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Možná si vybavíte Knihovnu plnou andělů, která probíhala 
několik let vždy v adventním období. Byly osloveny jak děti, tak 
šikovné ženy ke zhotovení andílků jakéhokoliv stylu a velikosti. 
Výtěžek byl věnován na pořízení pomůcek pro aktivity seniorů 
v domově Matky Rosy. Součástí  akce byla benefiční  dražba 
Andělských marmelád, kterou skvěle vedl Ivan Zálešák. Duší 
Andělské knihovny byla Libuška Hochmanová, která v knihov-
ně rovněž vedla výtvarné workshopy, vystavovala a okrašlova-
la knihovnu svými pracemi.

Práce s dětmi – nebudu se  teď  rozepisovat o všech pro-
jektech, kterých se knihovna účastní (audiovizuální besedy pro 
školní  děti  jsou  samozřejmostí),  jen  stručně:  LOVCI PEREL, 
soutěž, podporující dětské čtenářství, JIŽNÍ MORAVA ČTE po-
řádaná MZK, PONDĚLNÍ POHÁDKOVÉ ČTENÍ (máme laska-
vé čtecí babičky, které pravidelně věnují svůj čas čtení dětem 
z MŠ Rajhrad Aničku Hlouškovou a Emilku Chytkovou). Každo-
ročně slavnostně pasujeme prvňáčky na Rytíře knihy – pasuje 
král Epos první  (František Ondráček), královna Encyklopedie 
první (Magda Mlejnková nebo Sabina Sklenářová).

Asi nejúspěšnější akcí pro děti byla každoroční NOC S AN-
DERSENEM,  kterou  přerušila  až  antikovidová  opatření.  Kdo 
nezná –  jedná  se o  přespání  dětí  v  knihovně  s  programem. 
Máme štěstí na spolupráci s místním odborníkem na výrobu re-
plik pravěkých a středověkých zbraní a nářadí, znalcem prak-
tické  historie Petrem Rajnochem. Naše Noci  se  tak  výrazně 
vymykají celostátnímu standartu – jsou velmi akční a poutavé, 
kostýmové, zaměřené na historii. Drsný pravěk, Nelítostná Vel-
ká Morava, Vzpurná doba husitská, Zuřiví Keltové apod. jsou 
názvy našich Nocí a zájem je vždy obrovský. 

Tuto akci jsem 22. 6. 2022 pojala jako velké poděkování čer-
stvé  devadesátnici  Mileně  Žižkové,  která  vedla  knihovnu  se 
svým mužem Petrem Žižkou celých 50 let a řadě mých dobro-
volných spolupracovníků, jež nezištně strávili mnoho hodin nad 
přípravou akcí pro knihovnu nebo se projektů přímo zúčastnili 
a vůbec přátelům knihovny.

Napřed jsme byli seznámeni se stoletou historií rajhradské 
knihovny. Zajímavou prezentaci připravil Mgr.  Ivo Durec. Pak 
promluvil starosta Rajhradu pan František Ondráček, poděko-
val  oběma  knihovnicím Mileně  Žižkové  i  Ladě Hamerníkové 
a předal krásné kytice. 

Hudební složku obstarala Eva Černíková, která zhudebnila 
několik básní Jana Skácela. Mým poděkováním jsem shrnula 
svou  dvanáctiletou  kulturně-výchovnou  činnost  a  spolupráci 
s četnými přáteli – dobrovolníky:

Výstava k 100. výročí všechny zaujala

100 LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY RAJHRAD
SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ K VÝSTAVĚ „KNIHOVNA SLAVÍ 100 LET“

Pokračování na str. 15
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AKTUALITY

AKTUALITY Z RADNICE
 ■ Stavební úpravy chodníků v ulicích 
Komenského, Zeleného, Palackého
V  červenci  začaly  stavební  práce  na  plánovaných  letošních 
opravách chodníků. Stavební úpravy začaly v ulici Zeleného, 
dále  budou  pokračovat  v  části  ulice  Palackého  a  následně 
v ulici Komenského až ke křižovatce s ulicí Městečko. Kromě 
části ulice Palackého se budou úpravy týkat chodníků po obou 
stranách ulic,  stávající  chodníky  včetně obrubníků  se odstra-
ní a bude zbudován nový chodník z betonové dlažby. V místě 
vjezdů  je  konstrukce  navržena  v  zesílené  úpravě  a  stávající 
inženýrské sítě se uloží do chrániček. Šířky chodníků jsou na-
vrženy 1,3–2,25 m, příčný sklon chodníků je 2,0 %. Odvodnění 
je zajištěno sklonem směrem k vozovce a částečně do odvod-
ňovacích  žlabů.  Podél  všech  stávajících  objektů  je  navržena 
svislá izolace z nopkové fólie. Plánované dokončení stavebních 
prací je 31. 10. 2022, stavbu provádí firma M-SILNICE a.s.
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Ra  index 70 (index rozpoznávání barev, obličejů a podobně). 
V různých ulicích byla použita svítidla s odlišným výkonem, kte-
rý je přizpůsobený k využívání komunikace ve večerních a noč-
ních hodinách. V nočních hodinách,  kdy  je minimální  provoz 
motorové a nemotorové dopravy a hlavně menší pohyb chod-
ců, jsou svítidla ještě přizpůsobena k dalším úsporám.

V minulosti byla v dané lokalitě instalována svítidla s kulo-
vou  charakteristikou,  kdy  svítidlo  svítilo  všesměrově  a  určitá 
část světelného toku směřovala bez užitku do horní poloroviny, 
čímž se tyto svítidla stávala neúspornými, neboť svítila do oken 
a do zahrad a někteří obyvatelé rodinných domů proto prováděli 
na svítidlech zásahy typu zastínění části polykarbonátové koule 
směrem do svého pozemku. Montáží nových LED svítidel, bu-
dou tyto nedostatky ve velké míře eliminovány. 

Původní  svítidla  byla  osazena  sodíkovou  výbojkou  70W, 
vlastní spotřeba svítidla byla 15 W, celkem tedy byl příkon sví-
tidla cca 85 W. Svítidel bylo nainstalováno celkem 34 ks s cel-
kovým příkonem 2,89 kW. S tímto příkonem, cenou elektrické 
energie  a  dobou  svícení,  byly  v  roce  2021  roční  náklady  na 
elektrickou energii 30 528 Kč.

Nová  LED  svítidla mají  různý  výkon.  Celkově  je  nainsta-
lovaný  příkon  0,514  kW.  S  novými  LED  svítidly  a  zvýšenou 
cenou elektrické energie by měly být náklady pro rok 2022 ve 
výši 8 075 Kč. Jelikož je na části svítidel instalován noční útlum 
bude roční úspora ještě větší. Roční úspora výměnou svítidel 
i přes zdražení elektrické energie by tedy měla být 22 453 Kč.

 ■ Úpravy objektu Staré pily

Kdo chodí na procházky do rajhradské obory, mohl si povšim-
nout stavebních úprav objektu staré  rajhradské pily. Pila byla 
zrušená  v  roce  1920,  dřevěná  střecha  byla  stržena  a  z  této 
rajhradské památky zbyly pouze obvodové zdi. Vlivem povětr-
nostních vlivů a času se ve zdech vytvořily praskliny, části zdí 
již chyběly úplně a hrozilo, že se zbývající zdivo úplně rozpad-
ne. Abychom tento cíl vycházek mnoha rajhradských generací 
zachovali  i  budoucím,  rozhodlo  se město  provést  záchranné 
sanační práce objektu a terénní úpravy bezprostředního okolí. 
Z objektu pily byla odtěžena zemina, která zde byla v minulosti 
navezena a  která  tlačila na obvodové zdi,  chybějící  části  zdí 
byly  doplněny  a  staticky  zajištěny.  V  rámci  stavebních  prací 
byla  vyzdvižena z návodní  strany před mostem památná ka-
menná deska s letopočtem 1795, což je rok opravy této místní 
technické památky. Deska bude odborně zrestaurována a poté 
umístěna na vhodnější místo na povodní stranu, tak aby byla 
dobře viditelná při pohledu z mostu. Na stavebních činnostech 
se  významně  podílel  místní  zasloužilý  všeuměl  pan  Zdenek 
Herzán, kterému touto cestou veřejně děkujeme. Ve ztížených 
podmínkách  způsobených  blízkostí  vodního  živlu  projevil mi-
mořádné pracovní nasazení a technickou vyspělost, která vy-
nikla zejména při vytahování několikasetkilogramové kamenné 
desky z úrovně vodní hladiny na břeh, kterou pan Herzán vytáhl 
sám pomocí vlastnoručně vyrobené pracovní kladky.

 ■ Nová svozová firma a sběrný dvůr
Město  Rajhrad  změnilo  svozovou  firmu,  od  pátku  1.  7.  2022  
sváží  odpad  KTS  Ekologie.  Kontakty  na  novou  firmu:  Web: 
https://www.kts-ekologie.cz/,  E-mail:  info@kts-ekologie.cz,  
FB: kts-ekologie

Bezplatná telefonní linka: Po–Pá: 6–16 hod.: 800 888 944.
Pokud budete mít se svozem problém, volejte na bezplat-

nou  linku 800 888 944 nebo  vyplňte  formulář  na webu KTS: 
https://www.kts-ekologie.cz/mate-problemy-s-nasim-svozem-
-odpadu-vyplnte-prosim-tento-formular  nebo  prostřednictvím 
formuláře  QR  kódu  na  www.  Více  na  plakátcích  v  rubrice 
Užitečné informace na str. 23.

Služeb sběrného dvora mohou využívat občané Rajhradu, 
kteří mají uhrazený roční poplatek za komunální odpad. Živno-
stenský odpad není začleněn do obecního systému nakládání 
s odpady!

Adresa sběrného dvoru:
Tovární 160
Rajhrad
tel.: 730 894 390

 
 
 

Otevírací doba:
Pondělí:  8–12 hod.
Úterý:  16–19 hod.
Středa:  8–12 hod. 
Čtvrtek:  16–19 hod. 
Pátek:  16–19 hod.
Sobota:  8–11 hod.  

Ve státní svátky je sběrný dvůr uzavřen.

 ■ PODZIMNÍ KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se budou konat volby do zastu-
pitelstev obcí. Volební  lístky budou doručeny voličům do poš-
tovních schránek na adresu jejich trvalého pobytu v Rajhradě, 
náhradní  hlasovací  sady  budou  k  dispozici  na MěÚ Rajhrad 
nebo ve volebních místnostech. Pozor, voličský průkaz v komu-
nálních volbách uplatňovat nelze. Volby u nás proběhnou opět 
ve 2 volebních místnostech v ZŠ Rajhrad Havlíčkova / Masary-
kova dle adresy trvalého bydliště.
 ■ volební okrsek 1 – budova ZŠ Rajhrad HAVLÍČKOVA: 
ul. 9. května, Čapkova, Dobrovského, Havlíčkova, Husova, 
Jiráskova,  Nerudova,  Odbojářů,  Tyršova,  Úvoz,  Vrázova 
a  celá  lokalita Čtvrtě  (Habrichova, Halouzkova, Horálkova, 
Hrůzova, Sloukova, Stará pošta, Sušilova, Syrovická, Šafaří-
kova, Volného, Západní)
 ■ volební okrsek 2 – budova ZŠ Rajhrad MASARYKOVA: 
Benediktinská, Bezručova, Dudíkova, Klášter, Klášterní dvůr, 
Komenského,  Masarykova,  Městečko,  Na  aleji,  Ostrůvek, 
Palackého, Popovická, Štefánikova, Tovární, U pile, Zelené-
ho, čp. 1015

Všechny  podrobnosti  k  volbám  v  Rajhradě  dostupné  na 
webu města: https://www.rajhrad.cz/zivot-u-nas/u-nas/volby/.

 ■ Optimalizace veřejného osvětlení
Občané, kteří bydlí v lokalitě Čtvrtě I  již možná zaregistrovali, 
že v červenci proběhla v této obytné zóně optimalizace osvětlo-
vací soustavy veřejného osvětlení, konkrétně v ulicích Západní, 
Horálkova, Habrichova, Sloukova, Sušilova a Volného. Optima-
lizace veřejného osvětlení byla provedena za účelem zvýšení 
komfortu uživatelů komunikací – lepší rozpoznávací podmínky, 
komfortu bydlení – omezení světelného smogu, a hlavně úspo-
ry elektrické energie v této náročné době.

Pro optimalizaci  byla použita moderní LED svítidla od  re-
nomovaného  výrobce  Schréder, svítidlo TECEO S.  Svítidla 
mají barvu svícení teple bílou s teplotou chromatičnosti 2700K, 

https://www.kts-ekologie.cz/
mailto:info@kts-ekologie.cz
https://www.kts-ekologie.cz/mate-problemy-s-nasim-svozem-odpadu-vyplnte-prosim-tento-formular
https://www.kts-ekologie.cz/mate-problemy-s-nasim-svozem-odpadu-vyplnte-prosim-tento-formular
https://www.rajhrad.cz/zivot-u-nas/u-nas/volby/
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AKTUALITY

Venkovní hřiště s umělým povr-
chem v areálu školy zůstává  i na-
dále  v  provozu  a  lze  je  sportující 
mládeží i nadále využívat v obvyk-
lých časech. Jediná změna je v pří-
stupu na hřiště – nechodí  se brá-
nou z ulice Havlíčkova ale vstupem 
z ulice Vrázova vedle školního klu-
bu. Hřiště je od prostoru staveniště 
odděleno oplocením, na staveniště 
je zákaz vstupu a sportovce žádá-
me, aby to respektovali.

