jak je uvedeno na situačním výkresu D2.1 z prosince 
2021  vyhotoveného  společností  ELINGCZ  za  předpokladu 
udržování  pořádku na pozemcích města Rajhrad a uvedení 
pozemků ve vlastnictví města Rajhrad dotčených stavbou do 
původního stavu na náklady investora, stavebník bude 7 dní 
před zahájením prací informovat Vlastníka dotčených pozem-
ků (Město Rajhrad) a následně bude předáno staveniště

 ■ Uložila: 
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí č.: 

HO-001030068974/001-ELIG o zřízení věcného břemene na 
stavbu „Rajhrad,  rozš. kNN, rez. Rajhrad, K42/1“ mezi Měs-
tem Rajhrad, IČ 00282456 jako budoucím povinnýma společ-
ností EG.D, a. s., IČ 28085400 jako budoucí oprávněnou za 
jednorázovou náhradu ve výši 2 000 Kč bez DPH

 ■ Pověřila: 
 ■ pana Tomáše Smutného organizací a přípravou akce Raj-

hradské hody na září 2022

 ■ paní Jitku Kovářovou organizací a přípravou akce Rajhrad-
ské babské hody na květen 2022

Rada města na své 48. schůzi,  
konané dne 14. 2. 2022

 ■ Schválila: 
 ■ účetní závěrku za rok 2021 Mateřské školy Rajhrad, okres 

Brno-venkov, příspěvková organizace

 ■ rozdělení  hospodářského  výsledku  Mateřské  školy  Raj-
hrad,  okres  Brno-venkov,  příspěvková  organizace,  ve  výši 
657 197,48 Kč tak, že bude převedeno do rezervního fondu 
647 197,48 Kč a 10 000 Kč do fondu odměn

 ■ převod prostředků z fondu rezervního do fondu investiční-
ho ve výši 600 000,00 Kč. Prostředky ve výši 200 000 Kč bu-
dou použity na investiční akce roku 2022 dle plánu Mateřské 
školy Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

 ■ odvod finančních prostředků ve výši 691 000 Kč z  inves-
tičního  fondu  Mateřské  školy  Rajhrad,  okres  Brno-venkov, 
příspěvková  organizace,  do  rozpočtu města  Rajhrad  (zřizo-
vatele)

 ■ odpisový plán Mateřské školy Rajhrad, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, na rok 2022

 ■ Účetní závěrku za rok 2021 Základní školy T. G. Masaryka 
Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

 ■ rozdělení  hospodářského  výsledku  Základní  školy  T.  G. 
Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organiza-
ce, ve výši 798 814 Kč tak, že 788 814 Kč bude převedeno do 
rezervního fondu a 10 000 Kč do fondu odměn

 ■ převod prostředků z fondu rezervního do fondu investiční-
ho ve výši 700 000 Kč. Prostředky ve výši 310 000 Kč budou 
použity na investiční akce roku 2022 dle plánu Základní školy 
T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková or-
ganizace

 ■ odvod finančních prostředků ve výši 494.000 Kč z  inves-
tičního  fondu Základní  školy T. G. Masaryka Rajhrad, okres 
Brno-venkov,  příspěvková  organizace,  do  rozpočtu  města 
Rajhrad (zřizovatele)

 ■ odpisový  plán  Základní  školy  T.  G.  Masaryka  Rajhrad 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace, na rok 2022

 ■ Dodatek č. 2  ke Smlouvě přenechání  veřejného osvětle-
ní  na území města Rajhradu do nájmu,  o  jeho provozování 
a správě uzavřené dne 3. 10. 2004 mezi Městem Rajhrad, IČ 
00282456 a společností Eltodo osvětlení, s. r. o., IČ 25751018
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Mgr. František Ondráček, v. r.
starosta Města Rajhrad
OTISK RAZÍTKA

 ■ Nesouhlasila: 
 ■ s provedením záměru společnosti Enlytech ve městě Raj-

hrad  souvisejícího  s modernizací  telekomunikačního  vedení 
společnosti  Cetin  a.  s.  v  ulicích  Masarykova,  Štefánikova 
a  Úvoz  způsobem,  že  dojde  k  výkopovým  pracím  v  trase 
chodníků, a to vzhledem k tomu, že chodníky na těchto ulicích 
již prošly celkovou opravou nebo rekonstrukcí

 ■ Uložila: 
 ■ starostovi zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě pře-

nechání veřejného osvětlení na území města Rajhradu do ná-
jmu, o jeho provozování a správě uzavřené dne 3. 10. 2004 
mezi Městem Rajhrad,  IČ 00282456 a společností ELTODO 
OSVĚTLENÍ, s. r. o., IČ 25751018

 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Dodatku  č.  4  Smlouvy 
č.  047815/17/OÚPSŘ  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  Jiho-
moravského kraje mezi Městem Rajhrad,  IČ 00282456  jako 
příjemcem  a  Jihomoravským  krajem,  IČ  70888337  jako 
poskytovatelem

 ■ Vzala na vědomí: 
 ■ seznam faktur nad 25 tis. Kč od 23. 11. 2021 do 14. 2. 2022

 ■ výroční zprávu Města Rajhrad o činnosti v oblasti posky-
tování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění

Rada města na své 49. schůzi,  
konané dne 2. 3. 2022

 ■ Schválila: 
 ■ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo II/425, III/41617 Rajhrad, 

okružní křižovatka, jehož předmětem je změna celkové ceny 
díla,  která  je  upravena  podle  prováděných  víceprací  a mé-
něprací  zjištěných  v  průběhu  provádění  stavby.  Nová  cena 
díla činí 735 518,69 Kč bez DPH. (Veřejnou zakázku „II/425, 
III/41617 RAJHRAD, okružní křižovatka“ financovala Správa 
a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. Město Rajhrad se 
finančně podílí na rekonstrukci chodníkových ploch přilehlých 
k prostoru okružní křižovatky. Smlouva o dílo byla schvále-
ná na 40. Schůzi RM konané dne 7. 7. 2021 mezi Městem 
Rajhrad a společností IMOS Brno, a. s. za cenu ve výši 
800 111,78 Kč bez DPH. Společnost IMOS Brno, a. s. předlo-
žila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo II/425, III/41617 Rajhrad, 
okružní křižovatka, který byl schválený na 45. Schůzi RM ko-
nané dne 8. 12. 2021. Dodatek se týkal prodloužení termínu 
zhotovení díla. Z důvodu posunutí termínu dokončení prací 
pro Správu a údržbu silnic bylo nutné posunout termín prací 
pro Město Rajhrad, které na tyto práce navazovaly, a to do 
5 měsíců od předání staveniště. Po dokončení stavby spo-
lečnost IMOS Brno, a. s. předložila Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o dílo II/425, III/41617 Rajhrad, okružní křižovatka, jehož před-
mětem je změna celkové ceny díla, která byla upravena podle 

 ■ Dodatek č. 4 Smlouvy č. 047815/17/OÚPSŘ o poskytnutí 
dotace  z  rozpočtu  Jihomoravského  kraje mezi Městem Raj-
hrad, IČ 00282456 jako příjemcem a Jihomoravským krajem, 
IČ 70888337 jako poskytovatelem (jedná se o dotaci na nový 
územní plán města)

 ■ Souhlasila: 
 ■ s  Kritérii  pro  přijímání  dětí  k  předškolnímu  vzdělávání 

stanovená  pro  řádný  školní  zápis  pro  školní  rok  2022/2023 
předloženými ředitelkou Mateřské školy Rajhrad okres Brno-
-venkov, příspěvková organizace

 ■ s  omezením a  přerušením  provozu MŠ  v  období  letních 
prázdnin tak, že v období od 1. 7. do 29. 7. 2022 bude provoz 
MŠ pouze na hlavní budově na ul. Husova, od 1. 8. do 31. 8. 
2022 bude MŠ uzavřena

 ■ se Stanoviskem města Rajhrad ze dne 26. 1. 2022 zaslané 
státní organizaci Správa železnic ke studii proveditelnosti VRT 
Jižní Morava, která  je prezentována na webových stránkách 
Správy železnic. Stanovisko města:

Ing. Marek Pinkava
Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Vedoucí oddělení přípravy RS 1 a RS 2
Úsek pro modernizaci dráhy, odbor přípravy VRT

Stanovisko města Rajhrad ke studii VRT Jižní Morava.

