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tělesnému  rozvoji,  neboť  stávající  tělocvičny  ve  škole  již  ne-
vyhovují hygienicky a kapacitně a dále pak bude hala sloužit 
k provozování sportovních aktivit pro veřejnost.

V hale bude hřiště s hrací plochou o rozměrech 36 x 18 m 
s  veškerým  hygienickým,  sociálním  a  technickým  zázemím 
a příslušenstvím, v hale bude také klubovna, zázemí pro správ-
ce a galerie  pro diváky. Hrací  plocha  svými  rozměry  splňuje 
parametry pro sport jako je futsal, nohejbal, basketbal, volejbal 
a florbal. Hrací plocha je určena výhradně pro míčové sporty, 

s tanečními aktivitami a s hudeb-
ními  produkcemi  se  nepočítá. 
Obvodové  konstrukce  haly  jsou 
navrženy  tak,  aby  při  provozu 
nedocházelo  k  šíření  hluku  do 
volného  prostoru,  dle  výsledků 
provedené hlukové studie budou 
dodrženy  všechny  platné  hygie-
nické limity. 

Dle  uzavřené  smlouvy o  dílo 
by  měla  být  hala  dokončena 
do  400  dnů  od  zahájení  stavby 
a cena díla činí 90 397 835,19 Kč 
bez DPH.  Stavba  bude  financo-
vána  z  vlastních  zdrojů  města 
s  případným  využitím  komerční-
ho úvěru.

Starosta města  
František Ondráček

Dne 27. 6. 2022 bude zhotoviteli předáno staveniště a bude 
tak zahájena stavba sportovní haly. Výstavba bude probíhat na 
pozemku p. č. KN 91 v areálu Základní školy T. G. Masaryka 
v Rajhradě na ulici Havlíčkova. Hala bude dopravně napoje-
na přes stávající areálovou komunikaci, z níž bude na severní 
straně haly  situován  i  vstup pro  veřejnost. Pro  žáky  školy  je 
navrženo propojení budovy základní školy a haly spojovacím 
krčkem. Hlavní provozní náplní haly bude poskytnout odpoví-
dající prostor k výuce tělovýchovy dětí školního věku a k jejich 
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AKTUALITY

AKTUALITY Z RADNICE
 ■ Setkání rajhradských seniorů
Po  dvouleté  přestávce  vynucené  epidemií  Covid-19  se  letos 
opět  mohlo  uskutečnit  tradiční  setkání  rajhradských  seniorů. 
Letošní  termín připadl na čtvrtek 28. dubna. Po úvodním při-
vítání  zástupci  města  a  poděkování  přítomným  občanům  za 
jejich celoživotní práci pro své rodiny a okolí, se zcela zaplněný 
sál rajhradské sokolovny rozezněl veselými tóny kapely Veselá 
trojka,  která obstarala odpolední  kulturní  vystoupení a kterou 
většina přítomných znala z  televizního Šlágru. S nejvíce zná-
mými písničkami zpíval spolu s kapelou často celý sál, veselo 
bylo i u anekdot a historek, které zazněly v podání autora textů 
a hudby Pavla Kršky. Nálada v sále byla výborná, kdo z přítom-
ných měl zájem, mohl se po vystoupení s kapelou vyfotit, takže 
za nás má kapela Veselá  trojka (vlastně spíše Veselá čtyřka, 
protože do Rajhradu přijeli s posilou) za svoje vystoupení a cel-
kový dojem velkou jedničku s hvězdičkou. 

Během  kulturního  programu  bylo  podáváno  občerstvení 
a po jeho skončení pokračovala volná zábava. Při loučení obdr-
žel každý účastník něco sladkého s sebou a každá žena dosta-
la žlutou růžičku. Děkujeme všem našim rajhradským spoluob-
čanům – seniorům za to, že přijali naše pozvání a zúčastnili se 
letošního setkání, věříme, že se program líbil a že jsme všichni 
společně strávili příjemné odpoledne, mohli si vzájemně popo-
vídat a na chvíli zapomenout na všechny ty trampoty a neduhy. 
Děkujeme  všem,  kteří  se  na  přípravách  podíleli  a  personálu 
Restaurace na Kině za výborně zvládnutý servis s občerstve-
ním. Těšíme se na další setkání napřesrok. Více fotografií ve 
Fotokronice v zadní části zpravodaje.

Veselá trojka s nejstarší účastnicí setkání 98 letou 
paní Kopečkovou

Na zdraví všem seniorům!

 ■ Výročí osvobození Rajhradu RA
Položením  kytic  u  pomníku  gardového  generálmajora  M.  J. 
Kozyra a u hrobu vojenské zdravotnice N. A. Kuťkove, kteří za-
hynuli v Rajhradě při osvobozovacích bojích 23. dubna 1945, 
jsme si připomněli 77. výročí osvobození Rajhradu od němec-
kých okupantů.

Po týdenních těžkých bojích v sousedních Holasicích a na 
jižním okraji Rajhradu, vstoupila 25. dubna 1945 ve tři hodiny 
ráno vojska 2. ukrajinského frontu Rudé armády do Rajhradu 
a  o  dvě  hodiny  později  již  bylo  osvobozeno  celé  městečko. 
Během bojů o Rajhrad padlo 52 sovětských vojáků a většina 
z nich  je pohřbena na  vojenském hřbitově  v Ořechově. Čest 
jejich památce.

 ■ Svoz komunálního odpadu
Od 1. 7. 2022 zajištuje svoz komunálního odpadu v Rajhradě 
společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. Společnost KTS EKOLOGIE 
s.r.o. poskytuje služby v oblasti odpadového hospodářství. Hlav-
ní činností firmy je pravidelný svoz komunálního odpadu, vývoz 
objemného odpadu a nebezpečných odpadů, dále provozování 
sběrných dvorů, kompostáren a jiných zařízení spojených s tří-
děním a recyklací odpadů. Společnost je příkladem meziobecní 
spolupráce, která probíhá nejen na poli odpadového hospodář-
ství. Byla založena v roce 2008 obcemi Mikroregionu Kahan, kte-
ré chtěly mít vliv na finanční i technickou stánku svozu odpadů. 
Dnes je společníky více než padesát obcí, měst a městysů z oko-
lí Brna. Jedním z nich je i město Rajhrad. Služby jsou poskyto-
vány i téměř dvaceti dalším municipalitám, a také je samozřejmě 
nabízíme živnostníkům a firmám, které mají v obsluhovaných ob-
cích své provozovny. Dohromady společnost KTS EKOLOGIE 
s.r.o. obsluhuje více než sto tisíc obyvatel.

Od 1.7.2022 zajištuje svoz komunálního odpadu
ve vašem městě společnost KTS EKOLOGIE s.r.o.
Společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. poskytuje služby v oblasti odpadového hospodářství. 
Hlavní činností fi rmy je pravidelný svoz komunálního odpadu, vývoz objemného 
odpadu a nebezpečných odpadů, dále provozování sběrných dvorů, kompostáren 
a jiných zařízení spojených s tříděním a recyklací odpadů. Společnost je příkladem 
meziobecní spolupráce, která probíhá nejen na poli odpadového hospodářství. Byla 
založena v roce 2008 obcemi Mikroregionu Kahan, které chtěly mít vliv na fi nanční 
i technickou stánku svozu odpadů. Dnes je společníky více než padesát obcí, měst 
a městysů z okolí Brna. Jedním z nich je i město Rajhrad. Služby jsou poskytovány 
i téměř dvaceti dalším municipalitám, a také je samozřejmě nabízíme živnostníkům 
a fi rmám, které mají v obsluhovaných obcích své provozovny. Dohromady společnost 
KTS EKOLOGIE s.r.o. obsluhuje více než sto tisíc obyvatel.

INFOLINKA: +420 800 888 944 | ww.kts-ekologie.cz
KONTAKT PO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY: +420 732 994 008

INFOLINKA: +420 800 888 944 | ww.kts-ekologie.cz
KONTAKT PO ŽIVNOSTNÍKY A FIRMY: +420 732 994 008

http://ww.kts-ekologie.cz


3

Letošní  jarní  úklid,  byl  v  pořadí  již  jedenáctý  a    probíhal 
v rámci celosvětové kampaně „Ukliďme svět“ pod záštitou Čes-
kého svazu ochránců přírody.

Letošní úklid byl vý-
znamný rekordním po-
čtem dobrovolníků a to 
díky pochopení vedení 
Střední zahradnické 
školy v Rajhradě a Zá-
kladní školy v Rajhra-
dě, kdy se žáci v rámci 
výuky zúčastnili jarní 
úklidové akce „Ukliďme 
Rajhrad“.  SZŠ  se  zú-
častňuje úklidu  již několik 
let.  Letos  uklízelo  6  tříd, 
128  žáků  a  6  dospělých. 
Základní  škola  se  úklidu 
zúčastnila  poprvé.  Za-
pojilo  se 9  tříd,  215  žáků 
a 12 učitelů.

Poprvé  se  zapojily 
malé děti s rodiči z dětské 
skupiny Panáčci a skupina malých  fotbalistů s  rodiči a  trené-
rem panem Grossmannem. Tradičně uklízí tým paní Špičáko-
vé, skauti, kynologové, myslivci, rodiny Kovářova a Železných, 
manželé Gáčovi, pan starosta, paní Sklenářová. Celkem uklí-
zelo katastr Rajhradu 400 dětí do 15 let a 75 dospělých. 

Celý týden nám přálo počasí, jako stvořené pro úklid přírody 
a všichni účastníci se snažili maximálně uklidit, co bylo v jejich 
silách. Uklidit v keřích kolem dálnice není vůbec  jednoduché. 
A uklízet keře u parkoviště U Toma není nic pro slabé žaludky. 

Při úklidu se nashromáždilo v přírodě 3tuny odpadu!
Velké díky patří  také těm, kteří úklid podpořili poskytnutím 

rukavic, pytlů a oplatků pro děti, potraviny Sedláček, Smero, 
restaurace Opl, restaurace U Kašny, Majka a Michal Staň-
kovi, masna Tučková, Musilová, ZŠ Rajhrad. 

O odvoz nashromážděného odpadu a jeho likvidaci se po-
starali: město Rajhrad, Správa a údržba silnic Brno-venkov, 
Ředitelství silnic a dálnic.

Kéž by nám takto uklizeno, zůstalo, co možná nejdéle!

Libuše Hochmanová

AKTUALITY OSTATNÍ
 ■ Babské hody

Po  dvouleté  pauze 
se  rajhradské  stárky 
mohly  opět  konečně 
znovu setkat a s chu-
tí  a  elánem  se  pustit 
do  příprav.  Oprášily 
jsme,  co  jsme se na-
učily v době před co-
videm  a  přidaly  něco 
nového,  abychom 
to  mohly  po  pauze 
opět  pořádně  rozto-
čit.  O  průběhu  hodů 
v  příštím  čísle  zpra-
vodaje.

Rajhradské stárky
Příprava babských hodů

 ■ Sokolské vyznamenání
Dne 28. 4. 2022 se v Brně 
konala  volební  valná  hro-
mada  Župy  Jana  Mácha-
la,  jejímž  členem  je  i  TJ 
Sokol  Rajhrad.  Za  naši 
tělocvičnou jednotu se val-
né  hromady  jako  vyslanci 
zúčastnili starosta TJ Vla-
dimír  Ohlídal  a  jednatel 
TJ  Jiří Žampach. K naše-
mu  velkému  překvapení 
při  udělování  sokolských 
vyznamenání  byl  prvním 
vyznamenaným  bratr 
Vladimír  Ohlídal,  jemuž 

starostkou župy sestrou Ryšavou byla předána stříbrná me-
daile  České  obce  sokolské. O  udělení  tohoto  vysokého  vy-
znamenání  rozhodlo  Předsednictvo  České  obce  sokolské, 
když  zohlednilo  dlouholeté  zásluhy  bratra Ohlídala  o  rozvoj 
sokolského  hnutí.  Jmenovaný  je  členem  ČOS  od  r.  1991, 
od r. 2003 byl vedoucím tenisového oddílu a členem výboru 
TJ Sokol Rajhrad, od  r. 2009  je starostou naší TJ. V  letech 
2016 až 2020 byl členem Výboru ČOS. Především  jeho zá-
sluhou bylo vybudováno nové hřiště na plážový volejbal, byly 
zrekonstruovány  tenisové kurty a  tenisová kabina, ve spolu-
práci s městem Rajhrad bylo pořízeno mobilní umělé kluziště 
atd. „Stříbrné“ ocenění si plně zaslouží.

