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Informace o plánech a činnosti zastupitelstva,
o tom, co se v obci děje a co by se mělo dělat.

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
Vánoce a konec roku 2013 jsou za dveřmi. Stejně jako každý rok, i letos bych vám
chtěl shrnout významné letošní události a nastínit plány na rok následující.
V tomto roce se uskutečnily dvě hlavní akce. Jedna kulturního a druhá investičního
charakteru. Hlavní kulturní událostí v tomto roce bylo „Řezbářské sympózium“
s mezinárodní účastí řezbářů. Musím konstatovat, že tato akce měla velký ohlas a
úspěch. K organizaci sympózia velkým dílem přispěl pan Jaroslav Buncko, vlastně
byl jejím iniciátorem.
Dovolte mi vzdát čest jeho památce. Během dvou červnových týdnů jsem se s panem
Jaroslavem Bunckem velmi spřátelil. I přes jeho závažné zdravotní problémy vytvořil,
spolu se svým synem Radkem, jednu z pěti krásných soch. Odchodem pana Jaroslava
Buncka jsme ztratili lidového umělce s velkým srdcem.
Velmi důležitou, byť jedinou větší investiční akcí bylo rozšíření mateřské školy o
jednu třídu. K rozšíření byl použit byt při mateřské škole. Děkuji touto cestou všem
řemeslníkům, kteří se na přestavbě mateřské školy podíleli. Díky patří Miroslavu
Čermákovi a spol., Martinu Kouřilovi, Miroslavu Přichystalovi a Petru Měřínskému.
Bez jejich velkého nasazení by se jen velmi těžko podařilo celou akci zrealizovat ve
stanoveném termínu.
Letos jsme v rámci získaných dotací soutěžili o dodavatele kompostérů, štěpkovače a
protipovodňových opatření (nový digitální rozhlas, siréna, měřící zařízení hladiny
Svratky, digitální povodňový plán). K realizaci dojde začátkem roku 2014.
V příštím roce nás čeká oprava mateřské školy (zateplení, výměna oken, izolace střechy), na kterou jsme obdrželi dotaci 1,4 mil. Kč, což je jen cca 50% nákladů na opravu. Stejně tak jsme plánovali i opravu základní školy. V současné době je zpracováváno odborné posouzení skutečného stavu budovy základní školy, které jednoznačně

určí druh, rozsah a postup oprav. Další větší investiční akce se pro příští rok neplánují.
Na následující stránce je znázorněn návrh úpravy a opravy autobusových zastávek
v Loučce.
Již tradičně vydařenou akcí bylo rozsvěcení vánočního stromu na první adventní neděli dne 1.12.2013. Bylo to velmi příjemné předvánoční setkání.
Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku a šťastný nový rok.
Luboš Přichystal, starosta obce

Kácení stromů mimo les
Od července platí nová vyhláška upravující podmínky kácení stromů. Nově vyhláška
přináší zásadní změnu v přístupu ke kácení stromů v uzavřených soukromých
zahradách. Od 15. července již nemusí majitel na vlastní zahradě žádat obecní úřad o
povolení kácení stromů. Podmínkou dle nové vyhlášky je, aby zahrada byla pozemek
u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Všechny tyto znaky musí zahrada
splňovat současně. Výjimku tvoří dřeviny, které jsou součástí významných
krajinných prvků, stromořadí a keřové porosty přesahující plochu 40 m2, kterým
vyhláška nově ochranu zpřísňuje. V zahradách neoplocených a mimo zastavěnou část
je možné kácet dřeviny s obvodem kmene do 80 cm (ve výšce 130 cm nad zemí) bez
předchozího povolení obecního úřadu.
Milan Komenda

Z důvodu velké bezohlednosti některých občanů při pálení rostlinných zbytků na
svých zahradách bylo Zastupitelstvo obce Rajhradice donuceno vydat Obecně
závaznou vyhláška obce Rajhradice č. 2/2013, kterou se stanovuje zákaz
spalování suchých rostlinných materiálů v obci Rajhradice. Porušení této
vyhlášky bude řešeno Policií ČR.

OBEC RAJHRADICE
Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 2/2013,
kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů v obci Rajhradice.
Zastupitelstvo obce Rajhradice se na svém zasedání dne 25.9.2013 usnesením č. 5
usneslo vydat na základě § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec
Rajhradice podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů.