V Rajhradě 26.1.2022

Dobrý den,

v návaznosti na náš telefonický rozhovor Vám zasílám vyjádření 
ke studii VRT Jižní Morava, která je prezentována na webových 
stránkách firmy Správa železnic. Protože orgány města nebyly 
vyzvány, aby se ke studii vyjádřily, pokládejte prosím toto sdě-
lení za oficiální vyjádření Města Rajhrad. S navrženým řešením 
trasy VRT na k. ú. Rajhrad, tak jak je navrženo v prezentované 
studii, zásadně nesouhlasíme. Při osobním jednání v Rajhradě 
v minulém roce jsme Vám sdělili, že v případě takto vedené 
trasy požadujeme, aby vedla v tunelu nejen kolem obytné části 
Čtvrtě, ale i dále kolem navazující rezervy pro bydlení, která 
sousedí s další obytnou částí Rajhradu při ulici Masarykova, 
tzn., aby vedla v tunelu v celé délce od Staré pošty až ke křížení 
se silnicí II/425. Dále jsme požadovali, aby zůstalo zachováno 
stávající trasování silnice III/42510. V tomto smyslu jsme po-
dali i námitku k Návrhu aktualizace č.1 Zásad územního roz-
voje JMK. Námitka byla sice ze strany JMK zamítnuta, to však 
neznamená, že bychom od našeho požadavku na zachování 
stávající trasy silnice III/42510 ustoupili a v dalších stupních 
projektové přípravy ho budeme vyžadovat. Stejně tak budeme 
požadovat, aby celá rajhradská trasa byla vedena v tunelu, 
a nikoliv v otevřeném zářezu. Tyto naše požadavky jsme připra-
veni prosazovat s využitím všech zákonných prostředků a ve 
spolupráci se všemi dotčenými subjekty a správními orgány. 
K tomuto našemu rozhodnému postoji nás vede ta skutečnost, 
že Vámi navržená trasa VRT by měla v Rajhradě vést v těsné 
blízkosti obytných částí a je proto nutné zajistit všemi dostupný-
mi prostředky ochranu veřejného zdraví našich občanů. 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
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 ■ 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  finanční  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

Zastupitelstvo města Rajhradu na 
XIX. zasedání, konaném dne 16. 3. 2022

 ■ Vzalo na vědomí
 ■ zprávu o činnosti rady od 12. 1. 2022 do 16. 3. 2022

 ■ Schválilo
 ■ střednědobý  výhled  rozpočtu  Města  Rajhrad  na  roky 

2023–2024

 ■ rozpočet Města Rajhrad na rok 2022 v závazných ukaza-
telích na paragrafy,  jehož příjmy činí 78.323.100 Kč,  výdaje 
78 323 100 Kč a Rozpočet fondu zaměstnavatele na rok 2022 
a pravidla jeho tvorby a použití

prováděných víceprací a méněprací zjištěných v průběhu pro-
vádění stavby. Nová cena díla činí 735 518,69 Kč bez DPH).

 ■ schválila  Smlouvu  č.  11901236  o  poskytnutí  podpory  ze 
Státního  fondu  životního  prostředí  České  republiky  mezi 
Městem Rajhrad,  IČ  00282456  a  Státním  fondem  životního 
prostředí ČR, IČ 00020729 na akci „Sázíme stromy, Rajhrad, 
lokality Klínek a Lány“ ve výši 243 000 Kč

 ■ Souhlasila: 
 ■ s návrhem rozpočtu Města Rajhrad na rok 2022 a doporu-

čuje ho Zastupitelstvu města ke schválení

 ■ s  návrhem  Střednědobého  výhledu  rozpočtu  města  na 
roky  2023–2024  a  doporučuje  ho  Zastupitelstvu  města  ke 
schválení

 ■ z hlediska záměru „Rajhrad, rozš. NN, Halas, K1190“ s ulo-
žením kabelového vedení elektro NN na pozemku p. č. 1875 
k. ú. Rajhrad,  tak  jak  je uvedeno na situačním výkresu C.3, 
datace  únor  2022  vyhotoveného  společností MP Projekt  za 
předpokladu udržování pořádku na pozemcích města Rajhrad 
a uvedení pozemků ve vlastnictví města Rajhrad dotčených 
stavbou do původního stavu na náklady investora 

 ■ Doporučila: 
 ■ zastupitelstvu města schválit dotace sportovním a zájmo-

vým organizacím pro rok 2022 ve výši, kterou navrhuje komise 
školství, kultury a sportu

 ■ Vzala na vědomí: 
 ■ inventarizační zprávu za rok 2021

 ■ podnět paní Karin Tomanové, zákonným zástupcem Jiřího 
Rouse, který souvisí s možným poměrně závažným porušo-
váním platných zákonů ČR v příspěvkové organizaci ZŠ TGM 
Rajhrad

 ■ Uložila: 
 ■ starostovi  zajistit  uzavření  smlouvy  č.:  HO-

001030072951/002-MPPR o smlouvě budoucí mezi Městem 
Rajhrad, IČ 00282456 jako budoucí povinná a EG.D, a. s., IČ 
28085400 jako budoucí oprávněná na stavbu „Rajhrad, rozš. 
NN, Halas, K1190“ za  jednorázovou náhradu v celkové výši 
2 000 Kč bez DPH

 ■ starostovi zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 
II/425,  III/41617 Rajhrad,  okružní  křižovatka,  jehož  předmě-
tem je změna celkové ceny díla, která je upravena podle pro-
váděných víceprací a méněprací zjištěných v průběhu prová-
dění stavby. Nová cena díla činí 735 518,69 Kč bez DPH

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)
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 ■ prohlášení, že s majetkem (část pozemku p. č. 1116/1 k. ú. 
Rajhrad)  převezme  nabyvatel  (město  Rajhrad)  i  případné 
ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe 
povinnosti plynoucí z jejich odstraňování a nebude od předá-
vajícího požadovat náhradu spojenou s odstraňováním těchto 
závazků

 ■ Uložilo
 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Veřejnoprávní  smlouvy  o  po-

skytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Rajhrad pro rok 
2022 Mysliveckému spolku Rajhrad, Popovice Holasice, z.s. 
IČ 49457021, Městečko 29, 664 61 Rajhrad ve výši 80 000 Kč

 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Veřejnoprávní  smlouvy  o  po-
skytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Rajhrad pro rok 
2022 Klubu vodáků V.O.R. Rajhrad,  IČ 75137741, 9. května 
354, 664 61 Rajhrad, ve výši 100.000 Kč

 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Veřejnoprávní  smlouvy  o  po-
skytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Rajhrad pro rok 
2022 Benediktinskému opatství Rajhrad, Klášter 1 664 61 Raj-
hrad, IČ 00489174 ve výši 100 000 Kč

 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Veřejnoprávní  smlouvy  o  po-
skytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Rajhrad pro rok 
2022 RAFK, z. s. fotbalovému klubu Rajhrad Městečko 1029, 
664 61 Rajhrad, ve výši 753 000 Kč

 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Veřejnoprávní  smlouvy  o  po-
skytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Rajhrad pro rok 
2022 Tělocvičné jednotě Sokol Rajhrad, IČ 48480380, Masa-
rykova 305, 664 61 Rajhrad ve výši 565 000 Kč

 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Veřejnoprávní  smlouvy  o  po-
skytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Rajhrad pro rok 
2022 České provincii Kongregace sester Těšitelek BSJ, Od-
bojářů 324, 664 61 Rajhrad, IČ 73633089 ve výši 300 000 Kč

 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Veřejnoprávní  smlouvy  o  po-
skytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Rajhrad pro rok 
2022 Moravské hasičské jednotě – hasičský sbor Rajhrad, IČ 
01454820, Městečko 29, 664 61 Rajhrad ve výši 75 000 Kč

 ■ Vyslovilo
 ■ dle § 55 odst. 3 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách 

do  zastupitelstev  obcí  a  o  změně  některých  zákonů,  zánik 
mandátu  členu  Zastupitelstva  města  Rajhradu  Mgr.  Lukáši 
Vágnerovi, a  to z důvodu ztráty volitelnosti způsobené změ-
nou jeho trvalého pobytu mimo město Rajhrad

 ■ Souhlasilo
 ■ jako  budoucí  nabyvatel  části  pozemku  p.  č.  1116/1  k.  ú. 