Jáma na obilí z doby bronzové, 
stáří asi 4000 let

AKTUALITY OSTATNÍ
 ■ Babské hody 2022
Dva roky jsme čekali, dva roky příkazů a zákazů, dva roky jsme 
netušili, co bude a jak. Změnilo se za tu dobu hodně, doba, lidé 
i vnímání světa. Letos jsme se konečně dočkali. Babské hody 
budou, vlastně už byly, ale vezmeme to popořádku.

Všem v krojích to velmi slušelo

Loni někdy na podzim se jednalo o tom, zda hody budou či 
ne, vedení babské skupiny oznámilo, že s hody končí a že hody 
dělat nebude. Jenže tradice je tradice. A my baby z Rajhradu 
se bavit umíme a chceme. Máme nové vedení, kterého se ujala 
Kristýnka Tobiaszová, nejmladší z klanu Mynářových, kteří jsou 
zárukou zábavy, zodpovědnosti a pohody. A přesně v tomto du-
chu se prolínaly veškeré přípravy od začátku až po finále, které 
proběhlo dne 28. května 2022. Týnka na to samozřejmě nebyla 
sama. Měla kolem sebe tým lidí, kteří jí pomáhali se vším, co 
bylo potřeba, radou nebo skutkem. Příprava takové akce, jako 
jsou Babské hody, není jednoduchá a chce to opravdu velkou 
odvahu a pevné nervy. Zkuste ukočírovat skupinu bláznivých 
ženských, které neustále štěbetají, řeší a hledají problémy, do-
hadují se… no prostě babinec. Dokonce den před finálem nám 
nevycházelo  vůbec  nic,  ani  půlnočko  ani  nástupy,  nervozita 
rostla, ale o to větší radost jsme měli, když v den „D“ vše vy-
šlo přesně tak, jak mělo. Všechny problémy se jako mávnutím 
kouzelného proutku vyřešily, až nám bylo líto, že je všechno za 

Opraveny budou ještě uvolněné trámy na mostě a po získá-
ní vhodného stavebního dřeva – ideálně z bouračky nějakého 
staršího objektu pro navození historizujícího vzhledu bychom 
rádi provedli vhodné zastřešení objektu. 

 ■ Zahájení stavby sportovní haly

Skrývka ornice na stavbě sportovní haly

Dle plánu bylo 27. června předáno firmě IMOS Brno staveniště 
a byla tak oficiálně zahájena stavba sportovní haly v areálu zá-
kladní školy na ulici Havlíčkova. Byla provedena montáž oplo-
cení a sestavy zařízení staveniště a byla zahájena skrývka or-
nice. Dle zákona o státní památkové péči je stavebník povinen 
umožnit  provedení  záchranného  archeologického  průzkumu 
na dotčeném území. Dne 19. července při provádění skrývky 
zjistil přítomný odpovědný archeolog na staveništi pozitivní ná-
lez a nastala tak druhá fáze záchranného archeologického vý-
zkumu – odborné vyzvednutí a dokumentace archeologických 
nálezů. V  tuto  chvíli  nelze přesně určit,  jak dlouho bude  tato 
fáze trvat, zdržení pro další navazující stavební práce lze odha-
dovat v řádu týdnů. Po vyzvednutí a dokumentaci nálezů budou 
stavební práce pokračovat dokončením výkopu stavební jámy, 
pilotovým zakládáním a stavbou skeletu.

Záchranný archeologický výzkum staveniště,  
vytyčení objektu výzkumu
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námi. V průběhu hodového odpoledne proběhla soutěž o nej-
lepší pečivo rajhradských hospodyněk, již tradiční „Rajhradská 
buchetka“. Do soutěže bylo přihlášeno 15 vzorků slaného nebo 
sladkého pečiva. Hodnocen byl jak vzhled, tak především chuť 
pečiva. Hodnotit mohl kdokoli z návštěvníků odpolední zábavy. 
Buchétka je již naše hodová tradiční soutěž a pokud i vy máte 
doma  třeba  i  svůj  rodinný  recept na chutné pečivo, příští  rok 
přineste a přihlaste svůj výtvor do soutěže. Můžete vyhrát jednu 
z krásných cen.

Dnu „D“ předchází zvaní na babské hody, které probíhá tra-
dičně týden před samotnými hody, kde skupinky žen prochází 
ulicemi obce a osobně Vás zvou na hodovou zábavu a to od-
polední  i  večerní. Nebojte  se  jim otevřít,  nic po vás nechtějí, 
jen Vás zvou a informují o hodovém programu a naší buchétce 
a i možná trochu pobavit. Z případných příspěvků, za které ve-
lice děkujeme, kupujeme třeba víno, které rozlévají a nabízejí 
naši  sklepníci  v průvodu. Letošní babské hody máme za se-
bou a už teď se pomalu připravujeme na Babské hody v příštím 
roce. Už teď se na Vás všechny těšíme i na nové baby, které 
rády přivítáme ve svých řadách.

Babské hody v plném proudu

Ze  srdce  děkujeme  všem  sponzorům:  Autodoprava  Petr 
Klučka,  Babiččina  cukrárna,  Blanka  Cimbalníková  (Modeláž 
nehtů, pedikúra), Cafe Benedictine, Copánky Brno, Cukrárna 
Lucius, Dobrá miska s.r.o., DM drogerie, Dragon tatro, Drama 
Queen,  Eb  Fit  Židlochovice,  Hafyso  s.r.o.  Bučovice,  Hardset 
Tattoo, Harley Davidson, Hokejnet, Hospoda bouda, Jelínková 
Trafika, Jindřiška Valachová – Fotostudio Inulka, Jiřina Valáško-
vá Avon, Jumping – Radka Smítalová, Jožka Šmukař, Kovomat 
(Ungrmat s.r.o.), Květinářství Magnolie, Marie Černá (Modeláž 
nehtů),  Mary  Kay,  Mátl  a  Bula,  Minařík  cyklosport,  M  salon 
Brno, Nejbaby, Papírnictví Leznarová, Potraviny u   Sedláčků, 
Planeta her, Plotové centrum Kopeček, Profi-DJ, Profi Team, 
Rajhradské baby, Royal Barber&Shop, RS Detailing, Řeznic-
tví Tuček, Smrček, Studená kuchyně Eva Burešová a syn, Top 
drogerie, Vinařství Peš, Vinotéka Divine s.r.o., Vyšívaný folklor, 
Zone4you, Z domácí tvorby, Zrůbková Eurona, 2PP auto Petr 
Gric a Xiba catwoman tattoo. Více fotografií ve Fotokronice na 
zadní straně zpravodaje.

B. C.

 ■ Den otevřených dveří státního archivu
Přesně na Mezinárodní den archivů 9. června 2022 uspořádal 
Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě pro ve-

řejnost den otevřených dveří. Návštěvníci proudili od 9.00 až 
do 17.30 a každý strávil v archivu téměř tři hodiny. Nejdříve se 
každá skupinka  seznámila  v badatelně při  projekci  na plátno 
s možností genealogického bádání na různých www stránkách 
mnohých  archivů  a  genealogických  společností,  na  nichž  je 
možné  studovat  digitalizované  matriky,  sčítání  obyvatelstva, 
různé  vojenské  evidence,  např.  pilotů  RAF,  historické  mapy, 
atd., a  jak hledat  třeba zbloudilé předky v podstatě na celém 
světě z pohodlí svého PC a domova. 

Genealogická přednáška v badatelně archivu

Tyto prezentace měly velký ohlas a byli jsme žádáni o další 
podobné  genealogické  kurzy,  protože  jsme  názorně  a  ukáz-
kově  vyhledávali  předky  podle  požadavků  návštěvníků.  Dále 
pokračovaly prohlídky archivních trezorů a depozitářů s odbor-
nými komentáři a také velmi oblíbená přednáška s podrobným 
popisem práce konzervátorky v restaurátorské dílně. 

Vstup do trezoru, kam 
veřejnost běžně nesmí

Reakce v návštěvní knize

Jako bonus posloužila prohlídka unikátní expozice výstavy 
Historická pečetidla Brněnska, která pokračuje až do příštího 
roku. Celkem se našeho náročného jednodenního pořadu zú-
častnilo 87 návštěvníků z 22 obcí nejen Brněnska a Moravy. 
Děkujeme všem za nebývalý zájem o historii a archivní poklady 
okresu Brno-venkov.

Ivo Durec, ředitel archivu
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pozemky ve vlastnictví města Rajhrad dotčené stavbou budou vrá-
ceny do původního stavu na náklady investora, před finální úpra-
vou  chodníku  požadujeme  odborné  řádné  zhutnění  povrchu  po 
vrstvách a následné položení zámkové dlažby s převzetím záruky 
36 měsíců, stavebník bude 7 dní před zahájením prací informovat 
Vlastníka (Město Rajhrad) a následně bude předáno staveniště
 ■ z hlediska záměru „Novostavba rodinného domu č. 50, parce-

la č.593/150“ (situační výkres dat. 03/2022) se změnou umístění 
sjezdu na pozemek p. č. 593/130 k. ú. Rajhrad, napojením nové 
vodovodní a kanalizační přípojky na hlavní řady vodovodu a kana-
lizace na pozemku p. č. 593/130 k. ú. Rajhrad a uložením přípojky 
plynu na pozemku p. č. 593/130 k. ú. Rajhrad pouze za podmínky, 
že bude v  rodinných domech dodržena navržená dispozice,  tzn. 
1  rodinný dům = 1 bytová  jednotka,  rovněž za předpokladu udr-
žování pořádku na pozemcích ve vlastnictví Města Rajhrad a za 
předpokladu uvedení pozemků ve vlastnictví města Rajhrad, které 
budou dotčeny stavbou, do původního stavu na náklady investora 

Rada města Rajhrad z hlediska záměru „Novostavba rodinného 
domu č. 51, parcela č.593/151“ (situační výkres dat. 03/2022) sou-
hlasí  se  změnou  umístění  sjezdu  na  pozemek  p.  č.  593/130  k.  ú. 
Rajhrad, napojením nové vodovodní a kanalizační přípojky na hlavní 
řady vodovodu a kanalizace na pozemku p. č. 593/130 k. ú. Rajhrad 
a uložením přípojky plynu na pozemku p. č. 593/130 k. ú. Rajhrad 
pouze za podmínky, že bude v rodinných domech dodržena navržená 
dispozice, tzn. 1 rodinný dům = 1 bytová jednotka, rovněž za předpo-
kladu udržování pořádku na pozemcích ve vlastnictví Města Rajhrad 
a za předpokladu uvedení pozemků ve vlastnictví města Rajhrad, kte-
ré budou dotčeny stavbou, do původního stavu na náklady investora. 

Technické provedení vodovodních a kanalizačních přípojek sta-
noví smluvní provozovatel vodovodní a kanalizační sítě Vodárenská 
akciová společnost a.s., se sídlem Lidická 689, 667 01 Židlochovice.
 ■ z hlediska záměru „Novostavba řadového domu č.17-20, par-

cela  č.593/187,  593/188,  593/189,  593/190“,  dále  „Novostavba 
řadového domu č. 35-37“, parcela č. 593/135. 593/136, 593/137“, 
dále  „Novostavba  rodinného  domu  č.10,  parcela  č.  593/180“ 
a „Novostavba rodinného domu č.45, parcela č.593/145“ souhlasí 
se zřízením sjezdu na pozemek p. č. 593/130 k. ú. Rajhrad, napo-
jením vodovodních a kanalizačních přípojek na hlavní řady vodo-
vodu a kanalizace nacházející se na pozemku p. č. 593/130 k. ú. 
Rajhrad a uložením přípojek plynu do pozemku p. č. 593/130 k. ú. 
Rajhrad ve vlastnictví města Rajhrad pouze za podmínky, že bude 
v rodinných domech dodržena navržená dispozice, tzn. 1 rodinný 
dům = 1 bytová jednotka, rovněž za předpokladu udržování pořád-
ku na pozemcích ve vlastnictví Města Rajhrad a za předpokladu 
uvedení pozemků ve vlastnictví města Rajhrad, které budou do-
tčeny stavbou, do původního stavu na náklady  investora staveb, 
technické provedení vodovodních a kanalizačních přípojek stanoví 
smluvní provozovatel vodovodní a kanalizační sítě Vodárenská ak-
ciová společnost a.s., se sídlem Lidická 689, 667 01 Židlochovice
 ■ se stavebním záměrem akce „III/41617 Rajhrad – Pitrův most, 

most 41617-2“ podle předložené projektové dokumentace datova-
né 01/2022 a požaduje, aby do projektu byla zakreslena budou-
cí poloha kopií  soch,  které budou umístěny v  rámci  samostatné 
stavby, v rámci obnovy historických nápisů na mostě, aby byla do 
rozpočtu vložena položka restaurátorských prací a projekt obsaho-
val stavební dopravně bezpečností prvky při vjezdu do Rajhradu
 ■ s odstraněním stávající  stodoly na pozemku p.  č.  1054 k. ú. 