Článek 2
Podmínky spalování suchých rostlinných odpadů
(1) V otevřených ohništích lze spalovat za účelem odstranění pouze suché rostlinné materiály.
(2) Suché rostlinné materiály lze spalovat v době od 08:00 hodin do 20:00 hodin.
(3) Suché rostlinné materiály nelze spalovat v období celého roku v neděli a během státem uznaných svátků.
Článek 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

…………….
Ing. Elen Klašková, v.r.
místostarosta

………………
Luboš Přichystal, v.r.
starosta obce
otisk razítka

Vyvěšeno na úřední desce dne 30.9.2013
Sejmuto z úřední desky dne 16.10.2013

Poslední projednávaná varianta umístění autobusových zastávek v Loučce.

Příroda a životní prostředí
Vážení spoluobčané a přátelé Petrova cechu
Občanské sdružení rajhradických rybářů a přátel přírody působí v naší obci již třetím
rokem. Jsme rádi, že o členství u nás je nemalý zájem a rok od roku stoupá.
V letošním roce máme již 54 dospělých členů a 23 dětí. Podmínkou členství v našem
sdružení je bydliště v Rajhradicích, případně prokazatelný příbuzenský vztah
k někomu zde trvale bydlícímu. Dovolte nám, abychom Vás seznámili s naší činností.
Od roku 2011, kdy naše občanské sdružení vzniklo, se staráme o rybníček ve středu
obce zvaný Bajtlák, na kterém prozatím hospodaříme a snažíme se ho udržovat.
Zarybnění Bajtláku si můžete prohlédnout na informační tabuli u posezení a pro ty,
co by chtěli vědět podrobnosti a podmínky lovu a možnosti členství, máme naši
vývěsku umístěnou na plotě za rybníkem. Bajtlák se snažíme pravidelně zarybňovat,
aby měli naši členové postaráno o pěkné chvilky relaxace při lovu ryb. Pravidelně
zde pořádáme pro naše členy závody v lovu ryb udicí. Snažíme se též vychovat naší
omladinu, aby si alespoň trochu vážila přírody a toho co člověk udělá pro někoho
druhého. Bohužel ne vždy se setkáváme s pochopením místních občanů pro naše
aktivity, ale tak to bohužel v životě někdy chodí. Tak jako například v letošním roce
se nám někdo snažil svým možná i neuváženým činem způsobit škodu na rybí
obsádce. Jak jste mohli vidět letos v létě ve vysílání televize, dostala se nám do vody
rybníka látka, která způsobila katastrofální úbytek kyslíku, a proto nám pošlo několik
metráků generačních ryb, které mají pro nás nevyčíslitelnou hodnotu i z důvodu
nemožnosti sehnat relevantní náhradu. Za necelý týden následoval další problém
s přívalovým deštěm a rybník musel být pro změnu zase vyčerpáván a opět si někteří
občané mysleli, že za to můžou zdejší rybáři. Následně muselo dojít k opravě filtrační
hráze a k opravě utrženého břehového opevnění. Naše sdružení působí zcela
samostatně a v žádném případě nemáme zájem jakýmkoliv způsobem zatěžovat
obecní rozpočet. Zarybnění a případné opravy financujeme z vlastních zdrojů a
z podpory od sponzorů a také z příspěvku krajského úřadu. Naším společným
zájmem je i řízené hospodaření na obecním mokřadu Habřina. Zde se naše sdružení
stará o pravidelnou kontrolu řízené rybí obsádky a pravidelně dorybňujeme dle zásad
Agentury Ochrany přírody, která je garantem pro Ministerstvo životního prostředí,
které poskytlo dotaci na vybudování tohoto díla. Zarybňujeme zde pouze dravou
rybou (candát a štika). Pravidelné zarybňování financujeme opět ze svých prostředků.
Jsme rádi, že jsme se na tomto velice rozumném kroku bez větších problémů dohodli
se zástupci obce a že naše spolupráce probíhá zcela bez problémů. Pro naše členy se
tak rýsuje trvalá spolupráce a budeme po stanovení vzájemných podmínek tento
mokřad od roku 2014 používat k lovu dravých ryb. Kaprovité ryby, které se mohly
dostat do Habřiny při protržení hráze, odlovíme ve spolupráci s obcí sítí v březnu
následujícího roku a přemístíme do Bajtláku. V letošním roce jsme měli značný
problém na Habřině v jarních měsících s populací Kormorána Evropského, který nám
začal ve velkém požírat a zabíjet již odrostlé candáty. Na tuto situaci naštěstí včas
zareagovalo myslivecké sdružení a tím se předešlo úplné likvidaci rybí obsádky. Na
tuto situaci se musíme naučit reagovat každoročně, poněvadž většina těchto predátorů
se v zimním období shlukuje u našeho splavu, kde každoročně působí škodu
v desítkách tisíc korun. Dalším problémem, který se snažíme řešit ve spolupráci
s obcí, jsou neukáznění návštěvníci převážně v letním období. Tito rádoby rekreanti
nejsou líní sem donést velké množství věcí, které zde zanechají jako odpad. Jistě si
dokážete představit, jak by to zde vypadalo, kdyby obec nevykládala nemalé