Rajhrad  s  technickými  podmínkami  uvedenými  v  bodě  A. 
dopisu Správy  železnic  č.j.  16162/2022-SŽ-GŘ-O31  ze  dne 
28. února 2022

 ■ poskytnutí  individuální  dotace  z  rozpočtu Města Rajhrad 
pro rok 2022 Mysliveckému spolku Rajhrad, Popovice, Hola-
sice, z.s. IČ 49457021 Městečko 29, 664 61 Rajhrad ve výši 
80 000 Kč

 ■ veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  individuální  dotace 
z rozpočtu Města Rajhrad pro rok 2022 Mysliveckému spolku 
Rajhrad, Popovice Holasice, z.s. IČ 49457021 Městečko 29, 
664 61 Rajhrad ve výši 80 000 Kč

 ■ poskytnutí  individuální  dotace  z  rozpočtu Města Rajhrad 
pro  rok  2022  Klubu  vodáků  V.O.R.  Rajhrad,  IČ  75137741, 
9. května 354, 664 61 Rajhrad, ve výši 100 000 Kč

 ■ veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  individuální  dotace 
z rozpočtu Města Rajhrad pro rok 2022 Klubu vodáků V.O.R. 
Rajhrad, IČ 75137741 9. května 354, 664 61 Rajhrad ve výši 
100 000 Kč

 ■ poskytnutí  individuální  dotace  z  rozpočtu Města Rajhrad 
pro  rok  2022  Benediktinskému  opatství  Rajhrad,  Klášter  1, 
664 61 Rajhrad, IČ 00489174 ve výši 100 000 Kč

 ■ veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  individuální  dotace 
z  rozpočtu  Města  Rajhrad  pro  rok  2022  Benediktinskému 
opatství Rajhrad, Klášter 1 664 61 Rajhrad, IČ 00489174 ve 
výši 100 000 Kč 

 ■ poskytnutí  individuální  dotace  z  rozpočtu Města Rajhrad 
pro rok 2022 RAFK, z. s. fotbalovému klubu Rajhrad, Městeč-
ko 1029, 664 61 Rajhrad, ve výši 753 000 Kč

 ■ veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  individuální  dotace 
z rozpočtu Města Rajhrad pro rok 2022 RAFK, z. s., fotbalo-
vému klubu Rajhrad, Městečko 1029, 664 61 Rajhrad, ve výši 
753 000 Kč

 ■ poskytnutí  individuální  dotace  z  rozpočtu Města Rajhrad 
pro rok 2022 Tělocvičné jednotě Sokol Rajhrad, IČ 48480380, 
Masarykova 305, 664 61 Rajhrad ve výši 565 000 Kč

 ■ veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  individuální  dotace 
z  rozpočtu Města  Rajhrad  pro  rok  2022 Tělocvičné  jednotě 
Sokol Rajhrad,  IČ 48480380, Masarykova 305, 664 61 Raj-
hrad ve výši 565 000 Kč

 ■ poskytnutí  individuální  dotace  z  rozpočtu Města Rajhrad 
pro  rok  2022  České  provincii  Kongregace  sester  Těšitelek 
BSJ,  Odbojářů  324,  664  61  Rajhrad,  IČ  73633089  ve  výši 
300 000 Kč

 ■ veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  individuální  dotace 
z rozpočtu Města Rajhrad pro rok 2022 České provincii Kon-
gregace sester Těšitelek BSJ, Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad, 
IČ 73633089 ve výši 300 000 Kč

 ■ poskytnutí  individuální  dotace  z  rozpočtu Města Rajhrad 
pro  rok  2022  Moravské  hasičské  jednotě  –  hasičský  sbor 
Rajhrad, IČ 01454820, Městečko 29, 664 61 Rajhrad ve výši 
75 000 Kč

 ■ veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  individuální  dotace 
z  rozpočtu Města Rajhrad  pro  rok  2022 Moravské hasičské 
jednotě – hasičský sbor Rajhrad, IČ 01454820, Městečko 29, 
664 61 Rajhrad ve výši 75 000 Kč

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
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MATEŘSKÁ ŠKOLA RAJHRAD
 ■ Zprávičky z naší školičky
Táta včera na venku
našel první sněženku. 
Vedle petrklíč,
zima už je pryč. 

Po generace známá a stále dětmi i dospělými oblíbená bás-
nička Františka Hrubína nám každoročně pomáhá přivolat jaro. 
Děti se těší, jak po dlouhé zimě odloží teplé oblečení a budou 
moci trávit více času hraním na zahradě. Ale jarní období je jako 
stvořené k vycházkám do přírody v blízkém okolí.

Nebo  třeba  do  kláštera  za  Kašpárkem,  který  dětem  pra-
videlně  zprostředkovává  setkání  s  pohádkou.  Za  pohádkou 

chodíme ale i do Městské knihovny... Pohádek není totiž nikdy 
dost, některé nám „vozí“ přímo do školky malá, ale opravdová 
divadla.

Děti  se však umí bavit  i  samy. S pomocí  rodičů,  kteří  jim 
letos opět připravili  krásné kostýmy na  jejich  třídní karnevaly. 
A děti si svůj karneval opravdu užily. A jak jinak, než pohádkově! 

Jaro, to je čas i na práci. Pro naše předškoláky je to nejlepší 
čas připravovat se na školu. K tomu jim pomáhají i Edukativní 
skupinky s rodiči, kde si vyzkouší, jak se pracuje ve škole.

Přejeme  všem  dětem  i  dospělým  krásné,  slunečné  jaro 
a hodně zdraví!

Za kolektiv MŠ
I. Kabelková, učitelka

Mateřská škola Rajhrad,  
Husova 509, 664 61 Rajhrad,  

msrajhrad.webnode.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TGM RAJHRAD
 ■ První pololetí školního roku 2021/2022
V pondělí 31. ledna 2022 skončilo pro 577 žáků naší školy roz-
dáním  vysvědčení  1.  pololetí,  2  žákům byla  odložena  klasifi-
kace. V pátek pak následovaly jednodenní pololetní prázdniny. 
378 žáků prospělo s vyznamenáním (průměr známek do 1,50), 
198 žáků prospělo (nebyli hodnoceni žádnou pětkou) a bohužel 
1 žák neprospěl. Děti zameškaly celkem 47 170 hodin, což je 
průměr 81,5 hodin na žáka. Chování žáků bylo „oceněno“ 19 
napomenutími, 7 důtkami třídního učitele, 1 důtkou ředitele ško-
ly, 6 žáků dostalo pochvalu za příkladnou práci.

V současné době proběhla nebo probíhají školní  i okresní 
kola různých soutěží, kterých se naši žáci zúčastňují a mnozí 
jsou velmi úspěšní. Všichni jsme velmi rádi, že od 14. 3. 2022 
byla ukončena povinnost nosit ve společných prostorách školy 
roušku nebo respirátor a škola se vrací do normálního chodu. 
Do druhého pololetí přejeme všem žákům dobré studijní výsled-
ky a žákům 9. ročníku úspěšné složení přijímacích zkoušek.

 ■ Žáci z Ukrajiny na ZŠ TGM Rajhrad
V pondělí 21. 3. 2022 na naši školu přišli první žáci z Ukrajiny, 
a to 1 dívka a 5 hochů. Byli zařazeni do různých tříd převážně 2. 
stupně ZŠ. Pro jejich snazší adaptaci jsme pro ně vytvořili sku-
pinu, kterou vede adaptační koordinátorka. Ta umí česky i ukra-
jinsky a zaměří se na postupné odstraňování jazykové bariéry. 
Po několika dnech  se ukrajinské děti  začnou učit  ve  třídách, 
nejprve budou navštěvovat předměty s výchovným zaměřením, 
postupně budou chodit do všech vyučovacích hodin.

Ve  spolupráci  se  zřizovatelem Městem Rajhrad  jsme  pro 
ně  zakoupili  učební  pomůcky,  sešity,  psací  a  kreslící  potřeby 
a umožnili jim stravovat se ve školní jídelně. Je předpoklad, že 
se počet žáků z Ukrajiny ještě navýší, protože v Rajhradě na-
cházejí azyl. Snažíme se pro ně vytvořit co nejvhodnější pod-
mínky a někteří naši učitelé nabídli spolupráci i v odpoledních 
hodinách.

PaedDr. Zdeněk Motlíček, ředitel školy

 ■ Lyžařský výcvikový kurz žáků ZŠ TGM Rajhrad
23. – 28. ledna 2022 proběhl lyžařský výcvikový kurz 75 žáků 
7. a 8. tříd, jenž se konal v Deštném v Orlických horách. Uby-
tovaní jsme byli opět na chatě Jedlová. První den byly děti roz-
děleny do skupin podle svých  lyžařských dovedností. Všichni 
byli moc  šikovní,  a  i  ty  děti,  které  stály  na  lyžích  poprvé, 

RAJHRADSKÉ ŠKOLY

http://msrajhrad.webnode.cz
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Celkem  se  ale  soutěže  zúčastnilo  212  škol  z  celé  České 
republiky  a  bylo  zasláno  neuvěřitelných  658  výtvarných  děl. 
I přes rekordní účast se můžeme pyšnit nádherným 1. místem 
žákyně  Lindy  Hanreichové  ze  třídy  9.  C.  Práce  výherců 
a dalších umístěných do 10. místa budou vystaveny ve vstupní 
hale zámku Slavkov až do 19. dubna. 