Rajhrad. Z hlediska záměru novostavby garáže a oplocení na po-
zemku p. č. 1054 a p. č. 1055 k. ú. Rajhrad (dle PD dat. 07/2021) 
souhlasí  se  zřízením  zpevněného  sjezdu  na  pozemku  p.  č. 
1056/1 k. ú. Rajhrad

 ■ Nesouhlasila: 
 ■ z  hlediska  stavebního  záměru  „Novostavba  rodinných  domů 

Rajhrad“  se  zřízením  nových  přípojek  inženýrských  sítí  a  vybu-
dováním nového zpevněného sjezdu z pozemku p.  č.  1074/1  k. 
ú. Rajhrad,  neboť  na  pozemku  p.č.  1074/1  k.ú. Rajhrad  se  pod 
stávající účelovou komunikací nachází rozsáhlé sklepní prostory, 
které  by  mohly  být  stavbou  (zejména  podzemních  garáží)  po-
škozeny. Vlastník uvedených sklepních prostor není v současné 
době  znám;  dále  sdělujeme,  že Rada města  vydala  usnesením 
č.  32/4/2020  souhlasné  stanovisko  ke  stavebnímu  záměru  na 
předmětných  pozemcích  dle  projektové  dokumentace  datované 
12/2020 a nadále akceptuje tento záměr

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

Rada města na své 52. schůzi,  
konané dne 23. 5. 2022

 ■ Schválila: 
 ■ smlouvu  o  nájmu  s  následným  odkupem mezi  Městem  Raj-

hrad, IČ 00282456 jako nájemce a společností Galileo Corporati-
on s. r. o., IČ 25448714 jako pronajímatel, předmětem smlouvy je 
nájem venkovní elektronické úřední desky, doba nájmu je 60 mě-
síců od předání EUD, měsíční nájemné činí 7 433 Kč bez DPH, 
po skončení nájmu město EUD odkoupí od pronajímatele za cenu 
1 000 Kč bez DPH
 ■ síť sociálních služeb pro  rok 2023 ve správním obvodu ORP 

Židlochovice
 ■ smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu ve městě 

Rajhrad mezi Městem Rajhrad,  IČ 00282456  jako objednatelem 
a společností KTS EKOLOGIE s.  r. o.,  IČ 28310942  jako zhoto-
vitelem
 ■ smlouvu  o  výkonu  činnosti  technického  dozoru  investora 

na  projekt  „Sportovní  hala  při  ZŠ  Rajhrad“  mezi  Městem  Raj-
hrad,  IČ 00282456  jako objednatelem a  Ing. Václavem Böhmem, 
IČ 09424202 jako poskytovatelem za nabídkovou cenu 416 000 Kč 
vč. DPH
 ■ smlouvu  o  výkonu  činnosti  koordinátora  BOZP  na  pro-

jekt  „Sportovní  hala  při  ZŠ  Rajhrad“  mezi  Městem  Rajhrad, 
IČ  00282456  jako  objednatelem  a  společností  BOZPO  servis, 
s.  r.  o.,  IČ  05657024  jako  poskytovatelem  za  nabídkovou  cenu 
10 000 Kč bez DPH za každý započatý měsíc činnosti
 ■ smlouvu o výkonu činnosti autorského dozoru na projekt „Spor-

tovní hala při ZŠ Rajhrad“ mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 jako 
objednatelem a společností  LAPLAN,  s.  r.  o.,  IČ 29201691  jako 
poskytovatelem za nabídkovou cenu 750 Kč bez DPH za každou 
započatou hodinu činnosti
 ■ finanční dar Tanečnímu studiu Rapido, z. s.,  IČ 06527850 ve 

výši  20 000 Kč na částečnou úhradu cestovních nákladů spoje-
ných s účastí na ME v Chorvatsku v mažoretkovém sportu v červ-
nu 2022
 ■ finanční dar ve výši 5 000 Kč Záchranné stanici pro českoslo-

venské vlčáky, z. s., IČ 08479305 na rozvoj a provoz stanice – útu-
lek v Olomučanech.
 ■ smlouvu  o  zřízení  služebnosti  pro  akci  „11010-089625 VPIC 

Rajhrad okružní křižovatka Městečko“ mezi Městem Rajhrad jako 
vlastníkem a společností CETIN a. s., IČ 04084063 za jednorázo-
vou náhradu ve výši 3 900 Kč bez DPH
 ■ snížení nájemného o 50% do konce roku 2022 (červen – pro-

sinec  2022)  Jiřímu  Nakovi,  který  na  základě  nájemní  smlouvy 
provozuje  restauraci Na Kině, celkové nájemné  je stanoveno na 
10 928 Kč/měsíčně
 ■ provedení rozpočtového opatření č. 2/2022
 ■ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kra-

je mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 a Jihomoravským krajem, 
IČ 70888337 na opravu kříže u zahradnické školy v Rajhradě ve 
výši 41 000 Kč
 ■ zadávací  dokumentaci,  vzor  smlouvy o dílo,  návrh  výzvy a  se-

znam společností k oslovení dle přílohy, která  je součástí originálu 
zápisu, na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Sta-
vební úpravy chodníků v ul. Komenského, Zeleného, Palackého“
 ■ příkazní smlouvu na výkon zadavatelských činností pro veřej-

nou zakázku malého  rozsahu s názvem  „Stavební úpravy chod-
níků v ul. Komenského, Zeleného, Palackého“ mezi Městem Raj-
hrad, IČ 00282456 a společností IK consult s. r. o., IČ 27713326 za 
částku 41 140 Kč vč. DPH

 ■ Souhlasila: 
 ■ s  provedením  opravy  kanalizační  přípojky  RD  č.  p.  507,  ul. 

Ostrůvek včetně nezbytného záboru chodníku. Zábor bude prove-
den řádným označením staveniště pro zamezení ohrožení osob či 
majetku v souladu s podmínkami užívání veřejného prostranství, 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
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Rada města na své 53. schůzi,  
konané dne 15. 6. 2022:

 ■ Schválila: 
 ■ smlouvu o výpůjčce mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 jako půj-

čitel a společností KTS EKOLOGIE s. r.o., IČ 28310942 jako vypůjči-
tel. Předmětem výpůjčky je bezplatné užívání pozemků p. č. 1056/1, 
1071/1 a 1072/2, k. ú. Rajhrad, včetně buňky pro administrativní zá-
zemí za účelem provozování sběrného dvora města Rajhrad
 ■ smlouvu o  dílo mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 jako ob-

jednatel a společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o. jako 
zhotovitel na vypracování změny č. 1 Územního plánu Rajhrad za 
celkovou cenu 48 400 Kč. Obsahem dílčí změny je omezení pří-
pustnosti fotovoltaických elektráren pouze na výkon do 10 kWp ve 
všech plochách s možností toto omezení zrušit
 ■ smlouvu  o  dílo  na  zajištění  funkční  způsobilosti  lokál-

ního  výstražného  systému  Rajhrad  mezi  Městem  Rajhrad, 
IČ 00282456  jako objednatel a společností Kocman envimonito-
ring s. r. o., IČ 03108279 jako zhotovitel. Celková roční platba za 
servisní činnost je 9 980 Kč, náklady za datové přenosy, zobrazení 
a archivaci dat činí 5 160 Kč za rok
 ■ pro  provedení  díla  „Oprava  polní  cesty  Popovická“  nabídku 

společnosti M – Silnice a. s., OZ Morava, Hlavní 474, 664 61  Raj-
hradice, IČ 42196868 za částku 625 160 Kč bez DPH jako nabídku 
s nejnižší nabídkovou cenou
 ■ smlouvu o dílo „Oprava polní cesty Popovická“ mezi Městem 

Rajhrad, IČ 00282456 jako objednatel a  společností M – Silnice a. s., 
OZ Morava, IČ 42196868 jako dodavatel za částku Kč 625 160 Kč 
bez DPH
 ■ smlouvu o dílo na stavební práce zakázky „Stavební úpravy na 

chodnících v ul. Komenského, Zeleného, Palackého“ mezi Měs-
tem Rajhrad,  IČ  00282456  jako  objednatelem  a M-SILNICE,  IČ 
42196868  jako zhotovitelem za celkovou cenu 3 629 986,14 Kč 
bez DPH
 ■ smlouvu  č.  HO-001030067552/001-ENGS  o  smlouvě  bu-

doucí  o  zřízení  věcného  břemene  mezi  Městem  Rajhrad, 
IČ  00282456  jako  budoucí  povinná  a  společností  EG.D,  a.  s., 
IČ 28085400  jako budoucí oprávněná na stavbu  „Rajhrad,  rozš. 
kNN,  Zachař,  K1055“  za  jednorázovou  náhradu  v  celkové  výši 
5 300 Kč bez DPH
 ■ dodavatele  herních  prvků,  společnost  Monotrend  s.  r.  o.,  IČ 

29320313 dle cenové nabídky, která činí Kč 492 658,77 Kč s DPH
 ■ schvaluje změnu závazných ukazatelů Rozpočtu Základní ško-

ly TGM Rajhrad, IČ 71000135 na rok 2022

 ■ Souhlasila: 
 ■ s doporučením hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem „Stavební úpravy na chodnících v ul. Komen-
ského, Zeleného, Palackého“ a rozhoduje o výběru nejvhodnější 
nabídky, a to nabídky účastníka M-SILNICE a. s., se sídlem Hu-
sova 1697, 530 03  Pardubice, IČ 42196868, celková nabídková 
cena: 3 629 986,14 Kč bez DPH. Nabídka byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější
 ■ z  hlediska  stavebního  záměru  „Rajhrad,  rozš.  kNN,  Zachař“ 

dle PD datované 09/2021 s uložením kabelového vedení elektro 
NN do pozemku p. č. 1049/1 a 1056/1 k. ú. Rajhrad ve vlastnic-
tví města Rajhrad za předpokladu, že nové kabelové vedení bude 
umístěno na výše uvedených pozemcích ve stávajících zelených 
pásech (mimo místní zpevněnou asfaltovou komunikaci) a rovněž 
za  předpokladu  udržování  pořádku  na  pozemcích  ve  vlastnictví 
Města Rajhrad a uvedení pozemků ve vlastnictví města Rajhrad, 
které budou dotčeny stavbou, do původního stavu na náklady in-
vestora,  stavebník  bude  7  dní  před  zahájením  prací  informovat 
Vlastníka dotčeného pozemku (Město Rajhrad) a následně bude 
předáno staveniště.
 ■ z hlediska stavebního záměru „Novostavba RD Rajhrad“ se zří-

zením sjezdu na pozemek p. č. 328/10 k. ú. Rajhrad ve vlastnictví 
města Rajhrad a napojením na hlavní řad vodovodu do stávající 
vodoměrné šachty VŠ1 umístěné na pozemku p. č. 329/1 k.ú. Raj-
hrad, která je napojena vodovodní přípojkou do vodoměrné šachty 
VŠ2 na pozemku p. č. 329/2 k. ú. Rajhrad, kanalizační řad umís-
těný na pozemcích p. č. 328/10 a 328/16 oba k.ú. Rajhrad není ve 
vlastnictví města Rajhrad a dle sdělení Vodárenské akciové spo-
lečnosti nebyl dosud předán do  její správy, případné napojení  je 

 ■ s dělením pozemku p. č. 1613 v k. ú. Rajhrad na 13 nových 
pozemků.  V  územním  plánu  Rajhrad  je  pozemek  zařazený  do 
plochy NS – plochy zemědělské, hlavním využitím  je extenzivní/
rozsáhlé hospodaření na zemědělské půdě, pozemek se nachází 
ve významném krajinném prvku (VKP) Čeladice, se zachovanou 
částí pestré lužní krajiny, záměr města je v této lokalitě respektovat 
a zachovat stávající uspořádání území, aby byly minimalizovány 
potenciální negativní vlivy, které by mohly ovlivnit životní podmínky 
nebo životní prostředí