Jiří Žampach

 ■ Jak jsme uklízeli Rajhrad
Že žijeme v 21. století? Ale podle pořádku kolem to vypadá na 
středověk. Odpadky všude, kam se podíváte.

I letos proběhly individuální, rodinné a firemní úklidy 
průběžně celý týden včetně dvou víkendů. A to od soboty 
19. března do neděle 27. března 2022. Tento způsob úklidu 
rozložený do více dnů se osvědčil, protože, kdo se chce zapojit 
a učinit naše bezprostřední okolí čisté a oku lahodící, ten není 
omezován pouhým jediným úklidovým dnem. 

Stříbrná medaile ČOS bratra 
Ohlídala

Děti i dospělí si zaslouží 
velkou pochvalu a uznání
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  A RADYAKTUALITY

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 50. schůzi,  
konané dne 16. 3. 2022

 ■Schválila: 
 ■ podnět místostarostky na pořízení změny ÚP Rajhrad, a to pro-

věření potřebnosti omezení přípustnosti fotovoltaických elektráren 
pouze na  výkon do 10  kWp ve  všech plochách  s možností  toto 
omezení zrušit
 ■ žádost obce o pořizování podle §6 odstavce l písm. c) staveb-

ního zákona, tj. MěÚ Židlochovice
 ■ návrh rozpočtu Základní školy T. G. Masaryka Rajhrad, okres Br-

no-venkov, na rok 2022. Provozní příspěvek ve výši: 6 309 000 Kč. 
Investiční příspěvek ve výši: 310 000 Kč. Závazné ukazatele  roz-
počtu jsou nákladové účty schváleného rozpočtu pro rok 2022
 ■ návrh rozpočtu Mateřské školy Rajhrad, příspěvková organiza-

ce, okres Brno-venkov, na rok 2022. Provozní příspěvek ve výši: 
3 296 000 Kč. Investiční příspěvek ve výši: 200 000 Kč. Závazným 
ukazatelem rozpočtu jsou celkové neinvestiční náklady schválené-
ho rozpočtu pro rok 2022
 ■ smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330071713/015-

MDP na stavbu „Rajhrad, Komenského, obnova NN“ mezi Městem 
Rajhrad,  IČ 00282456  jako  „Povinnou“ a společností EG.D, a. s., 
IČ 28085400 jako „Oprávněnou“ na stavbu „Rajhrad, Komenského, 
obnova NN“ za jednorázovou náhradu ve výši 16 000 Kč bez DPH

 ■ Souhlasila: 
 ■ s prominutím úplaty za školní družinu a za stravování ve školní 

jídelně Základní školy T. G. Masaryka Rajhrad, příspěvková orga-
nizace, žákům z Ukrajiny a to na období od jejich příchodu do ČR, 
nejdéle však do 30. 6. 2022

 ■ Pověřila: 
 ■ místostarostku podáním žádosti o pořizování změny

 ■ Uložila: 
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 

č.: HO-014330071713/015-MDP na stavbu „Rajhrad, Komenského, 
obnova NN“ mezi Městem Rajhrad,  IČ  00282456  jako  „Povinnou“ 
a společností EG.D, a. s., IČ 28085400 jako „Oprávněnou“ na stav-
bu „Rajhrad, Komenského, obnova NN“ za jednorázovou náhradu ve 
výši 16 000 Kč bez DPH

Rada města na své 51. schůzi,  
konané dne 27. 4. 2022

 ■ Schválila: 
 ■ smlouvu o hudební produkci na akci Setkání seniorů 2022 mezi 

Městem Rajhrad, IČ 00282456 a hudební skupinou Veselá Trojka 
Pavla Kršky, Školní 254, 679 21  Černá Hora za smluvenou cenu 
25 000 Kč
 ■ smlouvu o hudební produkci na akci Babské hody 2022 mezi 

Městem  Rajhrad,  IČ  00282456  a  hudební  skupinou  Vonička 
V-Band, IČ 72379880 za smluvenou cenu 24 000 Kč 
 ■ smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  věcného  břeme-

ne  č.:  HO-001030066155/001-ELIG  mezi  Městem  Rajhrad,  IČ 
00282456  jako  budoucí  povinná  a  společností  EG.D,  a.  s.,  IČ 
28085400  jako  budoucí  oprávněná  na  stavbu  „Rajhrad,  úprava 
kNN, rez. Havl.“ za jednorázovou náhradu v celkové výši 2 000 Kč 
bez DPH

 ■ Den otevřených dveří okresního archivu
Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, Kláš-
ter  81,  Rajhrad,  zve  všechny  zájemce  u  příležitosti  Meziná-
rodního dne archivů na Den otevřených dveří archivu, který 
proběhne ve čtvrtek 9. června 2022 od 9.00 do 17.00. Pracov-
níci archivu vás provedou pracovišti běžně nepřístupnými, jako 
například trezorem s pergamenovými listinami a kronikami, de-
pozitáři s  jedinečnými archiváliemi z celého okresu Brno-ven-
kov, restaurátorskou dílnou a kdo nebyl na výstavě Historická 
pečetidla Brněnska, může ji stále vidět i s odborným výkladem. 
Vstup zdarma, bez roušek a očkování.

Nádvoří archivu
Ivo Durec, ředitel archivu

 ■ Jak dopadl osmnáctý dobročinný bazárek 
ve prospěch Záchranné stanice Rajhrad?
Je  to  již deset  let! 17. 6. 2012 se uskutečnil první  rajhradský 
bazárek! A je dobře, že se děje!

Konat  dobro  jsou  činy,  které  mají  něco  změnit,  něčemu 
přispět, být užitečný a mít kladný vliv. Všechny  tyto významy 
bazárek splňuje. 

Poslední  osmnáctý  bazárek  proběhl  o  víkendu  9.  a  10. 
dubna 2022. Bazárek se může uskutečnit vždy jen díky ochotě 
a obětavosti lidí, které mezi sebou máme. Patří k nim nejen do-
spělí, ale zejména děti a mládež, kteří se podílejí na organizaci 
bazárku. Všem patří velký dík!

Jména obětavých 17 pomocníků ze Základní školy Raj-
hrad, kteří se podíleli na organizaci bazárku:
2. B Edita Hrušková, 4. A Tereza Langová, 4. B Tereza Lango-
vá, Eliška Železná, Karolína Palátová, Sofie Hanušová, 5. A Fi-
lip Holzer, Jan Gruza, 6. A Jakub Lang, Lea Vlčková, Denisa 
Kovaříková, 7. B  Jakub Janiš, 8. A Maxmilian Chlada, David 
Stupka, 8. B Ondřej Vlček, Jakub Rapouch, Alex Tomek.

Pomáhali i naši bývalí či budoucí žáci: gymnázium Brno, 
Elgartova Martin Mlečka, rybářská škola Třeboň Jiří Minařík, 
3. třída Rajhradice Aneta Mátlová.

Jména dospělých organizátorů: Miroslava Göncziová, 
Jiřina Hrušková, Svatava Langová, Jitka Mátlová, Zuzana 
Mátlová, Miroslav Mlečka, Ivana Syslová, Jitka Szöllösová, 
Dana Zapletalová.

Díky  vedení  Sokola  Rajhrad  a  všem  příznivcům  bazárku 
bylo zraněným zvířatům do Záchranné stanice v Rajhradě 
předáno 18 300 korun!

Za pořádající oddíl zdravotního  
cvičení Sokola Rajhrad 
Libuše Hochmanová
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 ■ pro provedení stavebních prací „Zateplení objektu Masaryko-
va 48  -  nebyty“  nabídku  společnosti SIDESTAV,  spol.  s  r.  o.,  IČ 
29214076 za částku 972 965,12,- Kč bez DPH jako nabídku s nej-
nižší nabídkovou cenou
 ■ smlouvu  o  dílo  „Zateplení  objektu Masarykova  48  –  nebyty“ 

mezi  Městem  Rajhrad,  IČ  00282456  a  společností  SIDESTAV, 
spol. s r. o., IČ 29214076 za částku 972 965,12 Kč bez DPH
 ■ poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků města 

Rajhrad na rok 2022 k účelům uvedeným v žádostech subjektů: 
 • Kynologický klub Rajhrad, IČ 65266412, 9. Května 584, 
Rajhrad 
 • Dotace v celkové výši ............................................20 000 Kč

 • Zajištění 10. ročníku závodů v poslušnosti .........12 000 Kč
 • Motorová sekačka na údržbu výcvikové  
plochy ................................................................. 8 000 Kč

 • Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Rajhrad, IČ 
49461095, 9. Května 559, Rajhrad
 • dotace na propagaci včelařství u široké veřejnosti, nákup 
plemenného materiálu, nákup léčiv a prostředků k aplikaci 
léčiv, vybavení pro včelaře a provozní náklady spolku,  
nákup drobného majetku .......................................30 000 Kč

 • Sportovní klub Juda a Ju-jutsu Rajhrad, IČ 27020479, 
Tyršova 267, 664 61 Rajhrad 
 • dotace na podporu sportovní činnosti  
a tréninkové pomůcky  ...........................................15 000 Kč

 • OREL jednota Rajhrad, IČ 65265416, Masarykova 459, 
664 61 Rajhrad
 • dotace na provozní náklady, opravy a údržbu sportovního 
nářadí, obnova elektrických zařízení  ......................20 000 Kč

 • Římskokatolická farnost Rajhrad, IČ 66545013, Klášter 1, 
Rajhrad 
 • dotace na činnost Rajhradského pěveckého sboru,  
zařízení zkušebny ..................................................10 000 Kč

 • Junák – český skaut, IČ 49459953, Rudka 98, Domašov 
 • dotace na zajištění materiální základny a pro chod  
Oddílu sv. Václava Rajhrad ...................................48 000 Kč

 • Aleš Kasl, Štefánikova 437, Rajhrad
 • dotace na startovné, pohonné hmoty,  
vybavení a náhradní díly  .......................................40 000 Kč
(z toho 20 000 Kč je příspěvek z roku 2021, který nebyl 
čerpán z administrativních důvodů) 

 • Luděk Černý, Nerudova 589, 664 61 Rajhrad 
 • dotace na podporu sportovní činnosti motokros ...20 000 Kč 

 • Domov Matky Rosy, IČ 73634093, Odbojářů 324, Rajhrad 
 • dotace na akci Adventní tvoření 2022 ...................15 000 Kč

 • Jiří Nak, IČ 01795961, Labská 250/15, Brno
 • dotace na konání kulturních akcí  
v sále restaurace Na Kině ......................................28 000 Kč

 • Lucie Bulová, Masarykova 1033, 664 61  Rajhrad
 • dotace na pokrytí nákladů spojených s přípravou 
interaktivních stezek  ...............................................6 500 Kč

 ■ veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu Města 
Rajhrad na rok 2022 mezi Městem Rajhrad a dále uvedenými sub-
jekty ve schválené výši pro účely uvedené v žádosti: 
 • Kynologický klub Rajhrad, IČ 65266412, 9. Května 584, 
Rajhrad 
 • Dotace v celkové výši ............................................20 000 Kč

 • Zajištění 10. ročníku závodů v poslušnosti .........12 000 Kč
 • Motorová sekačka na údržbu výcvikové  
plochy ................................................................. 8 000 Kč

 • Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Rajhrad, IČ 
49461095, 9. Května 559, Rajhrad
 • dotace na propagaci včelařství u široké veřejnosti, nákup 
plemenného materiálu, nákup léčiv a prostředků k aplikaci 
léčiv, vybavení pro včelaře a provozní náklady spolku,  
nákup drobného majetku .......................................30 000 Kč

 • Sportovní klub Juda a Ju-jutsu Rajhrad, IČ 27020479, 
Tyršova 267, 664 61 Rajhrad 
 • dotace na podporu sportovní činnosti  
a tréninkové pomůcky  ...........................................15 000 Kč

 • OREL jednota Rajhrad, IČ 65265416, Masarykova 459, 
664 61 Rajhrad
 • dotace na provozní náklady, opravy a údržbu sportovního 
nářadí, obnova elektrických zařízení  ......................20 000 Kč

 • Římskokatolická farnost Rajhrad, IČ 66545013, Klášter 1, 
Rajhrad 
 • dotace na činnost Rajhradského pěveckého sboru, zařízení 
zkušebny ................................................................10 000 Kč

 • Junák – český skaut, IČ 49459953, Rudka 98, Domašov 
 • dotace na zajištění materiální základny a pro chod  
Oddílu sv. Václava Rajhrad .................................. 48 000 Kč

 • Aleš Kasl, Štefánikova 437, Rajhrad
 • dotace na startovné, pohonné hmoty,  
vybavení a náhradní díly ........................................40 000 Kč
(z toho 20 000 Kč je příspěvek z roku 2021, který nebyl 
čerpán z administrativních důvodů) 

 • Luděk Černý, Nerudova 589, 664 61 Rajhrad 
 • dotace na podporu sportovní činnosti  
motokros ..............................................................20 000 Kč 

 • Domov Matky Rosy, IČ 73634093, Odbojářů 324, Rajhrad 
 • dotace na akci Adventní tvoření 2022  ..................15 000 Kč

 • Jiří Nak, IČ 01795961, Labská 250/15, Brno
 • dotace na konání kulturních akcí  
v sále restaurace Na Kině ......................................28 000 Kč

 • Lucie Bulová, Masarykova 1033, 664 61  Rajhrad
 • dotace na pokrytí nákladů spojených s přípravou 
interaktivních stezek  ...............................................6 500 Kč

 ■ Smlouvy o využívání systému města pro nakládání s komunálním 
odpadem pro 2022 pro soukromé subjekty:
 • UNGRMAT s.r.o., IČ 25341529, Palackého 171, Holasice, 
provozovna Masarykova 129, Rajhrad

 • Mateřská škola Rajhrad, p. o., IČ 70999333, Husova 509, 
Rajhrad

 • Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, p. o., IČ 71000135, 
Havlíčkova 452, Rajhrad

 • Zdravotní středisko, Masarykova 544, Rajhrad 
 • MUDr. Michaela Kostková, IČ: 49456954
 • MUDr. Libuše Turečková, IČ: 48481661
 • MUDr. Josef Štork, IČ: 65340469
 • MUDr. Eva Havelková, IČ: 494 56 601
 • MUDr. Hana Jarošová, IČ: 49456300
 • Vlasta Růžičková, IČ: 48481670
 • Marie Poledniková, IČ: 74577247
 • provedení rozpočtového opatření č. 1/2022
 • ceník pozáručních oprav – bezdrátový rozhlas, který je 
přílohou Smlouvy č. 44/2019 o provádění servisních prací 
pro obec Rajhrad uzavřené mezi Městem Rajhrad, IČ 
00282456 a společností Empemont s. r. o., IČ 27772179

 ■ Uložila: 
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o hudební produkci na akci 

Setkání seniorů 2022 mezi Městem Rajhrad,  IČ 00282456 a hu-
dební skupinou Veselá Trojka Pavla Kršky, Školní 254, 679 21 Čer-
ná Hora za smluvenou cenu 25 000 Kč
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o hudební produkci na akci 

Babské hody 2022 mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 a hudeb-
ní  skupinou  Vonička  V-Band,  IČ  72379880  za  smluvenou  cenu 
24 000 Kč
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zříze-

ní věcného břemene č.: HO-001030066155/001-ELIG mezi Měs-
tem  Rajhrad,  IČ  00282456  jako  budoucí  povinná  a  společností 
EG.D, a. s., IČ 28085400 jako budoucí oprávněná na stavbu „Raj-
hrad, úprava kNN, rez. Havl.“ za jednorázovou náhradu v celkové 
výši 2 000 Kč bez DPH
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 ■ Pověřila: 
 ■ Adélu Klímovou a Denisu Mahovskou organizací akce Dětský 

den 2022

 ■ Vydala: 
 ■ osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města 

Rajhradu panu Mgr. Miroslavu Hurtovi, který nastoupil po zániku 
mandátu Mgr. Lukáše Vágnera

 ■ Souhlasila: 
 ■ se stavbou kanalizační a vodovodní přípojky pro chatu na po-

zemku p. č. 314/2 v k. ú. Rajhrad za předpokladu udržování pořád-
ku 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 dotčeného pozemku (Město Rajhrad) a následně bude 
předáno staveniště
 ■ z hlediska záměru „Rajhrad, rozš. NN, Halas, K1190“ s ulože-

ním kabelového vedení elektro NN na pozemku p. č. 1875 k. ú. 
Rajhrad, tak jak je uvedeno na situačním výkresu C.3 -„Koordinač-
ní situační výkres projektovaného vedení“ z 15. 2. 2022 vyhoto-
veného  společností MP Projekt  s.r.o.  za  předpokladu  udržování 
pořádku  na  pozemcích  města  Rajhrad  a  uvedení  pozemků  ve 
vlastnictví města Rajhrad dotčených stavbou do původního stavu 
na náklady investora; pro konkrétní souběh a křížení inženýrských 
sítí je třeba kontaktovat správce vodovodní a kanalizační sítě Vo-
dárenskou akciovou společnost a.s.
 ■ z hlediska záměru změny stavby před dokončením  „RD Raj-

hrad“  se  zřízením  sjezdu  od  rodinného  domu  z  pozemku  p.  č. 
593/37 na pozemek p. č. 593/19 k. ú. Rajhrad a se zřízením nové-
ho sjezdu od objektu garáže z pozemku p. č. 593/37 k. ú. Rajhrad 
na pozemek p. č. 593/20 k. ú. Rajhrad za předpokladu udržová-
ní pořádku na pozemcích města Rajhrad a uvedení pozemků ve 
vlastnictví města Rajhrad dotčených stavbou do původního stavu 
na náklady investora

 ■ Nesouhlasila:
 ■ se  záměrem,  který  předložila  společnost  MOPRE  s.r.o.  pro 

stavbu  „Rajhrad,  rozš.  k.  NN,  Hiplan“  (koordinační  situace  stav-
by  02/2022),  a  to  s  umístěním nové  přípojky NN do  pozemku  p. 
č. 1048/5 k. ú. Rajhrad ve vlastnictví města Rajhrad pro připojení 
odběrného místa MŠ na pozemku p. č. 1064. K plánované stavbě 
s názvem „Bytový dům s mateřskou školou, Rajhrad, Masarykova 
ul.“ vydala rada města nesouhlasné stanovisko
 ■ z hlediska záměru „Novostavba zemědělského objektu“ na po-

zemcích p.č. 1014/2, 1013/3 a 1013/4 všechny v k. ú. Rajhrad se 
zřízením sjezdu na místní nezpevněnou účelovou komunikaci na 
pozemku p.  č.  994/1  k.  ú. Rajhrad  ve  vlastnictví města Rajhrad 
z důvodu nesouladu záměru s regulativy v plochách NX-plochy ze-
mědělské specifické rekreační danými platným územním plánem 
města Rajhrad z  roku 2022. Rada města  rovněž upozorňuje, že 
v dané lokalitě není přístupná technická a dopravní infrastruktura 
zajišťující obslužnost

 ■ Neschválila: 
 ■ poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Rajhrad pro rok 

2022 Lince bezpečí, z. s., IČ 61383198, Ústavní 95, Praha ve výši 
10 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s provozem Linky bezpečí 
z důvodu, že cílem dotačního programu je podpora místních orga-
nizací a jednotlivců, kteří prezentují své výsledky v  Rajhradě a jde 
o aktivity, které jsou v Rajhradě tradiční
 ■ poskytnutí  individuální dotace z rozpočtu Města Rajhrad pro 

rok  2022  Paspointu  z.  ú.,  Anenská  10/10,  Brno  z  důvodu,  že 
dotace  je  neadresná  a  není  zřejmý  přímý  účel  dotace.  Cílem 
dotačního  programu  je  poskytování  příspěvku  žadatelům,  kteří 
prezentují  své  výsledky  v   Rajhradě a  jde o aktivity,  které  jsou 
v Rajhradě tradiční
 ■ poskytnutí  individuální  dotace  z  rozpočtu Města Rajhrad  pro 

rok 2022 Joga – Lucie Vodičková, Klášterní Dvůr 934, Rajhrad ve 
výši 18 000 Kč na technické vybavení a nájem sokolovny Rajhrad 

 ■ starostovi  zajistit  uzavření Smlouvy  o  dílo  „Zateplení  objektu 
Masarykova  48  –  nebyty“  mezi  Městem  Rajhrad,  IČ  00282456 
a  společností  SIDESTAV,  spol.  s  r.  o.,  IČ  29214076  za  částku 
972 965,12 Kč bez DPH
 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Veřejnoprávních  smluv  o  poskyt-

nutí dotace z rozpočtu Města Rajhrad na rok 2022 mezi Městem 
Rajhrad a dále uvedenými subjekty ve schválené výši pro účely 
uvedené v žádosti: 
 • Kynologický klub Rajhrad, IČ 65266412, 9. Května 584, 
Rajhrad 
 • Dotace v celkové výši ............................................20 000 Kč

 • Zajištění 10. ročníku závodů v poslušnosti .........12 000 Kč
 • Motorová sekačka na údržbu výcvikové  
plochy ................................................................. 8 000 Kč

 • Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Rajhrad, IČ 
49461095, 9. Května 559, Rajhrad
 • dotace na propagaci včelařství u široké veřejnosti, nákup 
plemenného materiálu, nákup léčiv a prostředků k aplikaci 
léčiv, vybavení pro včelaře a provozní náklady spolku,  
nákup drobného majetku .......................................30 000 Kč

 • Sportovní klub Juda a Ju-jutsu Rajhrad, IČ 27020479, 
Tyršova 267, 664 61 Rajhrad 
 • dotace na podporu sportovní činnosti  
a tréninkové pomůcky ............................................15 000 Kč

 • OREL jednota Rajhrad, IČ 65265416, Masarykova 459, 
664 61 Rajhrad
 • dotace na provozní náklady, opravy a údržbu sportovního 
nářadí, obnova elektrických zařízení  ......................20 000 Kč

 • Římskokatolická farnost Rajhrad, IČ 66545013, Klášter 1, 
Rajhrad 
 • dotace na činnost Rajhradského pěveckého sboru,  
zařízení zkušebny ..................................................10 000 Kč

 • Junák – český skaut, IČ 49459953, Rudka 98, Domašov 
 • dotace na zajištění materiální základny  
a pro chod Oddílu sv. Václava Rajhrad .................48 000 Kč

 • Aleš Kasl, Štefánikova 437, Rajhrad
 • dotace na startovné, pohonné hmoty,  
vybavení a náhradní díly  .......................................40 000 Kč
(z toho 20 000 Kč je příspěvek z roku 2021, který nebyl 
čerpán z administrativních důvodů) 

 • Luděk Černý, Nerudova 589, 664 61 Rajhrad 
 • dotace na podporu sportovní činnosti motokros  ..20 000 Kč 

 • Domov Matky Rosy, IČ 73634093, Odbojářů 324, Rajhrad 
 • dotace na akci Adventní tvoření 2022  ..................15 000 Kč

 • Jiří Nak, IČ 01795961, Labská 250/15, Brno
 • dotace na konání kulturních akcí  
v sále restaurace Na Kině ......................................28 000 Kč

 • Lucie Bulová, Masarykova 1033, 664 61  Rajhrad
 • dotace na pokrytí nákladů spojených s přípravou 
interaktivních stezek  ...............................................6 500 Kč

 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o využívání systému měs-
ta pro nakládání s komunálním odpadem pro 2022 mezi Městem 
Rajhrad, IČ 0028245 a subjekty:
 • UNGRMAT s.r.o., IČ 25341529, Palackého 171, Holasice, 
provozovna Masarykova 129, Rajhrad

 • Mateřská škola Rajhrad, p. o., IČ 70999333, Husova 509, 
Rajhrad

 • Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, p. o., IČ 71000135, 
Havlíčkova 452, Rajhrad

 • Zdravotní středisko, Masarykova 544, Rajhrad 
 • MUDr. Michaela Kostková, IČ: 49456954
 • MUDr. Libuše Turečková, IČ: 48481661
 • MUDr. Josef Štork, IČ: 65340469
 • MUDr. Eva Havelková, IČ: 494 56 601
 • MUDr. Hana Jarošová, IČ: 49456300
 • Vlasta Růžičková, IČ: 48481670
 • Marie Poledniková, IČ: 74577247

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
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MATEŘSKÁ ŠKOLA RAJHRAD
 ■ Zprávičky z naší školičky
Jaro  je  v  plném  proudu…  Školáci  pomalu  začínají  vyhlížet 
prázdniny, ale děti ve školce si bezstarostně užívají čas dětství, 
čas, kdy si vůbec neuvědomují, že se stále něco učí a tak každý 
zážitek prožívají naplno. 