ZŠ TGM v soutěži zabodovala

Vítězné dílo Lindy Hanreichové

Mgr. Anna Guráňová

brzy sjížděly celý svah, většina i velké sjezdovky v Deštném. 
Závěrečný den byl pro účastníky kurzu velmi napínavý a vese-
lý. Večer bylo vyhlášení všech soutěží – soutěže ve skládání 
básně, v úklidu pokojů, atd. 

Děti si dobře zalyžovaly

Sněhu i dobré nálady bylo dost

Poslední den pobytu se děti vyřádily v karnevalových mas-
kách při  týmové hře  „Den Trifidů“. Věříme,  že žáci  získali  na 
lyžařském kurzu nové dovednosti, že se všem lyžování a pobyt 
na horách líbil a rádi se do zimních hor budou vracet. 

Mgr. Zuzana Valianová, vedoucí LVK

 ■ Slavkovská strašidla
Žáci  čtvrtých až devátých  tříd ZŠ TGM Rajhrad  se  zúčastnili 
výtvarné soutěže vyhlášené slavkovským zámkem. Tématem 
byla  zámecká  strašidla,  kterým měly  děti  dát  nejen  podobu, 
ale i jméno. Do soutěže bylo od nás zasláno 37 nejzdařilejších 
obrázků,  z  nichž  bylo  vybráno  devět  vítězů  školního  kola. 

RAJHRADSKÉ ŠKOLY
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 ■ Blahopřejeme našim jubilantům

V měsíci únoru 2022 oslavil pan Jaroslav Bednář 
jedenadevadesáté narozeniny. Srdečně blahopřejeme 
a přejeme pevné zdraví.

 ■ Přejeme nově narozeným

K narození Alžběty Jandourkové přejeme jí i rodičům 
hodně radosti a štěstí.

 ■ Aktuální složení obyvatelstva Rajhradu

k 28. 02. 2022 Počet Průměrný věk Nejstarší Nejmladší

Celkem obyvatel 3779 40,01 29. 11. 1921 26. 02. 2022

Muži 1810 38,25 29. 11. 1921 26. 02. 2022

Ženy 1969 41,62 28. 12. 1922 23. 02. 2022

Děti do 15 let  789 6,95 16. 03. 2007 26. 02. 2022 

Děti do 18 let 908 8,14 29. 02. 2004 26. 02. 2022   

Starší 60 let  874 73,07 29. 11. 1921 20. 02. 1962 

Možní voliči 2871 50,09 29. 11. 1921 22. 02. 2004

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD
 ■ Jarní prodejní trhy školy
Naše škola srdečně zve na Jarní prodejní trhy 30. dubna 2022, 
kdy si v areálu školy vyberete rozmanité rostliny pro výzdobu 
balkónů  a  okrasných  částí  zahrad,  ale  také  ovocné  stromky 
a zeleninovou sadbu, též okrasné dřeviny a bylinky, a třeba vás 
zaujme nabízená přírodní kosmetika, keramika a další výrobky 
z přírodních materiálů. Více informací na plakátku.

  
  

SSttřeeddnníí  zzaahhrraaddnniicckkáá  šškkoollaa  RRaajjhhrraadd,,  pp..oo..  
Masarykova 198,,  66461 Rajhrad  

www.skolarajhrad.cz 

JJaarrnníí  pprrooddeejjnníí  ttrrhhyy  
 

3300..  44..  22002222  
 

99::0000  ––  1177::0000  
  

PPrrooddeejj  
Balkónové rostliny, trvalky, ovocné stromky,  

zeleninová sadba, okrasné dřeviny,  
bylinky ……………… 

  
FFaarrmmáářsskkéé  vvýýrroobbkkyy  

Přírodní kosmetika, med, šperky , keramika,  
proutěné zboží, výrobky ze dřeva  

a textilu ………………….. 
 
 

Občerstvení zajištěno 
 

 

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:
ALŽBĚTA JANDOURKOVÁ
NATÁLIE PELÁNOVÁ
MARIANNA ŠMÍDOVÁ

MAXMILIÁN BŘEZA
RICHARD RUDY
JULIE KROUPOVÁ

 ■ Naše řady opustili:
KLIMEŠ PETR
NOVOTNÁ MARIE
KAPOUNOVÁ VĚRA
UHROVÁ EVA

ROZSYPALOVÁ KVĚTOSLAVA
MĚCHÁČKOVÁ RŮŽENA
ŘEŽÁBOVÁ OLGA
ZEZULOVÁ LUDMILA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

http://www.skolarajhrad.cz
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HISTORIE, LITERATURA, HUDBA,  VÝTVARNÉ UMĚNÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAJHRAD

Nová otevírací doba Městské knihovny Rajhrad.

 ■ AKTUALITY
 ■ Cestovatelské přednášky pana Romana Janusze se vždy 

nesou  ve  znamení  příjemného  vyprávění,  autentického  hu-
debního  podbarvení  a  čarokrásných  fotografií,  promítaných 
na  velké plátno. Horské perly Balkánu BOSNA A ČERNÁ 
HORA – to je téma další besedy, která proběhne ve čtvrtek 
21. dubna 2022 v 18 hodin. Více v pozvánce. 

Roman Janusz a Městská knihovna Rajhrad 
 

Vás srdečně zvou na 
multimediální projekci s názvem 

 

Horské perly Balkánu 
Bosna a Černá Hora 

 
V hor(s)kém srdci Balkánu, v zapomenutých zákoutích Bosny a Černé Hory, na poutníka 

čekají dobrodružství kořeněná orientem. Dramatické monumentální hory se skalnatými štíty, 
kaňony a jezery, ale i poklidná pohoří s pastvinami, salašemi a jejich přátelskými obyvateli. 

Multimediální projekce plná mistrovských fotografií, poutavého vyprávění a autentické 
hudby. 

 

 
 

Městská knihovna Rajhrad 
čtvrtek 13. 1. 2023 od 1800 hodin 

 
V Bosně a Hercegovině je vše poctivé - strmé hory, hluboká údolí, srdeční lidé i vzpomínky 

na válku. Země, kde by Bosňák, Srb a Chorvat měli žít v porozumění, země, kde úbočí 
nebetyčných vrcholů Bosenských Himálají padají dva kilometry k tyrkysovým vodám 

Neretvy. Na jedné straně Mostar a Sarajevo - tepající životem pokladnice balkánské kultury, 
na straně druhé zapomenuté hory s nezkaženou přírodou, kde je stále nutné dát si pozor na 

miny...  
Mystické temné hvozdy Komovi, dramatická krása Prokletých hor, poslední paprsky slunce 

a melodie pastýřské ukolébavky na poklidných poloninách Bjelasicy… To vše najdeme v 
nejmladší zemi Evropy, v Černé Hoře, která patří k těm nejkrásnějším na Starém kontinentu. 

S T A T I S T I K A   D A T   O B Y V A T E L   ke dni 28.02.2022

Celkem Průměrný věk Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš.
Osoby 3779 40,01 29.11.1921 26.02.2022
Muži 1810 38,25 29.11.1921 26.02.2022
Ženy 1969 41,62 28.12.1922 23.02.2022
Děti do 15 let 789 6,95 16.03.2007 26.02.2022
Děti do 18 let 908 8,14 29.02.2004 26.02.2022
Starší 60 let 874 73,07 29.11.1921 20.02.1962
Možní voliči 2871 50,09 29.11.1921 22.02.2004

S T A T I S T I K A   D A T   O B Y V A T E L   ke dni 28.02.2022

Celkem Průměrný věk Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš.
Osoby 3779 40,01 29.11.1921 26.02.2022
Muži 1810 38,25 29.11.1921 26.02.2022
Ženy 1969 41,62 28.12.1922 23.02.2022
Děti do 15 let 789 6,95 16.03.2007 26.02.2022
Děti do 18 let 908 8,14 29.02.2004 26.02.2022
Starší 60 let 874 73,07 29.11.1921 20.02.1962
Možní voliči 2871 50,09 29.11.1921 22.02.2004

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

čtvrtek 21. dubna 2022 v 18 hodin
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VESELÉ VELIKONOCE 
přeje 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
RAJHRAD 