 ■ Neschválila: 
 ■ žádost  o  kompenzaci  nákladů  na  elektrickou  energii  na  pro-

voz elektrického odvlhčovače v gynekologické ambulanci Rajhrad, 
protože předložená žádost neobsahuje skutečnou vyčíslenou spo-
třebu elektrické energie na provoz odvlhčovače
 ■ pronájem pozemku p. č. 2218/1, 2212/1, 2212/3 v k. ú. Rajhrad 

společnosti OAK trade s. r. o. pro zřízení skladu dřevní hmoty

 ■ Uložila: 
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o nájmu s následným odku-

pem mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 jako nájemce a společ-
ností Galileo Corporation s. r. o., IČ 25448714 jako pronajímatel, 
předmětem smlouvy je nájem venkovní elektronické úřední desky, 
doba nájmu je 60 měsíců od předání EUD, měsíční nájemné činí 
7 433 Kč bez DPH; po skončení nájmu město EUD odkoupí od 
pronajímatele za cenu 1 000 Kč bez DPH
 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Smlouvy  o  sběru,  přepravě  a  od-

straňování  odpadu  ve  městě  Rajhrad  mezi  Městem  Rajhrad, 
IČ 00282456 jako objednatelem a společností KTS EKOLOGIE s. r. o., 
IČ 28310942 jako zhotovitelem
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o výkonu činnosti technic-

kého dozoru investora na projekt „Sportovní hala při ZŠ Rajhrad“ 
mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 jako objednatelem a Ing. Vác-
lavem Böhmem, IČ 09424202 jako poskytovatelem za nabídkovou 
cenu 416 000 Kč vč. DPH
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o výkonu činnosti koordiná-

tora BOZP na projekt „Sportovní hala při ZŠ Rajhrad“ mezi Městem 
Rajhrad,  IČ  00282456  jako  objednatelem a  společností  BOZPO 
servis, s. r. o.,  IČ 05657024  jako poskytovatelem za nabídkovou 
cenu 10 000 Kč bez DPH za každý započatý měsíc činnosti
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o výkonu činnosti autorské-

ho dozoru na projekt „Sportovní hala při ZŠ Rajhrad“ mezi Městem 
Rajhrad, IČ 00282456 jako objednatelem a společností LAPLAN, 
s.  r.  o.,  IČ  29201691  jako  poskytovatelem  za  nabídkovou  cenu 
750 Kč bez DPH za každou započatou hodinu činnosti
 ■ starostovi  zajisti  uzavření  Smlouvy  o  zřízení  služebnosti  pro 

akci  „11010-089625 VPIC Rajhrad okružní  křižovatka Městečko“ 
mezi Městem Rajhrad jako vlastníkem a společností CETIN a. s., 
IČ 04084063 za jednorázovou náhradu ve výši 3 900 Kč bez DPH
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z roz-

počtu Jihomoravského kraje mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 
a Jihomoravským krajem, IČ 70888337 na opravu kříže u zahrad-
nické školy v Rajhradě ve výši 41 000 Kč
 ■ starostovi zajistit uzavření Příkazní smlouvy na výkon zadava-

telských činností pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Stavební úpravy chodníků v ul. Komenského, Zeleného, Palacké-
ho“ mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 a společností IK consult 
s. r. o., IČ 27713326 za částku 41 140 Kč vč. DPH

 ■ Stanovila:
 ■ výši měsíčního příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů Mateřské školy Rajhrad pro školní rok 2022/2023 ve výši 
550 Kč na dítě za měsíc

 ■ Jmenovala: 
 ■ komisi  pro  otevírání  obálek  s  nabídkami  na  veřejnou  zakáz-

ku malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy chodníků 
v ul. Komenského, Zeleného, Palackého“ ve složení: Mgr. Ilja Ka-
šík, Mgr. Dominik Lukács, Mgr. František Ondráček, Mgr. Magda 
Mlejnková,  Jiří  Minařík;  náhradníci:  PhDr.  Dušan  Gáč,  Markéta 
Pospíšilová, Ing. Vladimír Ohlídal, CSc., Vojtěch Šulc
 ■ komisi pro vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na  stavební  práce  „Stavební  úpravy  chodníků  v  ul. Ko-
menského, Zeleného, Palackého“ ve složení: Mgr. Ilja Kašík, Mgr. 
Dominik Lukács, Mgr. František Ondráček, Mgr. Magda Mlejnková, 
Jiří Minařík; náhradníci: PhDr. Dušan Gáč, Markéta Pospíšilová, 
Ing. Vladimír Ohlídal, CSc., Vojtěch Šulc
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 ■ Schválilo
 ■ závěrečný účet Města Rajhrad za rok 2021 vyjádřením souhla-

su s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
 ■ Účetní závěrku města Rajhrad za rok 2022
 ■ vstup  Města  Rajhrad,  Masarykova  32,  664  61  Rajhrad, 

IČ  00282456  jako  zakládajícího  člena  do  Dobrovolného  svazku 
obcí KTS EKOLOGIE se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, 
IČO dosud nepřiděleno, zakládaného za účelem společné realiza-
ce odpadového hospodářství a zavádění principů oběhového hos-
podářství do praxe s cílem uspořit prostředky a zefektivnit využití 
dotací; město Rajhrad se stane členem Dobrovolného svazku obcí 
KTS  EKOLOGIE  podpisem  Zakládající  smlouvy  Dobrovolného 
svazku  obcí  KTS  EKOLOGIE,  jejíž  přílohou  jsou  Stanovy  Dob-
rovolného  svazku  obcí  KTS  EKOLOGIE  a  splacením  vstupního 
členského příspěvku 50 000 Kč, na který bude započítána úhrada 
za převod podílu obce ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o.  na 
Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE
 ■ vstupní členský příspěvek do Dobrovolného svazku obcí KTS 

EKOLOGIE ve výši 50 000 Kč
 ■ převod podílu obce ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o.  se 

sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČO 283 10 942 na nově 
založený Dobrovolný svazek obcí KTS EKOLOGIE za cenu odpo-
vídající peněžitému vkladu vloženému do společnosti KTS EKO-
LOGIE s.r.o. s tím, že na pohledávku obce ve výši 50 000 Kč za 
převod podílu  ve  společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o.  bude zapo-
čten závazek obce uhradit vstupní členský příspěvek do Dobrovol-
ného svazku obcí KTS EKOLOGIE
 ■ znění Zakládající  listiny DSO a Stanov DSO upravujících po-

měry v DSO
 ■ rozpočtové opatření č.1,2/2022 provedené Radou města
 ■ poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Města Rajhrad na 

zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního progra-
mu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrova-
ných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům 
správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2022“ v celkové výši 
450 000 Kč
 ■ smlouvu o zajištění financování sociálních služeb v rámci do-

tačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskyto-
vání registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovi-
ce a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2022“ 
mezi Městem Židlochovice, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, 
IČ 282979 a Městem Rajhrad, Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, 
IČ 00282456 v celkové výši 450 000 Kč

 ■ Rozhodlo
 ■ o pořízení změny č. 1 ÚP Rajhrad z vlastního podnětu zkráce-

ným postupem
 ■ že obsahem změny č. 1 ÚP Rajhrad bude prověření potřebnos-

ti omezení přípustnosti fotovoltaických elektráren pouze na výkon 
do 10 kWp ve všech plochách s možností toto omezení zrušit

 ■ Uložilo
 ■ starostovi  zajistit  uzavření  Smlouvy  o  zajištění  financování 

sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základ-
ních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních slu-
žeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu 
ORP Židlochovice pro rok 2022“ mezi Městem Židlochovice, Ma-
sarykova  100,  667  01 Židlochovice,  IČ  282979  a Městem Raj-
hrad, Masarykova 32,  664 61 Rajhrad,  IČ 00282456 v  celkové 
výši 450 000 Kč

 ■ Pověřilo
 ■ Mgr. Františka Ondráčka k tomu, aby učinil za Město Rajhrad 

jako člena DSO KTS EKOLOGIE veškeré související úkony, ze-
jména  podpis  zakládající  listiny Dobrovolného  svazku  obcí  KTS 
EKOLOGIE a zastupováním města na členské schůzi Dobrovolné-
ho svazku obcí KTS EKOLOGIE s programem založení Dobrovol-
ného svazku obcí KTS EKOLOGIE

 ■ Určilo
 ■ jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při 

pořízení změny č.1 ÚP Rajhrad Mgr. Magdu Mlejnkovou

tedy třeba řešit s vlastníkem větve stávajícího kanalizačního řadu 
umístěného na pozemcích p. č. 328/10 a 328/16 oba k. ú. Rajhrad
 ■ z  hlediska  stavebního  záměru  „Novostavba  rodinných  domů 

Rajhrad“  se  zřízením  5  zpevněných  sjezdů  na  pozemku  p.  č. 
593/522 k. ú. Rajhrad napojených na místní  komunikaci na ulici 
Syrovická na pozemku p. č. 450/34 k. ú. Rajhrad, uložením 2 pří-
pojek kabelového vedení elektro NN do pozemku p. č. 593/522 k. 
ú. Rajhrad ve vlastnictví města Rajhrad, s uložením a napojením 
5 vodovodních přípojek na pozemcích p. č. 593/462 a 593/522 oba 
k.  ú.  Rajhrad  a  5  kanalizačních  přípojek  na  pozemcích  p.  č. 
593/522 a 450/34 k. ú. Rajhrad, tak jak je uvedeno na Koordinační 
situaci  „Rodinné domy Rajhrad“ k. ú. Rajhrad parc. č. 593/462 z 
05/2022,  za  předpokladu  udržování  pořádku  na  pozemcích  ve 
vlastnictví Města Rajhrad a za předpokladu uvedení pozemků ve 
vlastnictví města Rajhrad,  které  budou  dotčeny  stavbou,  do  pů-
vodního  stavu na náklady  investora;  rada města upozorňuje,  že 
podmínky k napojení a technické provedení vodovodních a kanali-
začních přípojek stanoví smluvní provozovatel vodovodní a kana-
lizační sítě Vodárenská akciová společnost a.s., se sídlem Lidická 
689, 667 01 Židlochovice
 ■ s provedením záměru společnosti CETIN, a.  s.  souvisejícího 

s modernizací  telekomunikačního vedení v ulicích Komenského, 
Zeleného  a  Palackého  v  průběhu  stavebních  úprav  chodníků 
v těchto ulicích. Uložení telekomunikačního vedení bude koordino-
váno se zástupcem zhotovitele stavby, společností M-Silnice

 ■ Vzala na vědomí: 
 ■ seznam faktur nad 25 tis. Kč od 15. 1. 2022 do 15. 6. 2022

 ■ Uložila: 
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem 

Rajhrad,  IČ  00282456  jako  půjčitel  a  společností  KTS  EKOLO-
GIE s.  r.o.,  IČ 28310942  jako vypůjčitel. Předmětem výpůjčky  je 
bezplatné užívání pozemků p.  č. 1056/1, 1071/1 a 1072/2,  k. ú. 
Rajhrad, včetně buňky pro administrativní zázemí za účelem pro-
vozování sběrného dvora města Rajhrad
 ■ starostovi  zajistit uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Raj-

hrad,  IČ  00282456  jako  objednatel  a  společností  Urbanistické 
středisko Brno, spol. s r. o. jako zhotovitel na vypracování změny 
č. 1 Územního plánu Rajhrad za celkovou cenu 48 400 Kč. Obsa-
hem dílčí změny je omezení přípustnosti fotovoltaických elektráren 
pouze na  výkon do 10  kWp ve  všech plochách  s možností  toto 
omezení zrušit
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy o dílo na zajištění funkční 

způsobilosti lokálního výstražného systému Rajhrad mezi Městem 
Rajhrad, IČ 00282456 jako objednatel a společností Kocman en-
vimonitoring  s.  r.  o.,  IČ 03108279  jako zhotovitel. Celková  roční 
platba za servisní činnost je 9 980 Kč, náklady za datové přenosy, 
zobrazení a archivaci dat činí 5 160 Kč za rok
 ■ starostovi zajistit uzavření smlouvy o dílo „Oprava polní cesty 

Popovická“ mezi Městem Rajhrad,  IČ 00282456  jako objednatel 
a    společností M – Silnice  a.  s., OZ Morava,  IČ 42196868  jako 
dodavatel za částku Kč 625 160 Kč bez DPH
 ■ starostovi  zajistit  uzavření Smlouvy o dílo  na  stavební  práce 

zakázky „Stavební úpravy na chodnících v ul. Komenského, Zele-
ného, Palackého“ mezi Městem Rajhrad, IČ 00282456 jako objed-
natelem a M-SILNICE, IČ 42196868 jako zhotovitelem za celkovou 
cenu 3 629 986,14 Kč bez DPH
 ■ starostovi zajistit uzavření Smlouvy č. HO-001030067552/001-

ENGS o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Měs-
tem  Rajhrad,  IČ  00282456  jako  budoucí  povinná  a  společností 
EG.D, a. s. , IČ 28085400 jako budoucí oprávněná na stavbu „Raj-
hrad, rozš. kNN, Zachař, K1055“ za jednorázovou náhradu v cel-
kové výši 5 300 Kč bez DPH

Zastupitelstvo města Rajhradu na 
XXI. zasedání, konaném dne 15. 6. 2022

 ■ vzalo na vědomí
 ■ zprávu  o  činnosti  rady  města  za  období  od  30.  3.  2022  do 

15. 6. 2022

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA TGM RAJHRAD
 ■ Hodnocení školního roku 2021/2022 
na ZŠ TGM Rajhrad
V  tomto  školním  roce  jsme ve  všech  třídách  vyučovali  podle 
vzdělávacího programu Základní škola. Ve škole bylo 27 tříd, 
na prvním stupni 13 tříd, na druhém stupni 14 tříd. V rámci školy 
pracovalo 6 oddělení školní družiny, školní klub a školní jídelna 
na budově Havlíčkova a výdejna stravy na budově Masaryko-
va. Školu navštěvovalo 577 žáků z Rajhradu, Rajhradic, Opa-
tovic, Holasic, Syrovic a Hrušovan. Na 1. stupni bylo 265 žáků, 
na 2. stupni 312 žáků.

Celkem máme 78 zaměstnanců, z toho 40 pedagogů, 6 vy-
chovatelek  školní  družiny,  11  asistentů  pedagoga,  3  speciální 
pedagogy, 1 školního psychologa, 8 pracovnic ve školní  jídelně 
a 9 správních zaměstnanců. Z pedagogů pracovní poměr ukončili 
Mgr. Marie Novotná, Mgr. Dita Kašparová a Marek Slaný. Vedení 
školy jim děkuje za dlouhodobou dobrou a kvalitní práci s dětmi.