Během  jara navštívila  děti  v  naší  školce  tři  divadla. Diva-
dlo  „Kača  a  Kača“  předvedlo  dětem  „Dračí  zpívání“,  divadlo 
„Špilberk“ přivezlo „Boba a Bobka, králíky z klobouku“ a diva-
dlo „Šikulka“ představení s výchovnou tématikou, kde maňásci 
promlouvají k dětem a vysvětlují to, co jim o správném chování 
říkáme my dospělí. 

Ale nezůstáváme s dětmi  jen ve školce. Vypravili  jsme se 
s nimi  i  na  koncert. Byli  jsme pozváni  do  krásného prostředí 
zdejší základní umělecké školy. V tanečním sále jsme se ocitli 
ve  světě  hudby. Děti  viděly  a  slyšely, možná  poprvé,  neoby-
čejné „předměty“, skutečné hudební nástroje. A hned se o nich 
něco  dozvěděly.  Poslouchaly  písničky  ze  známých  pohádek 
v  podání  mladých  zpěvaček.  Ale  když  poslouchaly  melodie 
z pohádek hrát na hudební nástroje, měly z toho rázem hádan-
ky. A poznat, z  jaké pohádky  je  ta krásná melodie, byl někdy 
skutečný oříšek. Ostatně oblíbená melodie z pohádky Tři oříšky 
pro Popelku zazněla také. A děti ji odměnily pořádným potles-
kem, stejně jako všechny skladby, které zazněly v podání žáků 
ZUŠ a jejich učitelů, kteří tento krásný koncert připravili.

A  nezapomínáme  ani  na  rodiče,  aby  si  s  dětmi  užili  také 
trochu „školky“. Přijali naše pozvání na velikonoční dílničky a z 
různých  připravených  i  přinesených materiálů  vytvářeli  spolu 
s dětmi velikonoční dekorace. Ty si odnesli domů, ale zbylo i na 
výzdobu školky.

Znovu se rodiče do školky vrátili, aby společně oslavili Den 
rodiny. Ať už se vypravili do přírody, do Památníku písemnictví 
na Moravě ve zdejším klášteře, do Záchranné stanice pro dra-
vé ptáky Rajhrad, nebo prožili příjemné odpoledne na zahradě 
naší školky při malování, sportování nebo na pikniku, byl to pro 
děti báječný zážitek.

Velikonoční dílničky

A co děti zažily poučného? Návštěvu policejní stanice v Raj-
hradě. Měly možnost prohlédnout si prostory stanice, na dvoře 
si prohlédly vozidla a dozvěděly se,  jaké dopravní prostředky 

z důvodu, že cílem dotačního programu ve sportovní oblasti je po-
skytování  příspěvků  žadatelům,  jejichž  nekomerční  volnočasové 
aktivity jsou určeny především pro děti a mládež

Zastupitelstvo města Rajhradu na 
XX. zasedání, konaném dne 30. 3. 2022

 ■ Vzalo na vědomí
 ■ Zprávu o činnosti rady od 16. 3. 2022 do 30. 3. 2022.

 ■ Schválilo
 ■ stanovisko města Rajhrad  ke  studii  VRT  Jižní Morava,  které 

bylo Správě železnic zasláno 26. ledna 2022. Zastupitelstvo města 
požaduje, aby celá  trasa vysokorychlostní  trati v okolí Rajhradu, 
tzn. od místa křížení s komunikací II/425 až za konec ulice Stará 
pošta byla vedena v tunelu a nikoli zářezem v otevřeném terénu; 
dále zastupitelstvo města požaduje, aby již v projektové dokumen-
taci bylo provedeno takové rozfázování stavby, které bude mít co 
nejmenší  dopad  na  obyvatele  stavbou  dotčených  obytných  zón; 
dalším  požadavkem města  je,  aby  Správa  železnic  nechala  vy-
pracovat nezávislý znalecký posudek pro zhodnocení vlivu hluku 
a vibrací na obytnou zástavbu v blízkosti plánovaného železnič-
ního tunelu
 ■ dodatek  č.1  ke  Smlouvě  o  dílo  na  realizaci  díla  s  názvem: 

„Sportovní  hala  při  ZŠ Rajhrad“ mezi Městem Rajhrad, Masary-
kova 32, 664 61 Rajhrad, IČ 00282456 jako objednatelem a Spo-
lečností označované názvem:  „Výstavba sportovní haly Rajhrad“ 
Vedoucí  společnosti  IMOS Brno,  a.s.,  Olomoucká  704/174 Čer-
novice,  627  00 Brno,  IČ  25322257,  společník DIRS Brno  s.r.o., 
Jihlavská 731/38 Bosonohy, 642 00 Brno IČ 26255618. Předmě-
tem dodatku  je  změna účinnosti  smlouvy a  změna ceny díla  na 
90 397 835,19 Kč bez DPH
 ■ poskytnutí  individuální  dotace  z  rozpočtu Města Rajhrad  pro 

rok 2022 ve výši 20 000 Kč pro Rajhrad motors racing team, o. s., 
IČ 229 05 731 Městečko 5, Rajhrad
 ■ veřejnoprávní  smlouvu  o  poskytnutí  individuální  dotace  z  roz-

počtu Města Rajhrad pro rok 2022 ve výši 20 000 Kč pro Rajhrad 
motors racing team, o. s., IČ 229 05 731 Městečko 5, Rajhrad

 ■ Uložilo
 ■ starostovi zajistit uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na 

realizaci díla s názvem „Sportovní hala při ZŠ Rajhrad“ mezi Měs-
tem Rajhrad Masarykova 32, 664 61 Rajhrad,  IČ 00282456  jako 
objednatelem a Společností označované názvem „Výstavba spor-
tovní haly Rajhrad“ Vedoucí společnosti IMOS Brno, a.s. Olomouc-
ká 704/174, Černovice, 627 00 Brno IČ 25322257, společník DIRS 
Brno s.r.o. Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno IČ 26255618. 
Předmětem dodatku  je  změna účinnosti  smlouvy  a  změna  ceny 
díla na 90 397 835,19 Kč bez DPH
 ■ starostovi zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu Města Rajhrad pro rok 2022 ve výši 
20 000 Kč pro Rajhrad motors racing team, o. s., IČ 229 05 731, 
Městečko 5, Rajhrad

 ■ Zvolilo
 ■ pana Jiřího Ustohala, bytem Rajhrad, Městečko 25 do funkce 

přísedícího Okresního soudu Brno-venkov pro funkční období let 
2022–2026
 ■ paní  Ing.  Marii  Čermákovou,  bytem  Rajhrad,  Dobrovského 

594  do  funkce  přísedícího  Okresního  soudu  Brno-venkov  pro 
funkční období let 2022–2026

RAJHRADSKÉ ŠKOLY
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Žáci  naší  školy  4letého  oboru Zahradnictví  se  zúčastnili  pra-
covně-vzdělávacího pobytu v rámci evropského projektu Eras-
mus+ ve španělské Barceloně. Pobyt se  jim velmi  líbil, určitě 
bude přínosem pro jejich osobní a profesní vývoj. 

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 význam-
né životní události zveřejňovány pouze na vyžádání a pokud je 
žádáno rodinným příslušníkem, pouze s písemným souhlasem 
zákonného zástupce nebo jubilanta.

 ■ Vítáme narozené spoluobčany:
MIKULÁŠ BÍLÝ
SAMUEL GLAZER
EDUARD ŠTĚPÁN
ELIŠKA PAŘILOVÁ

VIKTORIE MRÁZKOVÁ
TADEÁŠ FRYŠČOK
MATYÁŠ KUDLIČKA
KRISTÝNA ČECHOVÁ

 ■ Naše řady opustili:
PAVLA TICHÁ
MIROSLAV PELIKÁN

MILOSLAV PAŘÍZEK
MIROSLAV KOKOJAN

 ■ Blahopřejeme našim jubilantům

Paní Blažena Homolová oslavila v měsíci květnu 97. naro-
zeniny. Srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.

policie používá a co práce policie obnáší. Viděly uniformy, zají-
mala je třeba pouta, ale největší zážitek měly z toho, že si mohly 
sednout do policejního auta a „zahoukat“. Na děti nezapomněli 
ani hasiči, kteří pro ně připravili poučné  i zábavné dopoledne 
u příležitosti Dne dětí. A kde jinde, než u vody, u rybníka.

V Základní umělecké škole

Co ještě chybí do konce školního roku? Výlety. Kam se děti 
podívají? Pojedou do ZOO v Hodoníně, do Permonia v Osla-
vanech, navštíví Vodní svět v Modré nebo zámecký park v Ži-
dlochovicích? Neprozradíme  vše a možná  jsme někomu dali 
námět na prázdninový výlet.

Tak hezké prázdniny a příjemné léto!

Za kolektiv MŠ I. Kabelková, učitelka

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD
 ■ Tři týdny za hranicemi naší země 

Barcelonské úsměvy spokojených žáků

Rajhradští zahradníci u moře

RAJHRADSKÉ ŠKOLY

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

http://www.skolarajhrad.cz
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Pan František Šeich oslavil v měsíci dubnu kulaté osmde-
sátiny. Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

 ■ Přejeme nově narozeným

K narození Viktorie Mrázkové přejeme jí i rodičům hodně 
radosti a štěstí.