Za věneček děkujeme paní Boženě Patočkové

Lada Hamerníková, vedoucí knihovny

Městská knihovna Rajhrad,  
Masarykova 459, 664 61 Rajhrad,  

http://rajhrad.knihovna.cz/

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ
 ■ Světelné stopy

První  letošní  výstava  v  Pa-
mátníku  písemnictví  na 
Moravě  představí  spisova-
telku  a  výtvarnici  Gabrielu 
Kopcovou.  Soubor  koláží 
a  fotografií,  které  sama 
s  nadsázkou  označuje  jako 
surrealistické  fotoskalpy 
z  přírody,  doplněný  tvorbou 
pro děti bude k vidění v malé 
galerii.  Autorka  žije  a  tvo-
ří  v  Domamili  na  Vysočině 
a  právě  příroda,  přesněji 
nedaleký  les,  je  častým  té-
matem její literární a výtvar-
né  tvorby.  Důvěrně  známé 
prostředí  a  jeho  proměny 
s kronikářskou pravidelností 

zachycuje jak na dokumentárních, tak uměleckých fotografiích. 
Gabriela Kopcová dosud knižně vydala dvě knihy povídek pro 
dospělé čtenáře – Člověk rodu ženského  (1983), A co tvůj 
mobil? (2005), a desítku knih pro děti, k některým svým knihám 
vytváří také ilustrace. Svou výtvarnou práci považuje Gabriela 
Kopcová za nadstavbu své práce literární – od roku 2003 se 

 ■ Víte, že za posledních 30 let ubylo u nás téměř tři čtvrtiny 
hmyzu? V létě  je to až 82 procent opylovačů. Není v našich 
silách  vysazovat  lesy  nebo  aleje,  ale  každý,  kdo má  aspoň 
trochu možnost, může  biodiverzitě  pomoci  prostým  vysetím 
květnaté  louky  nebo  aspoň  malého  záhonu  medonosných 
kytek.  Pokud  se  rozhodnete  jednat,  můžeme  vám  v  naší 
SEMÍNKOVNĚ  poskytnout  zdarma  semínka např.  brutnáku, 
aksamitníku,  nocenky,  balzamíny,  měsíčku,  povijnice, 
laskavce a mnoha dalších.
 ■ Nejen pro čtenáře naší knihovny nabízíme možnost výběru 

vyřazených či darovaných knih ZDARMA. Najdete je ve vesti-
bulu knihovny vždy v otevírací době. 
 ■ Milí čtenáři, pokud pro vás schody do knihovny představují 

nepřekonatelný problém, můžeme se domluvit na  tzv. balíč-
kové službě.  Ráda  vám  připravím  knihy  dle  vašeho  vkusu 
a  předám  před  knihovnou,  popřípadě  zajistím  donášku  do 
domu. Máte-li zájem, volejte na telefon 547 229 432 nebo piš-
te na mail knihovna@rajhrad.cz.

 ■ Z nabídky nových knih vybíráme:
Válka – slovo či pojem, který nás obklopuje dnes a denně ze 
všech sdělovacích prostředků. Je to velmi stresující záležitost 
a nabízí se vyjmenovat knihy, u kterých se odreagujete a zklid-
níte. Protože ale každá vypjatá situace je pro autory výzvou 
k výraznému zpracování, vybrala jsem pár titulů, kterých děj je 
válkou poznamenán a které jistě poskytnou čtenářský zážitek. 
Recenze převzaty z Databáze knih
 ■ František Niedl: Poslední batalion – Každá válka je zrůd-

ná, nejenom ty obě světové, které byly rozpoutány v Evropě. 
Autorovi se mojí první větu podařilo vyjádřit dokonale. Nejenom 
na bojišti, nejenom na  frontě, nejenom pro zraněné vojáky či 
padlé. Ale i pro zázemí, civilisty, ztrátu lidských hodnot, nuce-
nou změnu života pro postižené. Od začátku dokonce příběhu 
se hlavní hrdina potýká se všemi  těmito problémy, ať u sebe 
nebo u svého okolí a snaží se z toho všeho nějak vybruslit, vše 
přežít. Ale psychické následky se stále vracejí a tak se rozhod-
ne si se svým myšlením udělat pořádek a vydá se na cestu. Dá 
se porušená duševní rovnováha po válce znovu nabýt?
 ■ Katharina Fuchs: Dvě hrsti života – Dva životy – Anna 

a Charlotte, dva rozdílné způsoby života, ale stejné zlomove 
okamžiky – první lásky, první zklamání... A pohled na druhou 
světovou válku z pohledu německých žen a ukázku toho, že 
život není černobílý a a každá strana mě dvě mince.
 ■ Anna Burnsová: Mlíkař  –  Zjednodušeně  vyjádřeno  jde 

o příběh introvertní dívky v nepřátelském, paranoidním světě, 
který  nic  neodpouští,  ba  ani  (a možná  především)  to,  že  je 
člověk naprosto bez viny. Zprvu jsem myslel, že knihu napsala 
mladá žena, až pak jsem si přečetl, že autorka je už zkušená 
literární matadorka. Asi největším – příjemným – překvapením 
pro mě bylo, jak do vážného textu na ještě vážnější téma do-
kázala vtělit tu spoustu humoru, ironie a absurdity.
 ■ Jiří Padevět: Republika – je to nádherná a úžasná kniha, 

která představuje nás, naši republiku,  takovou,  jaká je – tra-
gická i směšná najednou, hrdinská i zbabělá – prostě česká. 
Tím,  že  jsou  zde  (na  rozdíl  od minulých  knížek)  přehledně 
chronologicky  seřazeny  jednotlivé  povídky  i  s  jednoduchým 
obrazovým doprovodem a historickým vysvětlením, má kniha 
potenciál jednoduchého navrácení se ke kterékoli povídce.
 ■ Naďa Reviláková: Deník Dory Grayové – Autorce se po-

dařilo spojit zdánlivě nespojitelné: humor a hrůzy války a ho-
lokaustu. Druhé řečené je jen nastíněno, první silně a zdatně 
zdůrazněno. Právě proto jde o mix stravitelný pro dětské čte-
náře, kterým je knížka určena.

http://rajhrad.knihovna.cz/
mailto:knihovna@rajhrad.cz
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věnuje tvorbě koláží, dále práci s přírodninami a fotografování. 
Je členkou Obce spisovatelů, působí ve Společnosti Otokara 
Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a historickou paměť míst-
ních se snaží zachytit na webu Kronika Horácka. Jako výtvarni-
ce je členkou surrealistické skupiny STIR–UP, s níž se účastnila 
řady výstav v naší republice i v zahraničí. Výstavu Světelné sto-
py. Fotokoláže Gabriely Kopcové mohou návštěvníci zhlédnout 
až do 1. května 2022.

Andrea Procházková

 ■ Odpoledne s Mohyláčkem 

Skřítek Mohyláček

Pro letošní rok jsme v Památníku Mohyla míru připravili pravi-
delná odpoledne pro děti. Během nich přiblíží malým i velkým 
návštěvníkům  lektorka  L.  Žaliová  se  skřítkem  Mohyláčkem 
pomocí pohádek zdejší bitvu  tří císařů. Součástí programu  je 
i prohlídka muzea, bojiště a také kaple. Nakonec na děti čeká 
také  tvořivá  dílna. První  odpoledne proběhlo  12.  února  2022 
s pohádkou O ztraceném cínovém vojáčkovi. Děti si prošly se 
skřítkem Mohyláčkem muzeum a poslechly si krátké vyprávění 
o bitvě na Prateckém kopci a mohly si dokonce vyrobit loutku 
samotného  skřítka. Odpoledne  s Mohyláčkem  bude  probíhat 
pravidelně každou druhou sobotu v měsíci. Více informací na 
www.muzeumbrnenska.cz. Nově připravujeme i edukační pro-
gram pro MŠ a první stupeň ZŠ, kdy děti prostřednictvím po-
hádky Mohyláček  seznámí  s bitvou  tří  císařů. Více  informací 
l.zaliova@mbrn.cz.

Lenka Žaliová

 ■ Čtení s Kašpárkem
Pravidelný edukační program, probíhající v Památníku písem-
nictví na Moravě zahájil úspěšně rok 2022. Od začátku nového 
roku navštívilo program na 200 žáků mateřských a základních 
škol  nejen  z  Rajhradu.  Nově  si  našly  do muzea  cestu  i  děti 
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z Opatovic, Rajhradic, Holasic, Popovic a Žatčan. Programem 
děti provází loutka Kašpárka s originální pohádkou z knihy Pu-
tování s Kašpárkem. Cílem programu je nejen četba, ale i zpět-
ná reflexe dětí na daný text. Dále také seznámení s muzeem 
jako takovým, jaký účel taková instituce plní a co má za úkol. 
Díky možnosti  pravidelnosti  programu  každý  žák  dostane  od 
Kašpárka svůj čtenářský průkaz, do kterého si pravidelně za-
pisuje účast a také co se nového dozvěděl. Program probíhá 
v prostorách Kašpárkovy herny, která je přístupná i veřejnosti 
v běžnou otevírací dobu muzea. 