Pro naše žáky poměrně dobře vyznělo přijímací  řízení na 
střední školy a odborná učiliště. 7 žáků bylo přijato na osmile-
tá gymnázia, 11 žáků na víceletá gymnázia, 45 žáků na SOŠ 
a 16 žáků na SOU. S vyznamenáním prospělo 357 žáků (na 
1. stupni ZŠ 217 žáků), 216 žáků prospělo, 2 žáci neprospěli 
a  dvěma  žákům  byla  povolena  opravná  zkouška,  kterou  vy-
konají v posledním srpnovém týdnu. Máme poměrně vysokou 
absenci  žáků, za druhé pololetí bylo omluveno 43 773 hodin 
a průměrná absence na 1 žáka je 75,9 hodin.

Školní rok byl ukončen ve čtvrtek 30. června 2022, kdy pro-
běhlo i slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. Rozloučilo se 
s nimi vedení základní školy, jejich učitelé, ostatní žáci jim vy-
tvořili slavnostní špalír a byly jim předány pamětní listy města.

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku

Mohu  konstatovat,  že  se  nám ve  spolupráci  se  svým zři-
zovatelem Městem Rajhrad, z   velké části podařilo  realizovat 
Koncepci rozvoje Základním školy T. G. Masaryka Rajhrad na 
období 2019 – 2023, čímž škola směřuje k postupnému naplňo-
vání dlouhodobého výhledu.

V současné době připravujeme výhled školy na období 2024–
2028. Všem přejeme příjemné prožití prázdnin a ve škole se opět 
sejdeme 1. 9. 2022, kdy slavnostně zahájíme nový školní rok.

Zdeněk Motlíček, ředitel školy

 ■ Projektový den na ZŠ Rajhrad – „Člověk 
v mimořádné situaci“
Základní  škola  T.  G.  Masaryka  Rajhrad  uspořádala  3.  6. 
2022 v rámci Dne dětí projektový den „Člověk v mimořádné si-
tuaci“. Projektového dne se zúčastnili Vazební věznice a ÚPVZD 

Brno, Hasičský sbor Syrovice, Hasičský sbor Holasice, Policie 
ČR Rajhrad, chemik z Hasičského sboru Líšeň Mgr. P. Kukleta, 
tisková  mluvčí  Zdravotního  záchranného  systému  Jihomorav-
ského kraje Mgr. M. Bothová, zdravotní sestry Fakultní nemocni-
ce Brno – Bohunice V. Gryndlerová a M. Líšková a psycholožka 
ZŠ TGM Rajhrad Mgr. L. Zlámalová. 

S hasiči z Holasic

Názorná ukázka první pomoci

Příslušníci VV a ÚPVZD Brno

Projektový den probíhal v areálu školy  již od rána, žáci si 
postupně procházeli jednotlivá stanoviště, kterých bylo celkem 
osm. Každé stanoviště mělo připraveno v  rámci svého oboru 
buď  statickou  ukázku,  dynamickou  ukázku  nebo  přednášku 
s prezentací. Žáci se mohli seznámit s poskytováním první po-
moci, s manipulací s nebezpečnými látkami, s požární techni-
kou, s eskortním autobusem a eskortním vozidlem, seznámit 
se s prací policistů a záchranářů, vyzkoušeli si také relaxační 
techniky. Děti velmi zaujala dynamická ukázka příslušníků VV 
a ÚPVZD Brno. V rámci dynamické ukázky viděly v akci psovo-
dy se psy Tondou a Pedrem a služební zákrok pod jednotným 
velením, ve kterém děti viděly v akci DEP taser.

RAJHRADSKÉ ŠKOLY
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1. místo v kategorii A za úvahy o integrované ochraně rostlin 
si odnesla Tereza Otáhalová ze třídy 3.Z4 a 2. místo v kategorii 
C za práci o červci citroníkovém získala Julie Dokoupilová ze 
třídy 3.Z. Blahopřejeme oběma vítězkám!

Jitka Zahradová

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:
JAKUB HEŘMAN
MATYÁŠ RAKUŠAN
TOBIÁŠ CIMRA
APOLENA BÁLEK
ROBERT PERNIKÁŘ

VANESSA BŘEZOVÁ
SOFIE TROPPOVÁ
TEREZA SEDLÁČKOVÁ
ELEN ŽÁČKOVÁ

 ■ Naše řady opustili:
JAROSLAV BEDNÁŘ
JINDŘIŠKA BÍLÁ
BOŽENA PROKOPOVÁ
ANNA SLÁMOVÁ
JINDŘIŠKA KŘÍŽOVÁ

JOSEF MÁTL
ZDEŇKA SOSNAROVÁ
ELENA KANCÍROVÁ
MARIE PROKEŠOVÁ

 ■ Blahopřejeme našim jubilantům

Paní Milena Žižková oslavila v květnu 90. narozeniny, 
srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.

Velký dík patří také zaměstnancům, kteří se podíleli na pří-
pravě projektového dne v rámce Dne dětí Mgr. Veronice Vlasá-
kové, Mgr. Kristýně Kuráňové, Mgr. Michaele Kocmanové, p. 
Michaele Horváthové, p. Michaele Motejlkové, p. Lence Gáčo-
vé a p. Heleně Klímové.

Celá akce byla velmi zdařilá, poučná a setkala se s velkým 
zájmem žáků a zaměstnanců školy. 

Zdeněk Motlíček, ředitel školy

 ■ Sběr papíru – školní rok 2021/2022
Také v letošním školním roce se uskutečnil na 1. stupni ZŠ Raj-
hrad sběr starého papíru. Akce je dobrovolná, děti papír ode-
vzdávají  do  kontejneru,  který  je přistavený  za  školou a  třídní 
učitelce nahlásí odevzdané množství. Na konci školního roku 
je sběr vyhodnocen a děti  jsou za účast odměněny. Letos se 
sběru zúčastnili žáci 1.–5. tříd. Sbíralo celkem 48 žáků.

Nejpilnější sběrači :
1.   Sára Novosadová – 

4 464 kg
2.  Filip Thiemel – 819 kg
3.  Daniel Vyklický – 753 kg

Vyhodnocení sběru podle tříd:
Umístění Třída Množství Počet sbírajících žáků
1.  2.B  5 017 kg  8 žáků
2.  3.C  2 670 kg  9 žáků
3.  4.+5.  1 987 kg  8 žáků
4.  2.C  828 kg  4 žáci
5.  3.B  673 kg  7 žáků
6.  2.A  298 kg  1 žák
7.  1.B  295 kg  5 žáků
8.  1.A  198 kg  4 žáci
9.  3.A  93 kg  2 žáci

Celkem se nasbíralo 12 059 kg. Letos se sběru hojně zú-
častnili  i  obyvatelé Rajhradu,  kteří  do  kontejneru papír  nosili. 
Chci jim touto cestou VELMI poděkovat . 

Oceněné děti za sběr papíru
Dana Suchánková, ZŠ Rajhrad

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA 
RAJHRAD
 ■ Škola obsadila v celostátní soutěži 1. a 2. místo!
Sál  státních  aktů  v  Poslanecké  sněmovně  Parlamentu  ČR 
v Praze 10. června 2022 a vyhlášení vítězů 6. ročníku soutěže 
“Rostlinolékařství do škol“. A jak to dopadlo pro naši školu?

RAJHRADSKÉ ŠKOLY

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

http://www.skolarajhrad.cz
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S T A T I S T I K A   D A T   O B Y V A T E L   ke dni 22.07.2022

Celkem Průměrný věk Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš.
Osoby 3842 40,10 29.11.1921 14.06.2022
Muži 1849 38,22 29.11.1921 26.05.2022
Ženy 1993 41,83 28.12.1922 14.06.2022
Děti do 15 let 803 7,03 25.07.2007 14.06.2022
Děti do 18 let 923 8,20 27.07.2004 14.06.2022
Starší 60 let 895 73,19 29.11.1921 18.07.1962
Možní voliči 2906 50,23 29.11.1921 10.07.2004

S T A T I S T I K A   D A T   O B Y V A T E L   ke dni 22.07.2022

Celkem Průměrný věk Dat.nar.nejstarš. Dat.nar.nejmladš.
Osoby 3842 40,10 29.11.1921 14.06.2022
Muži 1849 38,22 29.11.1921 26.05.2022
Ženy 1993 41,83 28.12.1922 14.06.2022
Děti do 15 let 803 7,03 25.07.2007 14.06.2022
Děti do 18 let 923 8,20 27.07.2004 14.06.2022
Starší 60 let 895 73,19 29.11.1921 18.07.1962
Možní voliči 2906 50,23 29.11.1921 10.07.2004

Paní Eliška Syslová oslavila v červnu v Domově Matky 
Rosy 91. narozeniny, srdečně blahopřejeme a přejeme 
hodně zdraví.

 ■ Aktuální složení obyvatelstva Rajhradu

k 22. 07. 2022 Počet Průměrný věk Nejstarší Nejmladší

Celkem obyvatel 3 842 40,10 29.11.1921 14.06.2022

Muži 1849 38,22 29.11.1921 26.05.2022

Ženy 1 993 41,83 28.12.1922 14.06.2022

Děti do 15 let  803 7,03 25.07.2007 14.06.2022

Děti do 18 let  923 8,20 27.07.2004 14.06.2022

Starší 60 let  895 73,19 29.11.1921 18.07.1962 

Možní voliči 2 906 50,23 29.11.1921 10.07.2004

 ■ Statistika rodinných stavů k 22. 07. 2022

ženy muži celkem

0 Neuvedeno 166 114 280

1 Svobodný/-á 768 944 1 712

2 Ženatý/vdaná 709 644 1 353

3 Rozvedený/-á 149 106 255

4 Vdovec/vdova 199 41 240

5 Partnerství 0 0 0

6 Mrtev/mrtva 0 2 2

7 Zaniklé partnerství 0 0 0

8 Zaniklé partnerství smrtí 0 0 0

Celkem 1 991 1 851 3 842

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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HISTORIE, LITERATURA, HUDBA, VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Letošní  vyhlášení  výsledků  „lovení“  bylo mimořádné.  Ne-
chtěli  jsme totiž připravit o svou chvilku slávy vítěze loňského 
ročníku 2021, slavnostní zakončení tehdy nebylo možné kvůli 
covidovým opatřením. 

Výsledky  obou  ročníků  jsou  neporovnatelné,  v  minulém 
roce byla knihovna částečně mimo provoz, takže času na sbírá-
ní perel bylo méně. Nicméně dorty pro oba vítěze byly opravdu 
zasloužené a jako vždy si na nich pochutnali všichni účastníci 
slavnostního vyhlášení. 

Naše osvědčená královna Encyklopedie I. (Sabina Sklená-
řová) předala lovcům diplomy a dárky a pak byl čas na skvělou 
zábavu. O tu se postaral hladový rytíř Luboš Nováček, potulný 
mnich Petr Sedlák a truhla plná dukátů. Bojovou scénku ze 17. 
století plnou akce a humoru sledovaly děti i přes nepřízeň po-
časí s velkým nadšením. 

Hladový rytíř, potulný mnich a truhla plná dukátů

Výsledková listina 2020/2021:
1.  Kryštof Kovář  39
2.  Adriana Smetanová  27
3.  Jindřich Kovář  26
4.  Tereza Langová  18
5.  Klára Rohanová  17
6.  Tereza Davidová  16

7.  Pavlína Matějková  9
8.  Sára Sklenářová  5
9.  Denisa Hrušková  4
10. Zuzana Smrčková  3
  Ema Vymazalová  3

Vítěz ročníku 2020/2021 Kryštof Kovář

MĚSTSKÁ KNIHOVNA RAJHRAD
 ■ Jedno odpoledne v stoleté rajhradské knihovně
Ve  středu  22.  června  2022  jsem  prožila  krásné  odpoledne 
a podvečer v rajhradské knihovně, kde proběhla oslava jejího 
stoletého výročí působení v našem městě. Je  to  jedna z nej-
starších knihoven v širokém okolí. Oslava proběhla za účasti 
starosty města a všech, kteří mají knihy a knihovnu rádi. S his-
torií knihovny nás názorně seznámil Ivo Durec, ředitel archivu. 
Já jsem si zavzpomínala s bývalými spolupracovníky, kteří byli 
v  začátcích mého  a manželova  působení  v  knihovně  našimi 
žáky.  Knihovnu  jsem  spolu  s  manželem  Petrem  Žižkou  pře-
vzala po výborném knihovníkovi panu Papežovi v  roce 1959, 
který  musel  bohužel  z  politických  důvodů  knihovnu  a  školu 
v Rajhradě opustit. V jeho započaté modernizaci knihovny jsme 
pokračovali dalších padesát let a rádi jsme knihovnu předali do 
rukou mladé knihovnici Ladě Hamerníkové. Dojalo mě krásné 
zhodnocení práce bývalých knihovníků i knihovnice nynější od 
horlivé čtenářky Nadi Dobrovolné.