 ■ Aktuální složení obyvatelstva Rajhradu 

ke 30. 04. 2022 Počet Průměrný věk Nejstarší Nejmladší

Celkem obyvatel 3 799 40,04 29. 11. 1921 11. 04. 2022

Muži 1 824 38,22 29. 11. 1921 11. 04. 2022

Ženy 1 975 41,73 28. 12. 1922 01. 03. 2022

Děti do 15 let  794 6,98 07. 05. 2007 11. 04. 2022

Děti do 18 let  914 8,17 03. 05. 2004 11. 04. 2022

Starší 60 let  880 73,13 29. 11. 1921 29. 04. 1962 

Možní voliči 2 880 50,17 29. 11. 1921 23. 04. 2004

S T A T I S T I K A   D A T   O B Y V A T E L   ke dni 30.04.2022

Celkem Průměrný věk Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš.
Osoby 3799 40,04 29.11.1921 11.04.2022
Muži 1824 38,22 29.11.1921 11.04.2022
Ženy 1975 41,73 28.12.1922 01.03.2022
Děti do 15 let 794 6,98 07.05.2007 11.04.2022
Děti do 18 let 914 8,17 03.05.2004 11.04.2022
Starší 60 let 880 73,13 29.11.1921 29.04.1962
Možní voliči 2880 50,17 29.11.1921 23.04.2004

S T A T I S T I K A   D A T   O B Y V A T E L   ke dni 30.04.2022

Celkem Průměrný věk Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš.
Osoby 3799 40,04 29.11.1921 11.04.2022
Muži 1824 38,22 29.11.1921 11.04.2022
Ženy 1975 41,73 28.12.1922 01.03.2022
Děti do 15 let 794 6,98 07.05.2007 11.04.2022
Děti do 18 let 914 8,17 03.05.2004 11.04.2022
Starší 60 let 880 73,13 29.11.1921 29.04.1962
Možní voliči 2880 50,17 29.11.1921 23.04.2004

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Dobrou  chuť  a  den  připomínky  sv.  Benedikta  přejí  rajhradští 
benediktini.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAJHRAD
 ■ AKTUALITY
 ■ Oznamujeme  čtenářům,  že  knihovna bude v době od 

6. do 10. června a 4.–8. července 2022 mimo provoz. Mimo 
tato omezení bude fungovat v běžné otevírací době
 ■ Pro  zájemce  o  Univerzitu  třetího  věku  MUNI  máme 

v knihovně nabídkové listy kurzů s kontakty a můžeme pomoci 
i s elektronickou objednávkou
 ■ Účastníkům  soutěže LOVCI PEREL  sdělujeme,  že uzá-

věrka pro školní rok 2021/2022 je ve čtvrtek 2. června 2022

 ■ Z nabídky nových knih vybíráme:
Recenze nových knih přebírám z Databáze knih, ale není nad 
to udělat si vlastní názor. Není nic jednoduššího – knihy jsou 
pro vás připraveny! 
 ■ Kateřina Tučková: Bílá voda  –  Téměř  700stránkový 

román,  který  popisuje  osudy  řeholnic  a  dalších  lidí  spjatých 
s internačním klášterem v Bílé Vodě v Rychlebských horách, 
psala autorka deset let. Je to monumentální dílo, v němž se 
románové  pasáže  střídají  s  různými  dalšími  typy  textů,  jež 
většinou  dokumentárním  způsobem přibližují  stav  a  poměry 
v  církvi  za  komunistického  režimu.  Nesmírně  obdivuju,  že 
Tučková  dokázala  vytvořit  tak  plastické,  mnohovrstevnaté, 
náročné dílo, které je podle mě dokonale vyváženo. Doufám, 
že knížka získá Magnesii Literu, určitě si ji zaslouží! 
 ■ Jenny Blackhurst: Podivná holka – No tak tohle byla jíz-

da! Chvíli jsem kroutila hlavou nad dalším příběhem s nadpři-
rozenými jevy, pak jsem valila oči nad tím, jak děti můžou být 
zlé když nemají pozornost no a nakonec… Nakonec mi došla 
slova. Tohle bylo mnohem lepší než předchozí kniha!
 ■ Ilka Pacovská: Sedmý smysl – Skvělá série! Každou kni-

hu jsem přečetla velmi rychle, protože děj vás vtáhne a nepus-
tí až do samého konce. Všechny postavy mi jsou sympatické, 
hlavně Sváťa a Rafan, protože se navzájem krásně doplňují 
a jsou pro Hanku velikou oporou. Ke knížkách se určitě ještě 
někdy vrátím!
 ■ Martin Selner: Autismus & Chardonay – Selner to prostě 

umí napsat tak, že se vám chce děsně smát, zároveň se dojí-
máte a ještě k tomu vám až zatrne z toho, jak lidská neznalost, 
hloupost a stereotypy komplikují autistům (a jejich okolí) už tak 
dost složitý život. Prostě pecka!
 ■ Karel Gott: Má cesta za štěstím – Z knihy jsem naprosto 

nadšená. musela jsem jí koupit i své devadesátileté mamince, 
protože něco tak laskavého a milého jsem už dlouho nečetla... 
Karel byl mistrem ve všem, co dělal, a kniha je opravdu pove-
dená, čtivá, veselá i plačtivá, vůbec nelituji času, nad stránka-

 ■ Hledáte tip, co si na 11. července připravit na 
snídani? No přece „vejce Benedikt“
Za „vynálezce“ ve světě známého snídaňového, původně post-
ního menu „vejce Benedikt“ bývají označováni staří mniši žijící 
podle Řehole sv. Otce Benedikta ve Francii. Tento prastarý re-
cept se později poprvé objevil pod názvem „ceufs bénédictine“ 
v kuchařce mapující  francouzské provinciální kuchyně slavné 
autorky kuchařek Elizabeth Davidové. Jednalo se o pyré ze sla-
né tresky a brambor tzv. brandade namazané na trojúhelnících 
smaženého  chleba ozdobené  vejcem a  to  vše polité  holand-
skou omáčkou. 

Kdy přesně se  tato částečně pozměněná receptura, která 
díky  nahrazení  tresky  plátkem  uzeniny  přestala  být  postním 
jídlem, objevila v Americe, kde se v druhé polovině 19. století 
pod názvem „vejce Benedikt“ stala velmi populární, není zcela 
zřejmé. 

Nejčastěji se uvádí, že toasty namazané máslem, osázené 
křupavou slaninou a vejcem a to vše přelité holandskou omáč-
kou, si jako první objednal v roce 1894 v Hotelu Waldorf Astoria 
v New Yorku po celonočním flámu burzovní makléř Lemuel Be-
nedict, který se chtěl pomocí tohoto jídla zbavit ranní kocoviny. 
O následnou popularizaci „vejce Benedikt“ se pak měl zasloužit 
hotelový šéfkuchař Oscar Tschirky, který je zařadil na snídaňo-
vé menu Hotelu Waldorf Astoria s malou změnou: slaninu na-
hradil šunkou. 

Za autora „vejce Benedikt“ je ale také považován prominent-
ní newyorský bankéř a jachtař Elias Cornelius Benedict. Když 
ale byl jeho údajný recept posmrtně uveřejněn v newyorských 
novinách, ohradil se proti jeho autorství Mabel C. Butler, který 
tvrdil, že skutečným autorem je Charles Ranhofer z restaurace 
Delmonico, který ho připravil pro milionáře LeGranda Benedicta 
a jeho choť. 

Ať to bylo s původem známého „vejce Benedikt“ tak či 
onak, stylovou snídani dne 11. července, na kdy připadá 
připomínka sv. Benedikta z Nursie, si můžete připravit i vy. 
K přípravě opečeného pečiva (v originálním receptu se použí-
vá rozpůlený anglický muffin), které se přikryje plátkem šunky 
nebo libovější slaniny, na to se dá uvařené ztracené vejce, vše 
se přelije teplou holandskou omáčkou a dochutí čerstvě mletým 
pepřem, budete potřebovat: 4 čerstvá vejce, 4 plátky šunky, 
1 lžíci vinného octa, 4 snídaňové muffiny / topinky. Na omáčku 
potřebujete: 150 g másla, 4 žloutky, ½ lžičky plnotučné hořčice, 
1 lžičku citrónové šťávy, sůl, mletý černý pepř.

Postup: Základem receptu je příprava tzv. ztraceného vej-
ce. Když v hrnci přivedeme k varu vodu s vinným octem, va-
řečkou vytvoříme vír, do kterého opatrně vlijeme vejce (takto 
upravené vejce bude mít tekutý žloutek). Vaříme 3 minuty, poté 
jej vyjmeme a dáme do studené vody. Pak necháme rozpustit 
máslo a v misce, kterou postavíme do vodní lázně, rozmíchá-
me směs žloutků s trochou vody, přidáme hořčici a špetku soli. 
Šleháme, dokud směs nezesvětlí a nenapění. Postupně vmí-
cháme rozpuštěné máslo a vše šleháme, až dosáhneme kon-
zistence podobné majonéze. Nakonec dochutíme citronovou 
šťávou a případně špetkou soli. Na opečené žemle poklademe 
plátky šunky, které můžeme, ale nemusíme, nasucho opéct, 
poté dáme ztracené vejce a nakonec vše zalijeme holandskou 
omáčkou.

Samozřejmě existuje řada obměn, z nichž nejznámější jsou 
„florentinská vejce“, obsahující dušený špenát, „vejce Mornay“, 
do nichž se místo holandské omáčky používá omáčka Mornay, 
nebo  „vejce Hemingway“,  v nichž se uzenina nahrazuje plát-
kem uzeného lososa. (Redakčně kráceno)

HISTORIE, LITERATURA, HUDBA, VÝTVARNÉ UMĚNÍ
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Celý  život  vykonával  lékárnickou  profesi,  vedle  toho  měl 
však i  jiné zájmy. Aktivně se věnoval sportu, jako člen Sokola 
Brno I se stal mistrem Rakouska-Uherska v šermu šavlí, dále 
provozoval  krasobruslení a cyklistiku. Stal  se  redaktorem ča-
sopisu Bibliofil a byl činný v Odboru přátel umění při Skupině 
výtvarných umělců v Brně. Ovšem nejvíce sběratelství a kniho-

milství v něm vzbuzovalo 
celoživotní  vášeň.  Sám 
uvádí:  „Můj zájem o kni-
hu vůbec a o krásnou 
knihu zvláště byl probu-
zen poměrně záhy. Již 
jako hoch měl jsem hoj-
ně příležitosti v knihovně 
svého otce stýkati se 
s knihami jak obsahově 
dobrými, tak i na tehdejší 
dobu krásnými. Na střed-
ní škole se můj obzor roz-
šířil o zájem na literatuře 
tehdy nejnovější, a to 
hlavně o knihy autorů 
Nového kultu a Moderní 

revue.“ (Brno sběratelské, 1932). Jeho vášeň pro sběratelství 
a zejména pro bibliofilie a knižní značky bude představena na 
výstavě Vášeň pro krásu – Mojmír Helcelet a svět exlibris, která 
započala 11. května 2022, v malé galerii Památníku písemnictví 
na Moravě. 

Srdečně  zveme  všechny  milovníky  drobné  grafiky,  knih 
a sběratelství!

Miroslava Šudomová

 ■ Tichá urputnost. Literární a výtvarné stopy 
staroříšských Florianů

Josef Florian – osobnost 
magnetizující,  inspirující, 
ukazující  směr,  ale 
také  provokující,  iritující 
a obtížně stravitelná. Do 
české  kultury  vstoupil 
v  prvních  letech  20. 
století.  Objevuje  se  tak 
v  situaci,  kdy  byl  starý 
kontinent  poznamenán 
krizí  fin-de-siècle,  která 
se  projevovala  v mnoha 
sférách  společenského, 
politického  a  kulturního 
života.  Reakce  na  ni 
byly  velmi  mnohotvárné 
a  jednou  z  nich  bylo 
odmítnutí  modernismů 
všeho  druhu,  obrat 

k duchovním kořenům a k nové katolické zbožnosti, která měla 
přispět ke znovuzrození obnovené intelektuální síly. V českých 
zemích  byly  snahy  o  redefinici  a  obrodu  katolictví  značně 
tápavé – než do nich vpadl Josef Florian. Pod vlivem myšlenek 
francouzského katolického nonkonformisty Léona Bloye, člověka 
radikálního  a  zemitého,  opustil  Florian  závětří  pedagogického 
místa, vrátil se do rodné Staré Říše na západní Moravě a se svou 
rodinou (stále rostoucí) a s okruhem spolupracovníků (stále se 
proměňujícím) se vydal na misi takřka sebezáhubnou – s minimem 

mi stráveného a určitě se budu vracet stále ...
 ■ Pavel Klusák: Gott: Československý příběh  – Autor  si 

bere na paškál zažité mýty, které o Karlu Gottovi kolovaly a ko-
lují, prověřuje je, vyvrací a uvádí na pravou míru, vždy s důklad-
nou oporou o dobové materiály, svědectví pamětníků, výsledky 
rešerší, které musely být vážně fuška. Ukazuje nám Karla Gotta 
v  souvislostech. Cílevědomého člověka,  který si  šel  za svým 
cílem a dělal (případně naopak nedělal) pro to leccos. 