Navíc jsme pro vás připravili velikonoční dílnu, a to 9. dubna 
2022 od 14 hod. v Kašpárkově herně. Přijďte strávit příjemné 
odpoledne a velikonočně se naladit.

 Lenka Žaliová

 ■ Mojmír Helcelet a jeho svět exlibris
Na počátku dějin českého sběratelství exlibris stál spolu s ně-
kolika  dalšími  osobnostmi  brněnský  lékárník Mojmír  Helcelet 
(1879–1959), účastník prvních pokusů o ustavení sběratelské-
ho sdružení, a také zakladatel Československého spolku sběra-
telů a přátel exlibris v roce 1918. Tento sběratel umění, knihomil 
a sportovec (člen Sokola a mistr Rakouska-Uherska v šermu 
šavlí) působil také jako redaktor časopisu Bibliofil a svou sbě-
ratelskou činnost orientoval na široké spektrum výtvarné tvorby 
– znám byl pro své blízké vztahy s mnoha umělci (s Josefem 
Čapkem, Václavem Špálou, Antonínem Procházkou, S. K. Ne-
umannem, Eduardem Milénem, Josefem Váchalem aj.). Jeho 
rozsáhlá sbírka přešla po druhé světové válce z části do teh-
dejšího Uměleckoprůmyslového muzea v Brně, které  je dnes 
součástí Moravské galerie v Brně, a tvoří nyní celé dvě třetiny 
z exlibrisové sbírky oddělení grafického designu. 

http://www.muzeumbrnenska.cz
mailto:l.zaliova@mbrn.cz
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ný pohled na vydavatelské dílo Josefa Floriana a prostřednic-
tvím dobových i současných ohlasů zprostředkuje ideové spory, 
na jejichž pozadí toto dílo vznikalo. Výtvarná část přiblíží umě-
lecké aktivity dětí Josefa Floriana, především grafickou tvorbu 
Michaela Floriana a Marie Stritzkové, avšak pozornost zaměří 
i na jejich další sourozence a pokračovatele.
 ■ 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. 

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, 

www.muzeumbrnenska.cz

Malé ohlédnutí
 ■POLITICKÝ VĚZEŇ JAN DUCHOŇ
Dne 2. února  jsme si připomněli 110. výročí narození  rodáka 
z naší rajhradské farnosti – p. Jana Duchoně (* 2. února 1912 
v Loučce, čp. 66), syna Jana Duchoně železničního zřízence 
a Marie roz. Pavelkové, o němž dnes již jen skutečně málokdo 
ví, že se díky „podvratné činnosti proti lidově demokratickému 
zřízení a společenskému řádu“ stal v 50. letech 20. století jed-
ním z mnoha politických vězňů komunistického režimu. 

Absolvent dvouleté  textilní průmyslové školy Jan Duchoň, 
který získal úřednické místo se zaměřením na zhotovování kre-
seb, se v roce 1948 rozhodl pro vstup do Salesiánského ústavu 
pro pozdní kněžská povolání v Trmicích u Ústí nad Labem. Po 
jeho zrušení v roce 1950 v rámci „Akce K“, kdy odmítl vstoupit 
do státem zřízeného Generálního semináře v Praze, si ke konci 
roku 1950 našel místo kostelníka v Karlových Varech (v mezi-
čase pracoval u svého švagra na zemědělské usedlosti) a na 
základě pokynů bývalých představených tak mohl i nadále žít 
dle salesiánských pravidel a zároveň v tajnosti pokračovat ve 
filosoficko-teologických studiích. 

Za nepřátelství k lidově demokratickému řádu a podvratnou 
činnost proti  lidově demokratickému zřízení a společenskému 
řádu  republiky byl  spolu s Vladimírem Wimmerem a Mirosla-
vem Bartoněm v roce 1958 odsouzen Krajským soudem v Kar-
lových Varech (případ Wimmer a spol.) za trestný čin podvrace-
ní republiky podle § 79a odst. 1 trestního zákona k trestu odnětí 
svobody v trvání dva a půl roku nepodmíněně a ztrátě čestných 
práv občanských uvedených v § 44/1 a), b)  trestního zákona 
a to na dobu tří let po výkonu trestu.

 ■ UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ 
NEMOCNÝCH
Protože vždy kolem památky Panny Marie Lurdské (tj. 11. úno-
ra), na kdy připadá také světový den nemocných, bývá zvykem 
hromadně udělovat svátost pomazání nemocných, měli při ne-
dělních bohoslužbách dne 13. února 2022 také všichni zájemci 
z řad rajhradských farníků možnost tuto svátost přijmout.
„Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se 

nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.“
Svátost nemocných je především svátostí duchovní posily 

v  nemoci.  Nejde  o  fyzický  lék,  který  nás  nějak  automaticky 

Se světem knižních značek Mojmíra Helceleta se návštěv-
níci budou moci seznámit od 11. května 2022, kde v malé gale-
rii PPM, bude představena výstava Vášeň pro krásu – Mojmír 
Helcelet a svět exlibris a propojí se sbírkové fondy Památníku, 
soukromých sběratelů a muzejních institucí.

Miroslava Šudomová

Program 
 ■ Výstavy:
 ■ 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.  J.  Štreita,  v  nyní  reno-
vovaném  klášterním  areálu  v  obci  Zašová,  zakoupili  rodáci 
kolekci mistrových prací. Než bude v Zašové hotovo, mohou 
návštěvníci  Památníku  obdivovat  fotografie  v  areálu  rajhrad-
ského kláštera.
 ■ Vášeň pro krásu – Mojmír Helcelet a svět exlibris 

11. května 2022 – 9. října 2022
Vernisáž: 11. května 2022, od 16 hod.
Ve spolupráci se Spolkem sběratelů a přátel exlibris
Představení další kolekce knižních značek ze sbírky PPM, do-
plněno o soubory soukromých sběratelů, muzejních institucí.
 ■ Tichá urputnost. Literární a výtvarné stopy staroříš-

ských Florianů
18. května 2022 – 9. října 2022
Vernisáž: 17. května 2022, od 17 hod.
Výstava se bude věnovat literárnímu a výtvarnému odkazu sta-
roříšské rodiny Florianů. Ve své literární části poskytne souhrn-
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zachrání, či zlepší náš zdravotní stav, ale jde o duchovní posilu 
v nemoci.

V  minulosti  byla  tato 
svátost  chápána  jako  „po-
slední  štace“  před  smrtí 
a  přítomnost  kněze  byla 
pro  nemocného  a  jeho 
blízké  znamením  blízkos-
ti  smrti,  ale  dnes  je  tomu 
jinak. Až  v  nemoci,  zvláš-
tě  když  se  jedná  o  něco 
vážného  nebo  dokonce 
velmi  vážného,  totiž  člo-
věk  opravdu  zakusí  svou 
zranitelnost. Ale i v této si-
tuaci chce Bůh být člověku 
blízko, i když se to nemusí 
člověku zdát. 

Udělování svátosti 
pomazání nemocných 
v kapli sv. Scholastiky

 ■ MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ
Česká biskupská konference vyhlásila na neděli dne 27. února 
2022 mimořádnou sbírku určenou na pomoc Ukrajině. Výtěžek 
této mimořádné sbírky, který byl odeslán na účet Charity ČR, 
činil celkem 46.670 Kč (z toho 9.911 Kč se vybralo v Rajhradě 
+ 8.000 u sester Těšitelek; 21.419 Kč v Opatovicích a 7.340 Kč 
v Otmarově).

„Buď štědrý, jak jen můžeš.“

 ■ TAKÉ BENEDIKTINI NABÍDLI POMOC 
UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM 
Také rajhradští benediktini se aktivně zapojili do pomoci prcha-
jícím lidem z válkou zmítané Ukrajiny a od pátku dne 4. března 
2022 přijímají v rámci svých možností pod svou střechu hned 
několik rodin ukrajinských uprchlíků.

„Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je 
vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali 
jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, 

a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, … “

 ■  POSTNÍ POKLADNIČKY
Ve středu 2. března 2022 tzv. popeleční středou jsme započa-
li  40denní  letošní  velkopostní  období,  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 ko-
nání dobrých skutků. I letos si mnozí farníci rajhradské farnosti 
vyzvedli na počátku postní doby papírovou pokladničku („post-
ničku“), do níž po celé postní období v rámci dobrovolné postní 
výzvy  (tzv.  postní  almužny)  budou  vkládat  ušetřené  finanční 
prostředky. Odříci si něco, co nutně člověk k životu nepotřebuje 
a takto ušetřené prostředky pak věnovat na pomoc potřebným, 
je pravým smyslem postní almužny, která je viditelným vyjádře-
ním pečující lásky církve – milosrdenství projeveného skutkem, 
ke kterému se stále může kdokoli, kdo by projevil zájem, přidat. 

„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých  
nepatrných bratří, mně jste učinili.“

 ■ POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY 
Pobožnosti křížové cesty v době postní se konají v pátky v 17 hod. 
ve farním kostele Povýšení sv. Kříže.
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„Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.“

 ■ POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA U SESTER 
TĚŠITELEK
V  sobotu  5.  března  2022  se  v  klášteře  sester  Těšitelek  pro 
všechny zájemce uskutečnila pod vedením P. Ignáce Vojtěcha 
Majvalda OFM, faráře ŘKF u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
v Brně-Husovicích celodenní postní duchovní obnova.

 ■ SLIBY U SESTER TĚŠITELEK
V rektorátním kostele Kongregace sester Těšitelek BSJ v Raj-
hradě v sobotu dne 19. března 2022 ve mši sv. složila po zdárně 
ukončeném dvouletém noviciátě své první (časné) řeholní sliby 
s. M. Edita Holasová.

„Následuj mne!“

Připravujeme
 ■ „PŘIJĎTE DO KOSTELA“ – VÝZVA BISKUPŮ
Čeští a moravští biskupové se prostřednictví společného dopi-
su obracejí na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou 
účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby pro-
střednictvím sdělovacích prostředků, s výzvou k návratu zpět 
do kostelních lavic.

 ■ VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ
Ať  Láska,  která  se 
zcela  vydala  na  kří-
ži, aby zachránila ty, 
kdo  v  něho  uvěří, 
posiluje  naše  srdce 
důvěrou  a  naplňuje 
nás radostí.

Velikonoční přání

 ■ POUŤ K BL. KARLU RAKOUSKÉMU
Sestry  Těšitelky  srdečně  zvou  všechny  zájemce  v  neděli 
3. dubna 2022 na pouť k bl. Karlu Rakouskému do jejich rek-
torátního kostela Božského srdce Páně. Hlavním celebrantem 
mše sv. v 17.30 h. bude pomocný brněnský biskup Msgre Ing. 
Mgr. Pavel Konzbul, Dr.

 ■ SLAVNOST PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ
V neděli  dne  29.  května  2022  v  8  h  v  opatském  chrámě  sv. 
Petra a Pavla v Rajhradě přistoupí osm dětí k prvnímu svatému 
přijímání.

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/

fr. František J. Teister OSB

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


17

hlín a zbudováním podzemního protiatomového krytu německé 
a později české armády. V interiéru jsme viděli vybavení vojen-
ského krytu včetně chemických  toalet a veškerého dobového 
zařízení, desítky modelů letadel a vrtulníků. Výletu se účastnilo 
13 dětí včetně nejmladších nováčků.

Děkujeme  městu  Rajhrad  za  poskytnutou  dotaci  v  roce 
2021, díky které jsme mohli pořídit výškově variabilní bariéru, 
hammer box na  trénování  dětí  a  další  provozní  výdaje orga-
nizace.

Jaroslav Sedláček a Ivona Jánská

Skauti Rajhrad
 ■ Tříkrálová sbírka
Jedná se o tradiční akci organizovanou Českou katolickou cha-
ritou České republiky, při níž skupinky tří králů chodí koledovat 
– dům od domu (byt od bytu) – popřát všem mnoho dobrého 
do nového roku a požádat o dobrovolný příspěvek pro charitu. 
Náš oddíl se aktivně do sbírky zapojuje již od roku 2001. Letos 
poprvé, a  jsme za  to velmi  rádi,  i v bližší spolupráci s našimi 
benediktiny z  rajhradského kláštera. Sešli  jsme se hromadně 
v klášterní klubovně, společně krátce pobesedovali,  rozdali si 
teplý čaj a zašli do chrámu Páně pro požehnání na cestu od 
bratra  Norberta.  Odtud  každá  skupinka  vyrazila  do  vybrané 
části města Rajhradu. Do skupinek, a letos jich bylo deset s do-
spělým vedoucím, je naší snahou začlenit skauty všech věko-
vých kategorií. Zkušenost je taková, že mladší děti nemají tolik 
zábran a obav postavit se před cizí lidi oblečeni v kostýmu tří 
králů a přát vše jen to dobré v dalším roce a povídat si s nimi. 
Velkou snahou je oslovit především ty, kteří jsou osamělí, star-
ší či nemocní, neboť zde nejde vůbec o finanční příspěvek na 
dobrou věc, ale o setkání a o popovídání si s těmi nejpotřeb-
nějšími

Je až překvapivé, jak ani současná krize neudusila v lidech 
smysl pro charitu. Děkujeme z celého srdce všem vám, dár-
cům. Nejen za dary, ale i za to, že sbírka v nás všech otevírá 
srdce pro  potřeby  ostatních. Stojí  za  povšimnutí,  že mnohdy 
přispívají i ti, kteří by pomoc spíše sami potřebovali.

Děkujeme také všem, kteří se organizačně podíleli na dobré 
věci, vám skautkám a skautům, a bylo Vás přes 50!, že jste přišli 
a udělali často velkou radost těm, které jste dokázali navštívit.

 ■ Výprava skautů a roverů na zámeček 
benediktinů v Lesním Hlubokém, 4.–6. března
Úvodní – páteční večer byl především ve znamení vzpomínek 
na  „skautské“  osobnosti,  kteří  v  dobách  nesvobody  osvědčili 
své postoje k vlasti, bližním a k Bohu. V nočním lese přítomní 
pomalu procházeli a připomínali si bratry Miloše Blažka, Juru 
Otta, Jiřího Stránského a Jana Havla.

Pro nás všechny bylo prostředí zámečku nové. Někteří snad 
viděli Četníky z Luhačovic, seriál se zde natáčel. Ale i tak jsme 
si  kvůli detailnějšímu poznání v sobotu zrána prošli okolí be-
nediktinské usedlosti. Posléze jsme pomohli vyčistit mýtinu po 
těžbě dřeva a připravit ji pro novou výsadbu. 

Až v pozdním odpoledni  jsme se vrátili  zpět do zámečku. 
Zbytek odpoledne členové oddílu využili k nutnému odpočinku 
unavených skautů a další výpravě po okolí  roverů. Podvečer 
a večer jsme doplnili splněné dílčí úkoly skautské stezky, poví-
dali si o heslu skautů a jejím naplnění i v této dramatické době. 
Na závěr večera proběhlo posezení s kytarou u krbu. 

V neděli následovala procházka nejbližším okolím zámečku. 
Díky za pomoc, bratři skauti.

 ■ Hasiči Rajhrad a zahájení schůzek v roce 2022

Nejmenší rajhradští hasiči při výcviku první pomoci

První schůzky pro mladé hasiče jsme v  letošním roce zahájili 
18.  ledna.  Během  schůzek  nacvičujeme  nejrůznější  postupy 
při  řešení  všemožných  typů  událostí,  nejčastěji  požárů,  do-
pravních  nehod,  chemických  havárií  nebo  poskytování  první 
pomoci. Scházíme se třikrát týdně, nyní již venku. Skupiny jsou 
zpravidla  rozdělené  podle  věku  a  zkušeností  dětí.  Nejmenší 
děti seznamujeme s hasičinou formou her a bez větších náro-
ků. Zato starší děti již musí umět procházet i složitými zásahy. 
Během jarních schůzek měly děti na programu mimo jiné požár 
budovy, několik dopravních nehod a zatím posledním zásahem 
byla dopravní nehoda vozidla převážející chemickou látku. Zde 
již musely postupovat velmi obezřetně a průzkum vozidla pro-
váděla průzkumná skupina oblečená do protichemických oble-
ků včetně plynových masek. V autě se nacházeli dva zranění 
a jednoho z nich museli resuscitovat.