Celé odpoledne probíhalo za zpěvu a hudby Evy Černíkové 
a také dobrého vínka, pohoštění a vzpomínek. Vše bylo nád-
herně připraveno knihovnicí Ladou a celou její rodinou.

A tak na závěr zbývá ještě jednou poděkovat za krásné od-
poledne a knihovně popřát ještě mnoho úspěšných let.

Milena Žižková

 ■ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ LOVCŮ PEREL 2021 A 2022
Celostátní soutěž na podporu dětského čtenářství Lovci perel 
jede v naší knihovně už osmým rokem, za 8 let se zúčastnilo 
284 lovců a bylo přečteno 3074 knih
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 ■ PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 23. 6. 2022
Žáčci  prvňáčci  se  konečně  dočkali.  Celý  rok  pilně  chodili  do 
knihovny na besedy, a protože Město Rajhrad věnovalo kaž-
dému z nich jedinečnou průkazku s obrázkem (jakou nikdo jiný 
nemá), půjčovali si spoustu knížek. A tak přišel čas udělat z ma-
lých čtenářských pážat Rytíře knihy. 

Natěšená pážata musela ovšem splnit náročné úkoly (jako 
třeba orientaci v knihovním fondu) a provést důležitou přísahu 
o  chování  ke  knihám,  potom přišel  ten  slavnostní  okamžik  – 
naše krásná královna Encyklopedie I. pasovala  jednotlivá pá-
žata  slovy:  „Klekni, milé  páže,  pasuji  tě  na  čtenáře!“  pravým 
rytířským kovaným mečem na Rytíře knihy. Význam tohoto oka-
mžiku potvrdil Pasovací dekret a dárečky pro každého rytíře.

Úplně na závěr byly děti seznámeny s prázdninovou foto-
grafickou soutěží s brožurou POZNÁVÁME RAJHRADSKO.

Královna Encyklopedie I. při pasování

Děti s Pasovacími dekrety

Výsledková listina 2021/2022:
1.  Sofie Petříková  96
2.  Kryštof Kovář  88
3.  Zuzana Smrčková  42
4.  Tereza Davidová  30
5.  Kateřina Haxová  25
6.  Jindřich Kovář  14
7.  Adriana Smetanová  12

8.  Alex Dobrovolný  9
  Pavlína Matějková  9
  Vojtěch Vlček  9
9.  Sofie Součková  8
10.  Jaroslav Sedlář  6
  Matyáš Rohan  6

Vítězka ročníku 2021/2022 Sofie Petříková

Pochutnali si všichni

Vítězové Lovců perel Adriana Smetanová, Zuzana 
Smrčková, Sofie Petříková, Jindra a Kryštof Kovářovi
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 ■ Aktuality:
 ■ Od 29. srpna do 2. září 2022 bude knihovna mimo provoz! 
 ■ Během  prázdninových  měsíců  vystavujeme  zajímavos-

ti  z  historie  knihovny  –  RAJHRADSKÁ  KNIHOVNA  SLAVÍ 
100 LET
 ■ Od září do konce října zveme na výstavu KRAJINA SNŮ 

JITKY ROHOVÉ
 ■ Pro „lovce“ máme připraveno spoustu nových „perlorodek“. 

Přijďte  se  předzásobit  na  září,  kdy  vyhlásíme  nový  ročník 
LOVCI PEREL

 ■ Z nabídky nových knih vybíráme:
 ■ Nina Špitálníková: Svědectví o životě v KLDR – Výbor-

né svědectví o životě obyčejných lidí v KLDR. Ač jsem si ne-
dělala o životě v KLDR žádné iluze, rozhovory s lidmi, kterým 
se podařilo uprchnout, mi přesto často vyrážely dech. Z roz-
hovorů  se  sedmi  uprchlíky  zjišťujete,  že  režim  vás  dostane 
na kolena, ať jste z jakékoliv společenské vrstvy a jakéhokoliv 
věku. Málokdo si umí představit, jakou hrůzu a živoření Seve-
rokorejci každý den skutečně zažívají. Doporučuji.
 ■ Karin Lednická: Životice – Lidi,  já  to málem nedala!  Já, 

která miluju krváky a knížky s osvětimskou tématikou! Ale jako 
fakt, události ze 6. srpna 1944 jsem si musela dávkovat, jinak 
bych to snad nevydýchala! Na začátku knihy jsem si říkala, že 
by se mi hodilo románové zpracování, kdy bych si mohla jed-
notlivé aktéry spojit s nějakým bližším popisem, příběhem, dost 
jsem se ztrácela a kolikrát jsem musela listovat zpět, kde jsem 
některé jméno četla poprvé, v jaké souvislosti. Ale jak jsem se 
propracovala k tomu hlavnímu, totiž k srpnu, byla jsem opravdu 
ráda, že  to není  román. Nedal by  tomu  tu hloubku. Takhle  to 

HISTORIE, LITERATURA, HUDBA, VÝTVARNÉ UMĚNÍ

bylo tak drsné, tak brutální, tak realistické, že žádný román by 
to nevystihl.
 ■ Ronald H. Balson: Dvojčata paní Karolíny – Opět silný, 

barevně vyprávěný příběh z období holocaustu střídaný sou-
časností. Tento formát mu vyhovuje, tříští se tak posmutnělé 
temno, doba,  kdy  lidé přestávali  být  lidmi na obou stranách 
plotu. Střídá ho akční právnické prostředí doplněné  jemným 
soukromým životem.
 ■ Sarah Goodwin: Rok v ráji – Po dlouhé době velmi, ale 

velmi kvalitní čtení pod nálepkou "thriller“ a "literatura světová" 
dohromady. Psychologie postav jela přesně podle křivky vzo-
rového "jak se stát magorem na pustým ostrově". Ač jednodu-
chá zápletka, byla doslova nervydrásající. Prolínání minulosti 
a přítomnosti příjemně příběh osvěžilo. Hodně mě bavily po-
pisy kytek, i když bych ocenila ostrovní přírody mnohem víc. 
A méně mrtvých králíčků. Na léto skvělý čtení, fakt.
 ■ Chris Colfer: Země příběhů – Dnes jsem dočetl poslední 

díl Země příběhu, byla to krásná série, plná moudrých myšle-
nek a archetypů. Když jsem se začetl, úplně jsem přestal vní-
mat okolní svět. Prožíval jsem s hlavními hrdiny jejich radosti 
i starosti. Byla to série, u které jsem se hodně nasmál, ale také 
si  i pobrečel.  I když se zdá, že jsou to knihy jenom pro děti, 
není  tomu tak. Mezi  řádky  je  tam toho skryto mnohem více. 
Doporučuji všem
 ■ Brigid Kemmerer: Na co slova nestačí – Po přečtení kni-

hy Dopisy ztraceným jsem si myslela, že pokračování nemůže 
být lepší než to, co jsem právě dočetla. Ale omyl! Kniha Na co 
slova nestačí je opravdu skvělá, dobře se čte, stránky mi utíka-
ly pod rukama, plakala jsem, nemohla se odtrhnout a nakonec 
jen zůstala tupě sedět s netečným výrazem. Skloubení těžkého 
tématu  jako  je kyberšikana,  rozvod  rodičů, vydírání, násilí na 
dětech a do toho nevinně rozvíjející se vztah mladých lidí.
 ■ Riley Sager: poslední, kdo zůstal – Tak jak nemám vůbec 

ráda duchařské knihy – toto mě naprosto dostalo, přečetla jsem 
na jeden zátah. Perfektně se překrývaly dějové linky a úžasně 
měnil konec. To jsem nečekala. Wow, tak to mělo štávu!

Tentokrát jsem namíchala letní mišmaš, od všeho trochu, 
něco pro děti a dospívající, nějaká duchařina, thriller, válka a také 
perfektně zpracovaná fakta. Knihy pro vás hodnotili přispěvatelé 
Databáze knih. Snažím se vybírat motivační, expresivní recenze, 
ale pokud to vám čtenářům takto nevyhovuje, dejte mi, prosím, 
vědět na knihovna@rajhrad.cz. Pěkný zbytek léta!

 ■ JIŽNÍ MORAVA ČTE

Milé děti, od září se můžete zapojit do literární, výtvarné a au-
diovizuální soutěže Jižní Morava čte. A protože tématem veřej-
ných knihoven v roce 2022 je udržitelnost, také tato soutěž má 
příbuzné téma: CO VYPRÁVÍ VODA.

Podrobnosti  najdete  na  stránkách  www.rak-detem.web-
node.cz nebo na fb stránkách knihovny Rajhrad nebo přímo 
v naší knihovně.

mailto:knihovna@rajhrad.cz
http://www.rak-detem.webnode.cz
http://www.rak-detem.webnode.cz
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Srdečně zveme!
Lada Hamerníková, vedoucí knihovny

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

Pokračování ze str. 1

Starosta města blahopřeje knihovnici Ladě Hamerníkové

Pro ilustraci program jednoho ročníku:

STRASTI OTCE VLASTI
Těšit  se můžete  na další  dobrodružnou noc  v  naší  knihovně 
s Petrem Rajnochem v roli Karla IV.
 ■ Hrát si budeme na družinu císaře Karla IV.
 ■ Karlovi rytíři předvedou válečné umění 14. století (šermíř-

ská skupina z Brna)
 ■ Povíme si o vzdělanosti a stavitelství – pravým husím brkem 

popíšeme pergamen a poskládáme Karlštejn a jiné stavby
 ■ Jako lid ve středověku budeme tvořit z ovčího rouna
 ■ Rytíř Ondračkovic, pán na Rajhradě a přilehlých državách 

(pan  starosta  Frant. Ondráček)  přečte  kapitolu  z Dějin  čes-
kých zemí očima psa
 ■ Navštívíme  potemnělý  klášter,  kde  nás  čeká  stezka  od-

vahy, děsuplné obludy (paní místostarostka Magda Mlejnko-
vá, Markéta Pospíšilová a další), tajemný mnich, noční čtení 
a další překvapení

 ■ A na dobrou noc samozřejmě pohádka…
Nezdolnou pomocí s náročnou přípravou i realizací Nocí 

přispěla Pavlínka Sedláková (s rodinou), Evička Černíková, 
Monika Altrichter a Ivan Zálešák.

Snažíme se zaměřit  i na seniory v naší obci – pro ně 
jsme připravili ve spolupráci s panem Dušanem Mlýnkem 
středeční Počítačovou poradnu pro seniory.

Velkou  pomocí  je  mi  moje  rodina  –  Lada  Skřičková, 
Svatka Lanžhotská a Dominik Hamerník.

Knihovnicí obdarované 
květinou Anna Hloušková 
a Liba Hochmanová

Na závěr si nechávám 
poděkování  panu  staros-
tovi  Františku  Ondráčko-
vi  a  paní  místostarostce 
Magdě  Mlejnkové  za 
skvělou spolupráci a pod-
poru knihovny, ochoty po-
dílet se osobně na akcích 
knihovny,  velmi  si  toho 
vážím.

Lada Hamerníková

S barvitou stoletou historií rajhradské knihovny vás sezná-
míme v některém z dalších čísel Rajhradského zpravodaje

100 LET MĚSTSKÉ KNIHOVNY RAJHRAD
SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ K VÝSTAVĚ „KNIHOVNA 
SLAVÍ 100 LET“

http://rajhrad.knihovna.cz/


Malé ohlédnutí
 ■ STŘÍBRNÉ KNĚŽSKÉ JUBILEUM
V pondělí dne 24. května 2022 jsme si spolu s P. ThLic. Paci-
fikem Miroslavem Matějkou, Th.D., OFMCap., který již druhým 
rokem vypomáhá  v  rajhradské  farnosti,  připomněli  25.  výročí 
udělení kněžského svěcení.

O. Pacifik je rodák z Blanska (* 1963). Původně se rozhodl 
pro studium techniky na Střední průmyslové škole, kterou využil 
ve své praxi.

Do  kapucínského  řádu  vstoupil  v  roce 1991. Po absolvo-
vání  Cyrilometodějské  teologické  fakulty  Univerzity  Palacké-
ho v Olomouci přijal dne 24. května 1997 v třebíčské bazilice 
sv. Prokopa z rukou biskupa Msgre Jiřího Paďoura OFMCap. 
kněžské svěcení. Licenciát z biblické teologie získal na Papež-
ské gregoriánské univerzitě v Římě a doktorát z biblických věd 
na Karlově univerzitě v Praze.

„Největší dar, jaký může Bůh dát rodině,  
je povolání ke kněžství.“

 ■ ZEMŘELA JINDŘIŠKA BÍLÁ
Ve čtvrtek dne 26.  května 2022 v Rajhradě zemřela ve věku 
72 let paní Jindřiška Bílá z Rajhradu, s kterou jsme se rozloučili 
ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Rajhradě ve čtvrtek dne 
2. června 2022.

Jindřiška  Bílá  roz.  Čecháková  původem  ze  Zlína,  která 
dlouhá léta svého života spojila se Střední zahradnickou ško-
lou  v Rajhradě,  byla  angažovanou  farnicí  rajhradské  farnosti 
obětavě zajišťující květinovou výzdobu zejména farního kostela 
Povýšení sv. Kříže.

R.i.P.

 ■ SLAVNOST PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ
V neděli dne 29. května 2022 při mši sv. v 8 h. v opatském chrá-
mě sv. Petra a Pavla v Rajhradě přistoupilo k prvnímu svatému 
přijímání sedm dětí z rajhradské farnosti.