 ■ Tomáš Etzler: Novinářem v Číně – Tak tohle byla síla. Zá-
pisky a vzpomínky Tomáše Etzlera, který přijal místo reportéra 
v Číně, ukazují  tuhle světovou velmoc v celé  její pestrosti – 
od  ekonomického  rozvoje,  přes  život  utlačovaných  menšin, 
absurditu a  tupost komunistických vládců, život hluboko pod 
úrovní středověku v odlehlých oblastech, utrpení dělníků (jo, 
to je pak člověk vděčný, že žije v Evropě), až k bizarnostem při 
čínské sebeprezentaci během první Olympiády v zemi

Lada Hamerníková, vedoucí knihovny

Městská knihovna Rajhrad, Masarykova 459,  
664 61 Rajhrad, http://rajhrad.knihovna.cz/

PAMÁTNÍK PÍSEMNICTVÍ NA MORAVĚ
 ■ Sběratel, mecenáš a lékárník Mojmír Helcelet
Brněnský lékárník Mojmír Helcelet (1879–1959) patřil k velmi 
výrazným  osobnostem  ve  sběratelských  kruzích,  což  platilo 
zejména  pro  oblast  celého  výtvarného  umění  (sbíral  exlibris, 
rytiny, knihy, obrazy, sochy atd.). Tento milovník umění se na-
rodil  ve Vyškově, a přestože v  rodině mělo  tradici  univerzitní 
vzdělání, vyučil se nejprve hodinářem. Jeho dědeček Jan Hel-
celet (1812–1876) lékař a vysokoškolský profesor se angažoval 
v obrozeneckém hnutí (blízký přítel Boženy Němcové a Františ-
ka Matouše Klácela), byl zvolen poslancem Zemského sněmu 
v Brně a též vyslán do říšské rady ve Vídni. Jeho otec Ctibor 
Helcelet  (1844–1904),  vyškovský  advokát  a  spoluzakladatel 
Sokolské župní moravské jednoty, vlastnil sbírku mincí, napo-
leonik a velkou knihovnu s více než šesti tisíci exlibris. 

Mojmír Helcelet po vyučení nastoupil na gymnaziální studia 
v Kroměříži, po  jejichž absolutoriu začal  studovat  farmacii  ve 
Štýrském Hradci. Od roku 1902 působil v lékárně v Tovačově, 
kde se seznámil se svou budoucí ženou Arnoštkou-Ernestinou. 
S ní se pak přestěhoval do Brna a v roce 1907 se jim narodila 
jediná dcera Eva (Na obrázku – Exlibris Mojmír Helcelet s dce-
rou Evou, PPM inv. č. D 228). 

http://rajhrad.knihovna.cz/
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 ■ Tichá urputnost. Literární a výtvarné stopy staroříšských Florianů
18. května – 9. října 2022
Výstava se bude věnovat literárnímu a výtvarnému odkazu sta-
roříšské rodiny Florianů. Ve své literární části poskytne souhrn-
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.

Photogenia
 ■ 28. května 2022 – 3. července 2022

Z minulého roku odložená výstava snímků Romana A. Muselíka. 
Fotografie zakladatele legendární skupiny Bratrstvo.
 ■ 27. května 2022 – 3. července 2022  

S tvorbou reportérky a dokumentaristky Alžběty Jungrové se 
zájemci o současnou akční fotografii seznámí v dosud nerevi-
talizovaných prostorách  rajhradského benediktinského klášte-
ra. Kolekci  opakovaně  oceňované  autorky  v  prestižní  anketě 
Czech Press Photo doplní akční snímky Petra Hricka, experi-
mentujícího s levitací. Přístupné pro návštěvníky denně mimo 
pondělí od 10.00 do 17.00 hodin.

Autorka Zara Wildmoons  je spojována zejména s módní 
a portrétní fotografií. Její volná tvorba, s níž se představí v Raj-
hradě,  však nemá daleko  ke  kontroverzi. Mapuje  totiž místa, 
kde již bývá tvůrčí svoboda často omezována konvencí.
 ■ Miloš Budík – Fotografie

24. června – 4. září 2022
Vernisáž: 23. června 2022, od 17 hod.

prostředků vydávat hodnotnou duchovní literaturu, distribuovat ji 
bez ekonomických prahů, a přitom dbát  i na pozvednutí knižní 
kultury. Florianův náboženský program přitom nesliboval lacinou 
spásu – naopak, připravoval na apokalypsu. Současně však, ač 
autodidakt, projevoval vynikající estetickou intuici, která k němu 
přivábila  řadu  osobností  literárního  a  výtvarného  světa:  Deml, 
Durych,  Reynek,  Čep,  z  výtvarníků  Váchal,  Konůpek  nebo 
Čapek, ti všichni zanechali na staroříšských stránkách svůj otisk.

Proč se ale tím vším zabývat? Má dnes Florian co říct? Proč 
mu dělat výstavu? Oblíbený staroříšský autor, německý teolog 
R. Guardini,  volá  v  jednom z  tisků Dobrého díla: Vraťte opět 
slovům smysl! Vypůjčíme si jeho zvolání jako odpověď. S Flo-
rianem můžeme vášnivě nesouhlasit, může nás štvát svou ur-
putností (která nebyla vždy tichá!), ale nemůžeme jeho slovům 
upřít obsažnost a naléhavost. Aniž bychom chtěli upadnout do 
patetismu či moralismu, přijde nám smysluplné v době „postfak-
tické“ Florianovu misi připomenout.

Jiří David

Program PPM

 ■ Výstavy:
 ■ Vášeň pro krásu – Mojmír Helcelet a svět exlibris

11. května – 9. října 2022
Ve spolupráci se Spolkem sběratelů přátel exlibris se návštěv-
níkům  představí  kolekce  knižních  značek,  bibliofilií  ze  sbírek 
Památníku  písemnictví  na Moravě, Muzea  v  Ivančicích,  sou-
kromých  sběratelů  a  dalších  uměnovědných  institucí.  Vše  je 
spjaté s legendárním brněnským sběratelem a objednavatelem 
grafických miniatur Mojmírem Helceletem.
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„Do cíle jsme dorazili krátce před 16. h., kdy začínala slav-
nostní mše sv. celebrovaná brněnským pomocným biskupem 
Msgre Ing. Mgr. Pavlem Konzbulem, Dr.. … Bylo to nádherný 
den, více jak 72 km a setkání s mnoha dobrými lidmi na cestě 
i v Tasovicích.“ napsal zpětně ve své děkovné relaci p. Karel.

„Nečekej až na zítřek, aby ses mohl stát svatým.“

 ■ POUŤ K BL. KARLU RAKOUSKÉMU

Relikviář bl. Karla Rakouského u Sester Těšitelek

U Sester Těšitelek se v neděli 3. dubna 2022 konala pouť k bl. 
Karlu Rakouskému, od jehož úmrtí na Madeiře dne 1. dubna 
uplynulo rovných 100 let. Byla to pro všechny příležitost připo-
menout si statečnost a čestnost našeho posledního monarchy, 
který se nejenom pokoušel zastavit běsnění I. světové války, 
ale také byl jedním z mála panovníků, jenž se bojů I. světové 
války osobně zúčastnil – nejenom že s vojáky hovořil (viz fo-
tograficky zdokumentované setkání s rajhradským benedikti-
nem – polním kurátem Karlem R. Musilem ve válečných záko-
pech) a uděloval jim řády a vyznamenání, ale především viděl 
ukrutnost války zblízka.

Hlavním celebrantem mše sv. v rektorátním kostele Božské-
ho srdce Páně byl pomocný brněnský biskup Msgre Ing. Mgr. 
Pavel Konzbul, Dr.

Bl. Karle Rakouský, přimlouvej se u Boha za naši vlast!

 ■ ZVONY Z OPATSTVÍ SE VYDALY  
DO ŘÍMA S NOVÝMI SRDCI
V průběhu adventu přestal z jižní věže opatského chrámu vy-
zvánět největší zvon „Stará Matka Boží Rajhradská“. Důvod byl 
prostý: puklé srdce a někteří se začali na základě tradovaných 
pověstí, že puklé srdce znamená veliké neštěstí, obávat přícho-
du nějaké pohromy nebo rozpoutání války.

Na svou letošní tradiční pouť se ale rajhradský mariánský 
zvon na Zelený čtvrtek po odeznění chvalozpěvu „Sláva na vý-
sostech Bohu“ vydal do Říma pro požehnání Svatého otce již 
s novým ručně kovaným srdcem, které zhotovil a ve čtvrtek dne 
7. dubna 2022 do zvonu zavěsil umělecký kovář a restaurátor 
Jakub Hylák, Dis. z Vyškova.

Nové srdce  zároveň obdržel  i  prostřední  zvon  sv. Václav, 
jehož srdce již také nebylo v nejlepší kondici.

„Kdykoli uslyšíte můj hlas, nezatvrzujte svá srdce.“

 ■ 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. 

 ■ Akce: 
 ■ Odpoledne s Kašpárkem pro rodiče s dětmi 

18. června 2022, od 14 hod.
Projděte si Památník písemnictví, historickou knihovnu, najděte 
a zdolejte všechny úkoly Kašpárka a získejte odměnu.

Muzeum  Brněnska,  příspěvková  organizace,  Památ-
ník  písemnictví  na  Moravě,  Klášter  1,  664  61  Rajhrad,  
www.muzeumbrnenska.cz/

Malé ohlédnutí
 ■ NETRADIČNÍ POUTNÍCI
V sobotu 26. března 2022 se po třech letech přede dveřmi opat-
ského chrámu sv. Petra a Pavla  v brzkých  ranních hodinách 
opět objevil p. Karel, který s kamarády Otou a Pavlem na svém 
jednom kole – jednokolce – vyrazil z Horních Heršpic do Taso-
vic – rodiště sv. Klementa Maria Hofbauera CSsR na tradiční 
pouť cukrářů a pekařů.

Poutník Karel s doprovodem před opatským chrámem

INFORMACE NEJENOM  
Z RAJHRADSKÉ FARNOSTI

http://www.muzeumbrnenska.cz/
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 ■ POSTNÍ POKLADNIČKY
Hned  41  postních  papírových  pokladniček  tzv.  postniček,  do 
nichž  v  rámci  dobrovolné  postní  výzvy  (tzv.  postní  almužny) 
byly po celou dobu postní vkládány ušetřené finanční prostřed-
ky, se podařilo shromáždit mezi farníky celé rajhradské farnosti.

Odříci si něco, co nutně člověk k životu nepotřebuje a takto 
ušetřené prostředky pak věnovat na pomoc potřebným, je pra-
vým smyslem postní  almužny,  která  je  viditelným vyjádřením 
pečující lásky církve – milosrdenství projeveného skutkem, ke 
kterému se stále může kdokoli, kdo by projevil zájem, přidat.

Oblastní Charita Rajhrad proto upřímně děkuje všem, kteří 
se rozhodli zapojit do „Postní almužny“, neboť touto cestou se 
podařilo nashromáždit částku 18.825 Kč na podporu charitativ-
ního díla organizovaného Charitou Rajhrad.

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

 ■ SKAUTSKÁ POUŤ V BENEDIKTINSKÉM 
OPATSTVÍ

U  příležitosti  památky 
sv. Jiřího se o víkendu 
od  22.  do  24.  dubna 
2022 v areálu benedik-
tinského  rajhradského 
opatství  uskutečnila 
opět po 11  letech pouť 
skautů, která měla zdů-
raznit  jeden ze tří prin-
cipů  skautingu:  Povin-
nost k Bohu, k druhým 
i k sobě.