Resuscitace v protichemických oblecích

V sobotu 19.3.  jsme vyjeli  na  výlet  do Moravského  krasu 
na prohlídku jeskyně Výpustek. Jednalo se o první výlet toho-
to  roku, kdy po asi dvouletém omezení plynoucím z protiepi-
demických nařízení vlády se konečně budeme vracet zpět do 
normálních  kolejí.  Jeskyně  Výpustek  není  klasickou  jeskyní 
s  bohatou  krápníkovou  výzdobou,  ale  v minulém  století  byly 
prostory podzemního systému poškozeny  těžbou  fosfátových 

MÍSTNÍ SPORT A SPOLKY
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 ■ Pozvání na Skautskou pouť 22.–24.dubna 2022
Vážené sestry a vážení bratři, skautští přátelé, po dvouleté od-
mlce přijměte srdečné pozvání na letošní skautskou pouť, která 
se bude konat 23. dubna 2022 v místě, kde před více jak třiceti 
lety pravidelné setkání skautů brněnské diecéze začalo,  tedy 
v Rajhradě, benediktinském klášteře. Skautská pouť vyvrcho-
lí mší svatou, kterou bude sloužit otec biskup Mons. Ing. Mgr. 
Pavel Konzbul, Dr. 

V pátečním večeru, 22. dubna 2022 ve 20.00 v klášteře při-
vítáme na přednášce našeho dlouholetého přítele, kněze, věd-
ce, pedagoga, spisovatele a skauta, Marka Orka Váchu.

V neděli na ukončení této skautské poutě vystoupí hudební 
legenda, Roman Dragoun,  se  zhudebněnými básněmi  svého 
tatínka, Františka. Recitál začne v klášteře v 15.00 h.

Těšíme se na setkání s vámi, přejeme vám všem požehna-
nou postní dobu. V modlitbě a s požehnáním. O. Pavel Opatřil 
– diecézní duchovní rádce skautů, O. Zdeněk Drška, rajhradští 
benediktini, skautky a skauti z Rajhradu

Pozvánka na následující straně.
Za Skautský oddíl Rajhrad Matty, Pade a Bolša

 ■ Klub vodáků Rajhrad

Řeka je odemčená, hurá na ni!
Anooooo. Řeka je odemčena. Po zimě jsme se poprvé svezli 
a začínáme trénovat. Teda jak kdo, pochopitelně. Tak ať tu le-
tošní vodáckou sezónu proplujeme všichni ve zdraví, na poho-
du a s úsměvy na rtech. Trénujeme každé pondělí a čtvrtek od 
17 00. Loděnice u Staré pily v Rajhradě.

Vedení Klubu VOR

 ■ Místní akční skupina Podbrněnsko
Vážení  občané města  Rajhrad,  rádi  bychom  vám  představili 
činnost neziskové organizace Místní akční skupina Podbrněn-
sko, jejímž členem je i Vaše město. 

Co je MASka?
Místní akční skupina, neboli MAS Podbrněnsko, je spolek pů-
sobící na území 35 obcí a měst  jižně od Brna. Díky podpoře 
Evropské  unie  přerozděluje  finanční  prostředky  na  podporu 
zemědělství, životního prostředí, rozvoje infrastruktury, vzdělá-
vání a zaměstnanosti na území MAS.

Jaké projekty jsme podpořili?
V Rajhradě, i díky finanční podpory MAS Podbrněnsko, došlo 
k modernizaci základní školy, kdy byly rekonstruovány odbor-
né učebny  fyziky,  chemie, přírodopisu a  informatiky. K našim 
dalším aktivitám patří  i podpora podnikatelů – dotaci na nové 
vybavení, stroje či přestavbu provozovny využili i rajhradští ze-
mědělci. 

Jakým výzvám čelíme?
Pomoct by mohla i nově vzniklá Regionální značka Brněnsko, 
originální produkt®,  která  je  udělována  místním  výrobkům, 
službám či zážitkům zaručujícími lokální původ. Držitelé značky 
budou prezentováni na společném webu, Facebooku a Insta-
gramu, získají pozvánky na akce v jiných regionech či možnost 
prodávat své výrobky na celodenním trhu regionálních produktů 
v Praze. 

Výhledy do budoucna 
Ozvěte  se  nám!  Všechny  naše  aktivity  spojené  nejen 
s  regionální  značkou  naleznete  na  webových  stránkách 
www.podbrnensko.cz nebo na Facebooku MAS Podbrněnsko. 
Také vám neuniknou novinky o připravovaných dotačních mož-
nostech,  do 15.  dubna máme vyhlášenou výzvu  z Programu 
rozvoje venkova v celkovém objemu více než 9 milionů Kč pro 
náš region. Neváhejte se na nás obrátit, uvítáme vaše náměty 
a pomůžeme s realizací vašich představ. (Redakčně kráceno) 

Kancelář MAS Podbrněnsko

UŽITEČNÉ INFORMACE

http://www.podbrnensko.cz
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22. - 24. 4. 2022
v Rajhradě

Skautská pouť
sv. Jiří

Přihlašování po oddílech s předpokládaným počtem účastníků
do 15. 4. na e-mail skautskapout2022@skaut.cz

Srdečně zvou diecézní duchovní rádce o. Pavel Opatřil
a rajhradští skauti a skautky

JUNÁK - český skaut, středisko Devíti křížů Domašov, z.s.,
1. oddíl sv. Václava v Rajhradě Program

Pátek 22. 4.
P. Marek Orko Vácha: Laudato Si

20:00 V klášteře benediktinů

Sobota 23. 4.

Prohlídka památníku písemnictví, kostela a kláštera

10:00 - 14:30 Hlavní program

Kovářská dílna

Putování rajhradskou oborou s plněním úkolů
Ukázky doby bronzové z nedalekého hradiště

celebruje o. biskup Pavel Konzbul
15:00 Mše svatá

Legio Angelica - aneb z ministrantů skauti...
17:00 Přednáška a beseda

Neformální setkání, zakončení
18:30 Oheň

Neděle 24. 4.

15:00
Roman Dragoun - koncert

V klášteře benediktinů

Bude zajištěn studený a teplý nápoj.
Během dne možnost opékat z vlastních zdrojů.

Vstupné dobrovolné
Výtěžek bude darován

bratrům benediktinům 

 

 
 
Přivítejte s námi Velikonoce a počínající jaro. Pojďte si užít aktivity, které jsme pro vás 
připravili. Na jednotlivých zastaveních se dozvíte o období Velikonoc i něco málo o 
„velikonočních řemeslech“. Velikonoční stezkou Vás budou provázet i malůvky pana 
Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové. Uhádnete, kdo je autorem daných maleb? Napište 
nám to do naší facebookové skupiny a zjistěte, zda jste uhádli správně.  
Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který od nás získá malou odměnu. 
 

Na konci stezky na děti čeká opět skrýš velikonočního zajíčka, který má pro děti 
připravenou odměnu výměnou za jejich malovaný kamínek. Výměnou za kamínek si děti 
vezměte, prosím, pouze jednu odměnu , aby vyšlo i pro další děti, které na stezku přijdou. 
Tyto malované kamínky zajíček opět daruje dětské nemocnici v Brně pro těžce nemocné 
děti.  

 

 

S sebou:  - malovaný kamínek                                          

                 - dobrou náladu   

START i KONEC bude v okolí 
studánky či malého fotbalového 
hřiště za hřbitovem.              

 

                           

Více informací ke stezce bude připraveno ve facebookové skupině „RajHRADhry“ a také 
na vývěsce MÚ Rajhrad, a to  8.4.2022. 

 

My i velikonoční zajíček se těšíme, že si opět užijete velikonoční aktivity! 

» kamínkové aktivity 
» interaktivní aktivity 
» šifry na prac.  listu 

POUŤ 
ZA OBNOVU VÍRY V RODINÁCH 
K BLAHOSLAVENÉMU

KARLU RAKOUSKÉMU
U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ JEHO SMRTI

3. dubna 2022
v 17.30 v kostele

Božského Srdce
Ježíšova v Rajhradě 
(v klášteře sester těšitelek BSJ)

17.30  Společná modlitba u ostatků bl. Karla Habsburského 
18.00  Slavnostní mše sv. – celebruje 
 Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský
     Zpěvem doprovází pěvecký sbor z Nové Vsi na Moravě

Můžete se přidat k pěším poutníkům z: 
Tuřan (sraz u kostela Panny Marie ve 14.00, kontakt 725 376 619)
Ořechova (sraz u kostela Všech svatých v 14.45, kontakt 777 674 936)
Střelic (sraz u kostela Nejsvětější Trojice ve 14.00, kontakt 602 646 981)
Cyklopouť startuje v 16.00 od kostela v Újezdě u Brna, kontakt 736 631 019

Program:

Další info: tel. 607 044 730
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Rajhradští hasiči na výstavě modelů letadel

Rajhradští hasiči na výletě v jeskyni Výpustek

Rajhradští hasiči na výletě v jeskyni Výpustek

Rajhradské kamélie

Rajhradské kamélie

Rajhradské kamélie
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