Prvokomunikanti

 ■ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY V RÁMCI NOCI 
KOSTELŮ V RAJHRADĚ
V pátek dne 10. června 2022 se uskutečnil již 14. ročník akce 
nazvané Noc kostelů, během níž se na osm desítek zájemců 
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v rámci dvou komentovaných prohlídek dozvědělo mnohé z bo-
haté historie opatského chrámu sv. Petra a Pavla a nejrůzněj-
ších zajímavostí.

„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 bylo 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. 

 ■ ZEMŘELA MARIE PODLEŠÁKOVÁ
V pondělí dne 13. června 2022 v Hospici sv. Josefa v Rajhradě 
zemřela  ve věku nedožitých 100  let  paní Marie Podlešáková 
z Popovic, s kterou jsme se rozloučili ve čtvrtek dne 16. června 
2022 ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Rajhradě.

Marie  Podlešáková  roz.  Navrátilová,  které  mnozí  neřekli 
jinak než  „Paní učitelka“, celý svůj dlouhý život  i přes mnohá 
protivenství (zejména v době komunistické totality, kdy byla při-
nucena ze dne na den opustit školu Světlá ve Velkém Meziříčí) 
plně zasvětila výchově a vzdělávání dětí (jejím posledním a nej-
delším působištěm byla Základní škola v Pohořelicích).

Byla velkou ctitelkou Staré Matky Boží Rajhradské a celo-
životní dobrodinkou rajhradských benediktinů i farnosti, kterou 
štědře podporovala nejenom svou každodenní modlitbou.

„Těm, kdo zemřeli ve zbožnosti,  
je připravena nejkrásnější odměna“

 ■ TŘI NOVÉ ZVONY PRO POUTNÍ KOSTEL 
NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE VE SKOKÁCH 
U ŽLUTIC

Fr. Anděl OFMCap. u tří nových zvonů pro Skoky
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Žáci ZŠ Židlochovice v opatství

 ■ VÝSTAVA LILIÍ
Ve dnech 2. až 10. července 2022 se v prostorách Benediktin-
ského  opatství  zásluhou  Specializované  základní  organizace 
českého zahrádkářského svazu Brno „Lilium“ uskutečnil další – 
jubilejní X. ročník již tradiční výstavy pěstitelských úspěchů nej-
lepších šlechtitelů  lilií  v ČR,  kterou navštívilo  rekordních více 
než 1.300 obdivovatelů desítek nádherně zbarvených lilií.

Počátky této výstavy spadají do roku 1981, kdy se konala 
poprvé na zámku v Lednici. Delší dobu (od roku 2001) pak pro-
bíhala ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm odkud byla přenesena do Rajhradu.

Krásu hledej v květech, moudrost v knihách, lásku v lidech 
a najdeš štěstí v životě.

 ■ DUCHOVNÍ OBNOVA U SESTER TĚŠITELEK
Ve dnech 20. – 23. července 2022 se pod vedením P. Miloslava 
Kabrdy uskutečnila u Sester Těšitelek pro všechny zájemce ne-
jenom z rajhradské farnosti duchovní obnova.

 ■ VÝROČÍ STARÉ VODY

Fr. Jakub Maria a fr. František ve Staré Vodě 

V letošním roce tomu bude rovných 100 let, kdy duchovní sprá-
vu poutního  chrámu sv. Anny a  sv.  Jakuba Většího  ve Staré 
Vodě po dlouholetém a požehnaném působení piaristů převzali 
na  osm  let  emauzští  benediktini.  Rajhradští  benediktini  neje-
nom v této souvislosti přijali pozvání a na konci měsíce červen-

V kapli sv. Scholastiky v Rajhradicích jsou dočasně k vidění tři 
nové zvony, které nechal pro v minulosti hojně navštěvovaný 
poutní chrám Navštívení Panny Marie stojící v místě po roce 
1945  zaniklé  obce  Skoky  (dříve  Mariánské  Skoky)  u  Žlutic 
v rámci svého tzv. zvonového apoštolátu zhotovit fr. Anděl Fr. 
Homola OFMCap. ve Zvonařské dílně Tomášková – Dytrycho-
vá v Brodku u Přerova. 

Jedná se o tři zvony: největší Panna Maria Skokovská, pro-
střední sv. poustevníci Vintíř a  Ivan a nejmenší Panna Maria 
Bolestná.

Po dlouhých desetiletích se znovu navrátí zvony do prázd-
ných věží zchátralého poutního chrámu ve Skokách, nechť se 
jejich hlas k oslavě Boží a potěše mnohých rozlétne po tamním 
kraji.

 ■ PATROCINIUM U SESTER TĚŠTELEK
Slavností mši  sv.  u  příležitosti  patrocinia  rektorátního  kostela 
Božského srdce Ježíšova u Sester Těšitelek slavil v pátek dne 
24. června 2022 od 17 h. brněnský biskup Msgre Ing. Mgr. Pa-
vel Konzbul, Dr.

 ■ 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 
uskutečnil  koncert  písničkářsky  –  folkové  kapely  "Listověje" 
z Vysočiny, která je volným pokračovatelem kapely Žalozpěv. 

Těm, kdo si udělali čas, a koncert navštívili, nabídla kapela 
“Listověj” autorsky zhudebněné básně vrcholného představitele 
katolické poezie 20. století – Jana Aloise Zahradníčka. 

Zrovna tak, jako kdybych se po způsobu  
básníka dávného rozplakal pro tolik štěstí tolika životů.

Vrhli by se na mne vypočítávajíce tolik a tolik běd 
tolik a tolik úst bez stolů, hlav bez střech, srdcí beze 

světla.

A já bych rozpačitě zmlkl 
nemoha si honem vzpomenout na štěstí největší, 

že jsme —

ukázka z básně Podzim… Počítají, co sklizeno, očesáno.

 ■ POUTNÍ SLAVNOST
Tzv. hrubou poutní mši sv. ke cti sv. apoštolských knížat Petra 
a Pavla, kterou svým zpěvem doprovázel rajhradský farní sbor, 
v opatském chrámě sloužil v neděli dne 26. června 2022 před-
stavený rajhradské komunity P. Maximilian P. Krenn OSB.

Svatí Petře a Pavle, orodujte za nás!

 ■ ŽÁCI NA NÁVŠTĚVĚ SVÉHO UČITELE
S blížícím koncem školního roku se žáci ZŠ Židlochovice v rám-
ci „volnočasového“ dne dohodli, že na kolech zamíří do nedale-
kého Rajhradu, kde se jejich cílem stane tamní Staroslavné be-
nediktinské opatství sv. Petra a Pavla. Na tom by nebylo až tak 
nic moc zvláštního, kdyby na rozdíl od jiných žáků a studentů, 
kteří taktéž do Rajhradu zamířili, nejeli navštívit nevšední a tím 
i pro mnohé dosti tajuplný domov svého učitele dějepisu a jeho 
spolubratří, o nichž čas od času ve výuce taktéž slýchávají. 

Kdo z Vás může říci, že Vás učí živý benediktin?
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INFORMACE NEJENOM 
Z RAJHRADSKÉ FARNOSTI

ce se zúčastnili slavné třídenní poutě ke cti sv. Anny ve Staré 
Vodě, ale zároveň se nabídli, že se pokusí být nápomocni těm, 
kdo se zasazují o záchranu a pozvolnou obnovu notně zchátra-
lého poutního chrámu. Mezi první dílčí úspěchy této spolupráce 
patří zprostředkování darování dvou“vyřazených“ avšak služby 
stále schopných ocelovo-litinových zvonů, jejichž vyzvánění se 
rozezní 80. let po rekvizici původních starovodských zvonů. 

„Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto 
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“

Připravujeme
 ■ POZVÁNKA NA PĚŠÍ POUŤ
Sestry Těšitelky srdečně zvou všechny zájemce na již tradiční 
pěší pouť, která proběhne v  rodišti Matky Rosy dne 6. srpna 
2022. Začátek poutě bude v 9 h. z Obory u Radobyč a jejím cí-
lem se stane poutní kostel Proměnění Páně na vrchu Křesovec.

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

RAFK RAJHRAD
 ■ Starší žáci RAFK se umístili na 2. místě 
v mezinárodně obsazeném Strahov cup v Praze!

První červnový víkend se naši starší žáci účastnili mezinárodního 
turnaje v Praze – Strahov cup. Byli přihlášeni do kategorie U15, 
která  byla  obsazena  13  týmy  z  Dánska,  Německa,  Nizozemí 
a naší Rafkou, jako jediným zástupcem týmů z České republiky. 

Hrací doba utkání byla vždy 2x 15 minut, hrací systém celé 
hřiště 11 na 11. Byly vytvořeny tři skupiny, které se hrály v so-
botu a play off podle umístění ve skupinách se hrálo v neděli. 
Pořadatel nás nalosoval do pětičlenné skupiny, která hrála své 
zápasy v tréninkovém centru Bohemians Praha v Uhřiněvsi.

Sobota:
 ■  Zápas číslo 1: RAFK:  

Virum-Sorgenfri Boldklub – tým 2 (Dánsko) 3:1 
Zasloužené vítězství, celé utkání  jsme byli  lepším týmem, 

neproměnili jsme ještě hodně dalších brankových příležitostí.

 ■  Zápas číslo 2: RAFK:  
FC Kolding Nord – tým 2 (Dánsko) 3:0
Jediné utkání na umělé  trávě  jsme zvládli, dali  soupeři  tři 

branky a soupeře jsme do žádné šance nepustili.

 ■  Zápas číslo 3: RAFK: 
V.V. Esto – tým 1 (Nizozemí) 2:0
Soupeř hrál velmi  tvrdě se spoustou skluzů a mnoha dal-

šími zákroky za hranou pravidel. V zápase jsem kopali v prv-
ním poločase dvě penalty, ale ani jednu jsem neproměnili. Ve 
druhém poločase  jsme vstřelili z  trestného kopu první branku 
a poté jsme opět neproměnili další své příležitosti, ale nakonec 
se nám podařilo  tři minuty před koncem vstřelit druhou uklid-
ňující branku.

V dalším zápase jsme se utkali s druhým neporaženým tý-
mem o postup do play off finálové skupiny o 1. místo, v případě 
prohry o 4–6 místo.

 ■  Zápas číslo 4: RAFK:  
Viborg SIK – tým 1 (Dánsko) 1:0
V tomto utkání proti nám nastoupil soupeř, který byl velmi 

dobrý, snažil se hrát rychlý přechod na dva hbité útočníky. Da-
řilo se nám soupeři vyrovnat v rychlosti i fotbalovosti a po jedné 
rychlé akci od naší obrany a průnikové přihrávce mezi stopery 
soupeře jsme se ze samostatného úniku dostali do vedení, kte-
ré  zůstalo  do  poločasu. Ve  druhém poločase  už  nám  začaly 
pomalu docházet síly, ale kluci svou bojovností a nadšením pro 
hru dovedli zápas i s trochou štěstí do vítězného konce a naše 
jediná branka se nakonec ukázala jako vítězná.

MÍSTNÍ SPORT A SPOLKY

MÍSTNÍ SPORT A SPOLKY

http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
http://www.sestrytesitelky.eu/
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u Pily se na devátou hodinu sešlo všech sedm tříd školky. Jako 
první děti zhlédly ukázku zásahu našich starších kluků z oddí-
lu mladých hasičů,  kteří  předvedli  zvládnutí  dopravní  nehody 
auta  s  cyklistou.  Po  příjezdu  na  místo  se  museli  vypořádat 
se  zajištěním  vozidla,  ošetřením a poskytnutím první  pomoci 
třem zraněným lidem. Následně se třídy rozešly na sedm při-
pravených  stanovišť,  které  postupně  všechny  vystřídaly. Měli 
jsme potřebu seznámit děti s nejdůležitějšími úkoly a činnostmi 
hasičů a proto se na stanovištích děti seznamovaly s hašením 
požárů a manipulací  ručním hasicím přístrojem, stříkáním na 
kelímky proudem vody z ruční stříkačky, výstrojí hasičů, posky-
továním první pomoci, seznámení s  linkami  tísňového volání, 
výzbrojí hasičů a hrou rozmotávání hadic a na posledním místě 
zkouškou fyzické zdatnosti na krátké dráze TFA. Po návštěvě 
sedmi stanovišť se všech 165 dětí vrátilo s drobným dárečkem 
a pamětním listem hasiče zpět do školky na oběd. Děkujeme 
městu Rajhrad za poskytnutí a přípravu místa. Našim klukům 
bychom také chtěli poděkovat za pečlivou přípravu a nasazení 
během celého dopoledne. Dle ohlasů od paní učitelek se nám 
dostala velmi pozitivní zpětná vazba.

Mateřská škola s rajhradskými hasiči 
Přes víkend od pátku do neděle na začátku června proběhlo 

na farmě v Řícmanicích soustředění mladých hasičů. Víkendo-
vého pobytu se účastnilo 14 dětí ve všech věkových kategoriích 

Díky těmto čtyřem výhrám jsme postoupili do nedělního play 
off – finálové skupiny o 1.–3. místo.