Sobotní  mši  sv. 
u  příležitosti  v  pořadí 
již  31.  skautské  pou-
tě,  z  nichž  mnohé  se 
zásluhou  P.  Radima 
Valíka OSB konaly prá-
vě v Rajhradě,  v opat-
ském  chrámě  celebro-
val  brněnský  sídelní 
biskup  Msgre  ThLic. 
Vojtěch Cikrle.

Připravujeme
 ■ 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.

 ■ STÉ VÝROČÍ ÚMRTÍ RAJHRADSKÉHO 
RODÁKA
Dne 8. června 1922 ve Střížově zemřel P. Johann Franz Andre-
as Škarda – syn Johanna Škardy a Marie roz. Frieb, který se 
narodil 30. listopadu 1862 v domě čp. 103 v Rajhradě.

Po svém vysvěcení na kněze v roce 1887 působil dlouhá léta 
jako kooperátor v Boskovicích. Farářem se stal ve Střížově  (od 
roku 1900), následně v Běhařovicích (od roku 1904), kde nastoupil 
po jmenování tamního faráře Pavla Josefa Antonína hraběte Huy-
na brněnským biskupem, a opětovně ve Střížově (od roku 1920).

R.i.P.
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 ■ NOC KOSTELŮ
V pátek dne 10. června 2022 se uskuteční již 14. ročník akce 
nazvané Noc kostelů, během níž bude mít otevřenou od 17 do 
22 h. svou bránu i opatský chrám sv. Petra a Pavla.

Informace o tom, které další kostely a modlitebny křesťan-
ských církví se do Noci kostelů 2022 v blízkém i vzdálenějším 
okolí zapojí a jaký nabídnou návštěvníkům případný doprovod-
ný program, je možné dohledat na www stránce nockostelu.cz.

„Za dne ať Hospodin dává svou milost,  
celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

 ■ PŘEDSTAVENÍ O ŽIVOTĚ A DÍLE JANA 
BLAŽEJE SANTINIHO – AICHLA
V  prostorách  letního  refektáře  rajhradského  benediktinského 
opatství bude v neděli dne 12. června 2022 od 17 h. v rámci 
festivalu Divadelního světa Brno uvedeno v podání pražského 
souboru JEDL hodinové komorní představení o životě a díle ar-
chitekta a stavitele Jana Blažeje Santiniho – Aichla.

Vstupenky na toto divadelní představení jsou pro zájemce 
k dostání již nyní na www stránkách divadelnisvet.cz.

 ■ FOLKOVÝ KONCERT V PŘEDVEČER POUTNÍ 
SLAVNOSTI
V předvečer poutní slavnosti (tj. v sobotu 25. června 2022) od 
18 h. se v kapitulní kapli sv. Ondřeje benediktinského opatství 
uskuteční  koncert  písničkářsky  –  folkové  kapely  "Listověje" 
z Vysočiny, která je volným pokračovatelem kapely Žalozpěv.

 ■ VÝROČÍ PRIMICE P. OTMARA KAPLANA

Primiční mše sv. P. Otmara Kaplana
O  poutní  rajhradské  slavnosti  tomu  bude  již  60  let,  kdy  no-
vokněz Otmar Kaplan původem z Otmarova slavil svou primiční 
mši sv. v opatském chrámě sv. Petra a Pavla v Rajhradě.

Prosme proto našeho dobrotivého Pána, aby z řad rajhrad-
ských farníků opět povolal někoho ke kněžské službě.

 ■ VÝSTAVA LILIÍ
Od 2. do 10. července 2022 vždy od 9 do 17 h. se v prostorách 
Benediktinského  opatství  bude  zásluhou  Specializované  zá-
kladní organizace českého zahrádkářského svazu Brno „Lilium“ 
konat další – jubilejní X. ročník již tradiční výstavy lilií.

Fr. František s Vlčaty

http://nockostelu.cz
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Dalším bodem jednání byla Zpráva o hospodaření TJ v roce 
2021 a plán na  rok 2022, opět přednesená Vladimírem Ohlí-
dalem, který zdůraznil význam podpory Města Rajhrad, která 
rozhodujícím způsobem pomáhá TJ, aby plnila společensky vý-
znamnou roli organizátora tělocvičných a sportovních činností 
pro občany Rajhradu. 

V další  části  jednání  valné hromady  zástupci  jednotlivých 
oddílů  podali  správu  o  činnosti  svých  oddílů.  Předposledním 
bodem jednání byla volba funkcionářů TJ na další tříleté obdo-
bí. Zvoleni byli dosavadní funkcionáři, tedy starostou TJ Vladi-
mír Ohlídal, jednatelem Jiří Žampach, místostarostou Miroslav 
Hurta, hospodářkou Martina Urbanová, náčelníky Sabina Skle-
nářová a Lubomír Nováček.

Posledním bodem jednání bylo vystoupení hostů, starosty 
města  Františka Ondráčka  a  předsedy RAFK Vladimíra  Ště-
pánka, kteří oba ocenili činnost TJ a výbornou spolupráci obou 
subjektů s TJ Sokol Rajhrad.

Na závěr jednání valné hromady oznámil starosta TJ Vladi-
mír Ohlídal, že výbor TJ na svém jednání dne 14. 3. 2022 s cí-
lem vyjádřit svoji podporu demokracii a humanismu a odmítání 
války  jako  formu  řešení  jakýchkoliv sporů a podpory civilního 
obyvatelstva na Ukrajině, jehož životy těžce zasáhla vojenská 
invaze Ruska, věnovat z prostředků naší TJ Sokol Rajhrad na 
konto Člověk v tísni – SOS Ukrajina částku 10 000 Kč. 

Valnou hromadu ukončil starosta TJ slovy zakladatele so-
kolského hnutí Miroslava Tyrše „Ni zisk ni slávu“.

Vladimír Ohlídal, starosta TJ Sokol Rajhrad

 ■ Mažoretky TS Rapido Rajhrad absolutním vítězem!
Ve dnech 13. 5. až 15. 5. 2022 se 
konalo  MČR  CMA  v  mažoretko-
vém sportu v Hradci Králové. Po-
stup na tuto akci si všechna děv-
čata zajistila v semifinálovém kole 
v Olomouci. Třídenní maratón na 
MČR  byl  náročný  fyzicky  i  psy-
chicky  pro  všechny  zúčastněné. 
I přesto si odvážíme pěkné vzpo-
mínky,  nezapomenutelné  zážitky 
a hlavně krásná umístění.

Největšího  úspěchu  dosáhla 
formace  juniorek  –  pódio  pom 
profi.  Ty  se  umístily  na  1. místě 
a  staly  se  mistryněmi  ČR.  Nej-
vyšší  počet  bodů  ze  všech  kol 

Aktuální informace o dění v rajhradské farnosti je možné do-
hledat také na internetových stránkách http://www.farnostrajhrad.
benediktini.cz/ a http://www.sestrytesitelky.eu/

Připravil fr. František J. Teister OSB

 ■ Valná hromada TJ Sokol Rajhrad
Po  dvouleté  přestávce  zaviněné  koronavirovou  epidemií  se 
ve čtvrtek 17. března 2022 konala výroční valná hromada Tě-
locvičné  jednoty Sokol Rajhrad  v  klasickém  formátu,  tedy  za 
účasti delegátů z výboru TJ a z jednotlivých oddílů, kterých bylo 
42 a tradičních hostů, kterými byli starosta Města Rajhrad Fran-
tišek  Ondráček  a  předseda  Rajhradského  fotbalového  klubu 
Vladimír Štěpánek. 

Valná hromada byla zahájena sokolskou hymnou „Lví silou, 
letem sokolím“, po té starosta TJ Vladimír Ohlídal přivítal pří-
tomné delegáty a hosty a předal řízení valné hromady jednateli 
TJ Jiřímu Žampachovi. Ten po zvolení orgánů předal slovo opět 
Vladimíru Ohlídalovi, který přednesl Zprávu o stavu členské zá-
kladny a Zprávu o činnosti TJ v roce 2021. Uvedl, že členskou 
základnu tvoří 182 členů v 18 oddílech, kterými jsou historický 
šerm, kulturistika, mini fit, kondiční cvičení muži, nohejbal I a II., 
rodiče s dětmi, sálová kopaná + badminton, šachy, tenis, věrná 
garda, volejbal, plážový volejbal, zdravotní cvičení ženy, žáci, 
žákyně, všestrannost.

Dále popsal veškeré oblasti činnosti TJ, zejména organiza-
ci sportovních činností, kde zvláště vyzdvihl cvičitele, kteří se 
věnují mládeži.
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jim zajistil putovní pohár pro absolutního vítěze  formace pom 
CMA 2022. Další medailovou pozicí byla 2. místa pro trio juni-
orek hobby, trio kadetek profi a  miniformace kadetek. Juniorky 
duo profi  si  vybojovaly  krásné 3. místo. Mimo stupně  vítězů, 
ale s pěkným výsledkem, bylo sólo kadet profi 6. místo, sólo 
juniorky profi 4. místo, duo juniorky profi 6. místo, trio juniorky 
profi 9. místo, miniformace juniorky profi 7. místo a duo seniorky 
profi 10. místo. Nelze opomenout 3. místo za choreografii, kte-
ré získala naše trenérka Kristýna Procházková. Tyto výsledky 
zajistily našim děvčatům v některých kategoriích postup na ME 
v Zadaru, které se koná ve dnech 22. 6. až 26. 6. 2022.

Putovní pohár asociace CMA bude v nejbližší době vysta-
ven  ve  výloze  detašovaného  pracoviště  MěÚ  Rajhrad,  Ma-
sarykova  544.  Poděkování  za  finanční  podporu  náleží  firmě 
Ungrmat s.r.o. Poděkování si  ještě zaslouží všechna děvčata 
za maximální nasazení,  trenérka za pevné nervy a  rodiče za 
fandění a catering.

Na úplný závěr snad jen “ Hej, hej, hej Rapido je nej!
P.S. V měsíci červnu bude probíhat nábor, proto sledujte FB 

stránky Tanečního studia Rapido Rajhrad.
HN

 ■ Hasiči Rajhrad informují
Náš sbor rozšířil svůj vozový park a nově od  letošního února 
disponuje vozidlem Volkswagen Transporter V. generace s po-
honem 4x4, které jsme získali od Policie ČR Zlínského kraje. 

16

MÍSTNÍ SPORT A SPOLKY

V sobotu 23. 4. 2022  jsme 
se  se  skupinou  dvanácti  dětí 
vydali  do  Podolí  u  Brna  na 
dětskou  soutěž  v  silově  –  vy-
trvalostních  disciplínách  TFA 
(Toughest  Firefighter  Alive  – 
Nejtvrdší  hasič  přežívá).  Jed-
nalo  se  o  naši  první  letošní 
soutěž  tohoto  typu,  na  kterou 
se  sjelo  160  dětí  z  18  hasič-
ských  sborů  z  celé  Moravy. 
Poctivé tréninky na tuto soutěž 
a  hezké  počasí  nám  přineslo 
kýžené  ovoce  ziskem  dvou 
pohárů a to stříbrného a bron-
zového.  Nejlepších  umístění 
dosáhli  Sebastian  Jaskulka 
na druhém místě a Filip Krou-

lík na třetím místě. 5. místo obsadil Aleš Pop, 8. místo Sanjay 
Thakoor,  10.  místo  Natálie  Dias,  12.  místo  Patrik  Dančišák, 
13. místo Kryštof Fučík, 14. místo Jan Havlíček, 20. místo Ja-
kub Hodain, 25. místo společně Matěj Hamerník a David Dias 
a na 44. místě Ríša Gregovský. Všechny naše děti byly skvělé 
a moc jim děkujeme za super výsledky.

Rajhradské družstvo

Tímto bychom vás také chtěli pozvat na 2. ročník TFA Raj-
hrad, kde se můžete na vlastní oči podívat,  jak  takový závod 
probíhá, podpořit naše malé hasiče a letos i nehasiče a nebo si 
i přímo zasoutěžit (viz pozvánka níže). Pokud si trať netroufáte 
zdolat pod nesmlouvavým  tikotem stopek, můžete si alespoň 
po doběhu posledního závodníka vyzkoušet náročnost jednotli-
vých disciplín nebo přímo celé trati.

Úžasný výkon 
mladinkého hasiče
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končili  efektním  flambováním  palačinek  v  podání  šéfkuchaře 
Jary  Hamerníka.  Děkujeme  všem  rodičům  za  poskytnuté 
nápoje a pochutiny.

Ivona Jánská a Jarek Sedláček

 ■ Memoriál Jana Krejčího v Rajhradě v šachu byl 
hojně navštíven

Zahájení turnaje

Přes 150 účastníků turnaje v Rajhradě – to je vizitka letošního 
šachového turnaje. Spolu s trenéry a rodičovským doprovodem 
se tak v sobotu 2. dubna v prostorách školy pohybovalo přes 
200  lidí. Zahájení  turnaje se zúčastnil starosta města Rajhra-
du František Ondráček, který účastníkům popřál mnoho zdaru 
a vysoce ocenil aktivitu místního šachového oddílu Sokola Raj-
hrad. O zdar turnaje se zasloužil osvědčený kolektiv rozhodčích 
Ondřej  Zámečník, Marie Tancerová a Dominik Fryda,  kterým 
zdařile u nejmladších, kde je těch nepřípustných tahů více, tra-
dičně sekundoval Jan Gorčák. 

V kategorii mladších žáků se nejvíce dařilo nasazené jed-
ničce Vojtěchu Velimovi (Jezdci Jundrov), který vyhrál všechny 
partie, a zvítězil tak absolutním ziskem sedmi bodů. Na druhém 
místě  se  umístil  Radek Klimus  (ŠK Hustopeče),  jenž  prohrál 
pouze s vítězem turnaje, a třetí místo obsadil Jakub Kala (opět 
Jezdci Jundrov). Nejlepší dívkou byla vyhlášena Yvette Zusma-
novich z Lokomotivy Brno.

Momentka z turnaje

V kategorii starších žáků nenašel žádného přemožitele Adam 
Janský z Durasu Brno,  jenž zaznamenal sedm výher. Druhým 
v pořadí se stal zástupce vyškovského šachu Patrik Pukowietz 

Co vás čeká na závodech 
v Rajhradě? 

Filip Kroulík  
a Sebastian Jaskulka

Tradiční pálení čarodějnic u Pily se bohužel nekonalo a to 
proto,  že  v  době,  tedy  na  podzim,  kdy  jsme  vždy  zahajovali 
přípravy  na  realizaci  akce  Rajhradské  pálení  čarodějnic  pro 
veřejnost,  jsme  ještě nevěděli,  zda a za  jakých podmínek se 
kvůli covidovým opatřením budou moct konat veřejné akce. Po 
nutném zvážení jsme usoudili, že letos připravíme táborák jen 
pro naše hasičské děti a jejich rodiny. Akce se konala v sobotu 
30. dubna v klášterní zahradě za přítomnosti 17 rodičů a 23 dětí. 
Zahajovali jsme v 17 hodin opékáním špekáčků a o půl desáté 



18

MÍSTNÍ SPORT A SPOLKY

(6 bodů) a třetí skončila s 5,5 body zástupkyně domácích Anita 
Vaceková z Rajhradu, jež tak byla vyhlášena i nejlepší dívkou.

Vyhlášení cen
V  turnaji  dospělých  byly  výkony  na  špičce  turnaje  velice 

vyrovnané,  takže ke slovu muselo přijít  pomocné hodnocení, 
jež nejlépe vyznělo pro Víta Bureše z Moravské Slavie Brno. 
Stříbrnou  medaili  získal  zkušený  Ivan  Markovič  z  Hustopečí 
a nejlepší ženou byla vyhlášena Michaela Svobodová z Jezd-
ců Jundrov. Senzací  turnaje  se  stalo  třetí místo ukrajinského 
jedenáctiletého mládežníka, který se svých českých dospělých 
soupeřů vůbec nebál a s přehledem je porážel. 

Turnaj probíhal svižně a bez komplikací, pořadatelé děkují 
všem hráčům za účast a za bezproblémový průběh akce a se 
všemi se těší na viděnou opět za rok.

Miroslav Hurta

 ■ Zprávy z fotbalové RAFK
Sezona 2021/2022  je po pandemickém období konečně v pl-
ném proudu. Náš krásný areál se po zimní přestávce již naplno 
probudil  do  aktivity,  kdy  se  na  našem  krásném  trávníku  pro-
hánějí 2 dospělá a 8 mládežnických mužstev RAFK. Budeme 
rádi, když naše hráče podpoříte Vaší návštěvou na domácích 
zápasech RAFK. 

Aktuální  informace  a  rozpisy  zápasů můžete  najít  jak  na 
www.rafk.cz,  tak  i  na profilu  facebook. Momentálně do naše-
ho  týmu  hledáme  trenéra  pro  kategorii mladší  přípravky  roč-
níku 2015 a mladší. Případní zájemci se mohou ozvat Pavlovi 

Mášovi na tel. 724 488 392. Do areálu RAFK zveme všechny 
příznivce  kopané na  volební Valnou hromadu,  která  se  koná 
17. 6. 2022 v 19.30. S příznivci hudby a tance se určitě setká-
me na tradiční Petropavelské zábavě, která se koná v sobotu 
25. 6. 2022 od 20 hodin za doprovodu hudební skupiny STONE.

Tomáš Bábor

 ■Skautská pouť ke svatému Jiří v Rajhradě
Ve  dnech  22.–24.  dubna  2022  pořádali  členové  rajhradského 
skautského oddílu Svatého Václava pouť k hlavnímu skautské-
mu patronu – sv. Jiří. Vytvořili tak víkendový program jak pro čle-
ny oddílů, tak i pro veřejnost z Rajhradu a jeho blízkého okolí.

Hned v pátek večer se konala v kapitulní kapli benediktin-
ského kláštera beseda s P. Markem Váchou, Orkem. Poutavě 
mluvil na první pohled o ne příliš skautském tématu, papežské 
encyklice Laudato si (Tobě buď chvála). Připomněl zde její čty-
ři rozměry, z nichž hned tři tvoří tři základní skautské principy 
– povinnosti  k Bohu,  druhému a  sobě. Čtvrtý  –  ekologický – 
pak rozšířil i v pojetí sv. Benedikta a sv. Františka z Assissi. Ze 
všech rozebíraných tvrzení vybírám „Člověk nemá žít jenom na 
Zemi, ale ze země.“ Závěr besedy by  šlo považovat  za  ryze 
praktickou část plnou návodů, kde Orko představil několik  již 
realizovaných  projektů  na  podkladě  výše  uvedené  encykliky, 
např.  vytvořené  obvodové  zdi  kaple  ze  stromů.  Besedy  se 
účastnilo více než 120 přítomných a byla velmi kladně přijata.

Druhý  poutní  den,  na  organizaci  poněkud  náročnější, 
k nám, do Rajhradu, vlakem přijelo na 400 především dětských 
členů našich oddílů. Celý dopolední i část odpoledního progra-
mu si poutníci mohli zvolit podle svých zájmů z pěti připrave-
ných  aktivit.  Drtivá  většina  z  nich  však  chtěla  projít  všechna 
připravená místa. První z nich bylo putování po místní oboře, 
ve formě etapové hry foglarovského typu, s devíti zastaveními, 
tedy úkoly, které se velmi úzce týkaly znalostí právě o Rajhra-
du, jeho okolí, benediktinského opatství či místního skautského 
oddílu Sv. Václava. 

Druhou možností  ve  výběru  se stala  středověká kovárna, 
kde si po ukázkách kovářské práce zájemci mohli zkusit vyko-
vat např. hřebík. Setkání s „pračlověkem“ v klášterní zahradě, 
který měl připraveno mnoho „pravěkých“ pracovních pomůcek, 
ale  např.  i  hudebních  nástrojů,  z  kostí,  si  získalo  společně 
s uměleckým kovářem na popularitě. Poutníci se k nim několi-
kráte vraceli a sledovali jednotlivé postupy při výrobě. V nepo-
slední řadě je třeba vzpomenout na v obou případech komento-
vané prohlídky Památníku moravského písemnictví v Rajhradě 
a chrámu sv. Petra a Pavla.

Určitým vyvrcholením sobotního dne i celé poutě byla mše 
svatá,  kterou  sloužil  brněnský  sídelní  biskup  Vojtěch  Cikrle. 
Poté následovala beseda s panem biskupem, při čemž se pro-

http://www.rafk.cz
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a  jeden závodník z Pohořelic, vybojovali první místo! To bylo 
radosti! Obrovský obdiv a GRATULUJEME.

Klub Vodáků Rajhrad

 ■ Výlet seniorů do Strážnice
Rajhrad, čtvrtek 19. května, 8 hodin ráno. Slunečno, mírný 

vítr, skupina lidí u kašny. Netrpělivé vyčkávání. Přijede? Nepři-
jede? Že vám není stále jasné, o co jde? Tak zcela jednoduše. 
Město Rajhrad pořádá pro rajhradské seniory celodenní auto-
busový výlet. Tentokrát do Strážnice. Hlavním cílem je strážnic-
ký skanzen a zámek. Během dopoledne cíle stihnuty, následuje 
oběd  v  krásném  prostředí  jedné  ze  strážnických    restaurací 
a návštěva Plžů. V tomto případě se nejedná o měkkýše, ale 
o památkovou rezervaci v obci Petrov.

V areálu je okolo 80 vinných sklepů budovaných od 15. sto-
letí. A  jak  už  bývá milým  zvykem  na  zájezdech  pro  seniory, 
čekalo na výletníky překvapení. Jedno v podobě návštěvy zá-
meckého zahradnictví v Miloticích a druhé v rodinné řemeslné 
čokoládovně Herufek  v Čejči.    Zcela  zodpovědně mohu pro-
zradit,  že úložné prostory  v  autobuse na  cestě  zpět  prázdné 
nezůstaly.  Věříme,  že    všichni  výletníci  nabyli  plno  krásných 
dojmů a už teď se těší na příští putování, jak přislíbil pan Ivan 
Zálešák, oblíbený autorizovaný průvodce, který obstarává celo-
denní program seniorského výletování a kterému děkujeme za 
zajištění všeho potřebného pro výletní den.  

Magda Mlejnková

bírala nejen skautská tematika. Z programu hlavního poutního 
dne se tak vyčerpalo téměř všechno. Ten, kdo nebyl limitovaný 
jízdními řády, mohl ještě zůstat u ohně, opéct si špekáčky a po-
být se skauty ze sousedních oddílů. Pouze pro náš oddíl byl 
určen slibový oheň, kde čtyři bratři skládali svůj skautský slib.

Závěrečný den – neděle – byla ve znamení recitálu, v tamějším 
kostele vystoupil Roman Dragoun.

Po krátkém ohlédnutí za poutí nezbývá než poděkovat. Bra-
třím benediktinům za možnost uspořádat pouť v jejich krásných 
prostorách. Sestrám a bratřím vedoucím oddílů – že přijeli, ko-
likráte i ze vzdálených míst (např. Jihlavy) s početnými oddíly. 
I všem, kteří připravili program či se zapojili do jeho realizace.

Martin Hladký – Matty

 ■ Klub Vodáků Rajhrad VOR

V dnech 14. až 15. 5. 2022 se Klub Vodáků Rajhrad zúčast-
nil závodu pramic P5 ve vodáckém víceboji na řece Berounce 
v Řevnicích. Bylo  to  náročné. Celkem soutěžilo  35 posádek. 
Závodníci  měli  možnost  předvést  své  dovednosti  ve  sprintu, 
slalomu, sjezdu a střelbě.

Naše nejmladší posádka v kategorii mladších žáků „ČERNÁ 
PERLA“, za kterou jeli 3 závodnice z Holasic, jedna z Vojkovic 
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