Neděle
 ■  Zápas číslo 1: RAFK: 

Virum-Sorgenfri Boldklub – tým 1 (Dánsko) 2:1
V prvním poločase jsme se proti vzrůstově výrazně vyspě-

lejšímu soupeři nedokázali výrazněji prosadit a po vlastní chybě 
v rozehrávce jsme jednou inkasovali. Ve druhém poločase jsme 
soupeře začali přehrávat, po jedné akci obránce soupeře fau-
loval našeho hráče v samostatném ůniku a byl vyloučen. Od té 
chvíle už se nedostali na naši půlku, ale nám se nedařilo vstřelit 
branku. Nastřelili jsem dvě tyčky, jedno břevno, ale gól stále nic. 
7 minut před koncem se nám konečně podařilo protrhnout stře-
leckou smůlu a vyrovnali jsme. Dvě minuty před koncem jsme 
rozhodli o našem vítězství střelou z malého vápna z „voleje“ po 
centru z boku hřiště.

Do druhého  utkání  jsme nastupovali  proti Nizozemskému 
týmu Fortuna Wormerveer, který dánský tým Virum porazil 4:1, 
takže proti sobě nastoupili dva do té doby neporažené týmy.
 ■  Zápas číslo 2:  

RAFK : Fortuna Wormerveer (Nizozemí) 2:4
Podařilo  se  nám  dobře  vstoupit  do  zápasu,  ve  3. minutě 

jsme šli do vedení 1:0, ale soupeř byl opravdu výborný, rychlý, 
technicky vybavený a do poločasu skóre otočil na svou stranu 
třemi brankami na poločasový strav 1:3. Ve druhém poločase 
se nám ještě podařilo snížit na 2:3, ale navíc už  jsme neměli 
a dvě minuty před koncem jsme dostali ještě jednu branku na 
konečných 2:4. Musím sportovně přiznat, že kluci z tohoto ho-
landského týmu byli lepší a vyhráli zaslouženě.

Obsadili jsme však nakonec druhé místo ze 14ti týmů, což 
je pro Rafku a hlavně pro kluky na mezinárodní úrovni velký, 
ale  hlavně  po  sportovní  stránce  zasloužený,  úspěch.  RAFK 
Rajhrad rezonovalo na Strahově hodně nahlas! Nutno vyzdvih-
nout také organizátory za úžasnou akci a hlavně úžasný výkon 
našich kluků. 

Tomáš Pachl, trenér starších žáků

https://www.rafk.cz/

HASIČI RAJHRAD
Členové hasičského sboru připravili na středu 1. června dopo-
lední program s hasičskou tématikou v rámci Mezinárodního 
dne dětí pro  rajhradskou  mateřskou  školu.  Na  prostranství 

MÍSTNÍ SPORT A SPOLKY

https://www.rafk.cz/
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Soustředění v Řícmanicích
V  sobotu  11.  6.  2022  se  po  roce  již  podruhé  konala  na 

nádvoří benediktinského kláštera soutěž, ve které si společně 
dětští závodníci poměřili svoji sílu, rychlost a dovednost v silo-
vě – vytrvalostním hasičském sportu TFA. Oproti loňskému 
roku jsme letos vyzvali i děti, které se s hasičinou zatím ještě 
nesetkaly, aby si vyzkoušely překážky vycházející z hasičské 
praxe. Už o půl osmé ráno se před prezencí vytvořila fronta 
čítající 46 závodníků a jejich doprovod. Děti byly rozděleni do 
šesti  kategorií:  přípravka, mladší  žáci,  starší  žáci a  to  ještě 
v zařazení hasiči a nehasiči. Během celého dne dostávaly děti 
bohaté občerstvení (párek v rohlíku, zmrzlinu, řízek a koláče). 
Po obědě následovalo odměnění každého, kdo tento nároč-
ný závod zvládl…a zvládli ho úplně všichni. Děti si postupně 
chodily pro medaile, diplomy a tašky se sladkou odměnou. Tři 
nejlepší ze všech šesti kategorií si odnesli poháry na památ-
ku na jejich dnešní úspěšný závod. Poděkovat se sluší také 
našim sponzorům: Městu Rajhrad pod vedením starosty Mgr. 
Františka Ondráčka, Státnímu okresnímu archivu Brno-ven-
kov a jeho řediteli Mgr. Ivo Durcovi, Benediktinskému opatství 
Rajhrad, firmě LAMEX 01 spol. s.r.o. a jeho majiteli Ing. Petru 
Tenorovi, paní Kamile Machové a panu Luboši Klímovi, rodině 
Hamerníkové, rodině Fučíkové a farmě Bezdínek, paní Petře 
Thakoor. Také  děkujeme  všem,  kteří  se  na  přípravě  tohoto 
závodu podíleli, ať už  to byli  kluci z našich starších hasičů, 
rodiče anebo přátelé tohoto krásného a náročného sportu.

a tři vedoucí. Po příjezdu a následném ubytování jsme rozdělali 
oheň a páteční večeře sestávala z opékaných špekáčků. Od so-
botního rána po rozcvičce nás čekala krátká instruktáž jízdy a sa-
motná projížďka na koních. Poté  jsme začali  trénovat hasičské 
zásahy na nejrůznější  typy událostí. Nejoblíbenější  aktivitou  ve 
volném čase se stal volejbal. V sobotním pozdnějším odpoled-
ni jsme se vydali procházkou lesem do Bílovic nad Svitavou do 
místní cukrárny na zmrzlinu. Ve večerních hodinách si nejmenší 
zahráli Člověče nezlob se a stolní fotbálek. Na závěr dne se opět 
všichni sešli na velké  jízdárně na plážovém volejbalu. V neděli 
se stal hlavním tématem nácvik motání hadic na čas. Všichni si 
zlepšili svůj osobní rekord a někteří ho zkrátili dokonce na polo-
vinu. Po nedělním obědu  se  odehrál  poslední  zásah  záchrany 
ztracené osoby v nepřístupném terénu. Zraněný se nacházel pod 
prudkým svahem a jednotka jej měla vyhledat v lese, ošetřit a za-
fixovat zlomenou nohu. Transport probíhal na páteřové desce za 
pomoci jištění lanem zpět na vrchol kopce. Po závěrečném focení 
a zhodnocení akce nás už jen čekalo sbalení věcí a odebrání se 
k domovům.

Soustředění v Řícmanicích
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Seba měl lepší výkon, než polovina dospělých hasičů

Jarek Sedláček a Ivona Jánská

TANEČNÍ STUDIO RAPIDO RAJHRAD
 ■ V Zadaru se zadařilo

Je to ZLATO!

V  termínu  od  22.  6.  do  26.  6.  2022  se  konalo ME  v mažo-
retkovém sportu v chorvatském Zadaru. V úterý 21. 6. 2022  
v 18:00 hodin odjel z Rajhradu plný autobus soutěžících děv-
čat s početným fanklubem. Naše výprava na ME získala celou 
sadu medailí. 

Středa přinesla první medailové umístění, vybojovalo ho duo 
juniorek. Ve velké konkurenci byly na 3. místě. Ve čtvrtek to cink-

Vítězové jednotlivých kategorií
V sobotu 2. července se Sebastian Jaskulka, ve svých 14. 

letech, poprvé v životě přihlásil na soutěž TFA pro dospělé 
v Určicích v Olomouckém kraji a jak velkým překvapením bylo, 
že v konkurenci s muži do 35 let skončil osmý z 16. Odpoledne 
ve stejný den si Seba zaběhl ještě jedno TFA, tentokrát v kate-
gorii starších žáků. Z tohoto závodu si přivezl pohár za 1. místo. 

Přes prázdniny nás ještě čeká letní tábor a zprávu z něj při-
neseme v příštím čísle.
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vrchoviny. Leží asi 15 km vzdušnou čarou severozápadně od 
Telče. Spousta lidí se domnívá, že nejvyšším bodem (kopcem) 
je vrchol Devět skal 836 m n. m. v CHKO Žďárské vrchy. Vr-
chol Javořice je ukryt v rozlehlém komplexu jehličnatých lesů 
a nalézá se zde 166 metrů vysoký stožár televizního vysílače 
z  roku  1989. Na  jižním  svahu  necelý  1  km pod  vrcholem  je 
vyhlídková plošina s výhledy k Telči. Asi 500 m pod vrcholem 
je na severozápadním svahu odpočinkové místo s pramenem 
známým jako Studánka Páně. 

Z  luk  na  jižním  svahu  se  otevírá  výhled  od  jihovýchodu 
(klášter v Nové Říši, alpský Schneeberg) až na jihozápad (No-
vohradské hory, Šumava). Ne vše jsme takto viděli. Na některá 
místa se nedá dostat. Tento kraj dříve krásných lesů silně po-
škodila kůrovcová kalamita. Ale přesto je zde velice pěkně. Na 
závěr jsme poseděli v hospůdce Na Kocandě v Krahulčí. Výlet 
se vydařil. Za rok určitě znovu. Více fotografií ve Fotokronice 
na poslední straně zpravodaje.

Jiří Minařík

 ■ Klub vodáků Rajhrad se rozrůstá

Členové  našeho  klubu  jsou  z  Rajhradu,  Rajhradic,  Modřic, 
Holasic, Vojkovic, Židlochovic, Pohořelic, Cvrčovic a Mikulova. 
Vodáctví je nenáročný sport pro každého, proto pokud by si ho 
chtěl někdo vyzkoušet, neváhejte a přijďte se podívat na trénink. 
Trénujeme každé pondělí a čtvrtek od 17:00 do 19:00 u Staré 
Pily v Rajhradě. Rádi uvítáme děti, mládež a dospělé, kteří by 
mohli posílit stávající a nové posádky. Sledujte nás na Facebook  
https://www.facebook.com/KlubvodakuV.O.R.Rajhrad 
(Redakčně upraveno a kráceno)

Klub Vodáků Rajhrad

lo znovu, tentokrát stříbrné 2. místo získala miniformace kade-
tek. Nelze opomenout ani 5. místo tria kadetek. V neděli jsme se 
všichni dočkali vytouženého zlata. Formace juniorek-pódio pom 
předvedla perfektní výkon a v konkurenci sedmnácti týmů brala 
1. místo. Děvčatům určitě pomohla k výhře i četná fanouškovská 
základna, která byla tvořena nejen rodiči, fanoušky mažoretko-
vého sportu, ale i ostatními soutěžícími týmy z ČR. Fandili jsme 
si navzájem, i přesto, že jsme konkurence!

Ale také stříbro a bronz!

Poděkování za skvělou přípravu patří především trenérce 
Kristýně. Za finanční podporu děkujeme TS Rapidu Rajhrad, 
městu Rajhrad,  obcím Holasice  a Rajhradice,  firmám Hrbek 
Reality, s.r.o. a a Envirox s.r.o.

V září 2022 nás čeká vyvrcholení sportovní soutěžní sezó-
ny, a to MS v chorvatském Zagrebu. Již nyní TS Rapido podpo-
řila finančně firma MARSTOM-CZ s.r.o. 

Věříme,  že  nám zachováte  vaši  přízeň  a  podpoříte  naše 
skvělá děvčata ve sportovním klání a v neposlední řadě i v pre-
zentaci všech, kteří jsou ochotni přispět na sportování dětí.

Hana Nováková

OSTATNÍ
 ■ Cyklovýlet Javořice

Rajhradští cyklisté v Telči

Po dvouleté přestávce, kdy jsme nemohli jet nikam ze známých 
důvodů, se 18. 6. 2022 v sobotu uskutečnil výlet Rajhradských 
cyklistů  do  nejzápadnějšího  moravského  města  Telč  a  jeho 
okolí. Kromě prohlídky krásného náměstí, jsme vyjeli na kopec 
Javořice 837 m n. m. Ten je nejvyšším vrcholem Jihlavských 
vrchů  a  současně  nejvyšším  vrcholem  celé  Českomoravské 

UŽITEČNÉ INFORMACE

https://www.facebook.com/KlubvodakuV.O.R.Rajhrad 
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Ceny pro vítěze:

Cílem je podporovat občany a také firmy a instituce při zkrášlování města. 
Fotit květinové výzdoby a zasílat jejich fotografie můžete od jara 2022 

nejpozději do 9. září 2022 mesto@rajhrad.czna e-mailovou adresu: . 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.

Město Rajhrad vyhlašuje druhý ročník soutěže o nejhezčí rozkvetlou předzahrádku, balkon, 
terasu, okno, květinovou nádobu v roce 2022.

Do soutěže , které .budou zahrnuty vybrané fotografie vznikly na katastru města Rajhrad
Obsahem fotografie musí být zeleň, která je viditelná z veřejně přístupných míst 
pro případnou kontrolu hodnotící komise.
Fotografie může zaslat i osoba, která o prostor osobně nepečuje, ale zná jméno dotyčného 
vlastníka nebo pečovatele zkrášleného prostoru a získá jeho souhlas.
Zasláním fotografií včetně jmen. Udělujete tímto dáváte souhlas s jejich zveřejněním 
souhlas Městu Rajhrad, IČ: 00282456, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 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.

● 
● 

● 

●

Pravidla soutěže:

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
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číslo MK ČR E 10274 • Zveřejňujeme redakční příspěvky, které neobsahují komerční sdělení a jsou 
dodány dle platných pravidel redakce.
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