prostředky na úklid. A to jsme ještě nepoukázali na skupiny lidí, kteří jsou schopni
autem přejet val až k vodě a ještě si zde udělají piknik i s otevřeným ohněm. Další
starosti nám dělají pytláci ze širokého okolí. Tento problém naštěstí dost dobře
řešíme ve spolupráci s Policií ČR, která případné hříšníky nekompromisně potrestá
nemalou pokutou. Jsme rádi, že se nám daří rozvíjet spolupráci s obcí a snažíme se
zapojovat do kulturního dění Rajhradic. Na konci roku každý píše, co se podařilo a co
se očekává od nového roku. My jsme plně spokojeni hlavně s tím, jak jsme se letos
vypořádali s problémy na Bajtláku a že máme již částečně obnovenou rybí obsádku,
jen úprava zničeného břehu se musí dodělat až v jarních měsících. A co očekáváme.
Jak jsme již zmínili, tak bychom alespoň částečně chtěli Habřinu použít pro naše
aktivity. Dále chceme zahájit jednání na kompetentních úřadech o možnosti finanční
podpory na vybudování výtlačného potrubí z Bajtláku, aby již nedocházelo k přelití a
nebyli jsme závislí na zásahu hasičů. Děkujeme všem, kdo nás podporují a přejeme
všem spoluobčanům Rajhradic hodně zdraví a úspěchů v roce 2014. Rádi Vás
přivítáme v našich řadách, případně se těšíme, že se potkáme na akci pořádané
Sdružením rajhradických rybářů a přátel přírody.
Za občanské sdružení děkuji hlavně zástupcům obce za vynikající spolupráci při
řešení nastalých problémů.
Vágner Zdeněk, předseda sdružení

Vážení občané
stručně vás seznámíme s činností 32 členů mysliveckého sdružení "Svratka Rajhradice", kteří vykonávají právo myslivosti v katastrálních územích obcí Rajhradice, Rebešovice a Otmarov.
V očích veřejnosti jsou myslivci všeobecně vnímáni jako "bouchalové", kteří střílejí na všechno, co se kde pohne. V následujících řádcích se pokusíme vás seznámit s činností, kterou členové našeho sdružení vykonali nebo průběžně vykonávají pro obce, životní prostředí, myslivost.
Většina obyvatel si určitě všimla změn způsobených činností jako satelitní výstavba
rodinných domků, průmyslová výroba, velkoplošné hospodaření, které vznikly na
úkor okolní přírody, životního prostředí a živočichů v ní žijících. Na jedné straně jsou
výše uvedené příčiny, které životnímu prostředí škodí a na druhé straně jsou myslivecká sdružení a jiné organizace, které se snaží svou činností tento nepříznivý vývoj
zmírnit, protože zastavit nejde. Ve stanovách našeho sdružení je hlavní činností myslivost a ochrana přírody, proto je většina našich akcí zaměřena přímo
na tuto oblast nebo s ní souvisí.
Naši činnost vyhodnocujeme vždy do konce října a od listopadu pro nás začínají další brigády, které se ale počítají do následujícího roku. Začátkem, kterému věnují členové hodně odpracovaných hodin, je v zimních měsících pravidelné přikrmování
do krmících zařízení, aby zvěř nestrádala a zimu přečkala v dobré kondici.
Naši členové ale nezahálejí ani v oblasti kultury. V posledních třech letech jsme obnovili tradici mysliveckého plesu, který pořádáme v prostorách zapůjčených zastupi-

telstvem Obce Rajhradice, kteří nám vyšli vstříc a umožnili nám uvedenou akci
v únoru uskutečnit. Tímto jim děkujeme.
Další brigádnická činnost je zaměřena na sběr odpadků kolem přístupových silnic k našim obcím, kolem cyklostezek, potoků a vyčistění remízů. Tato akce
je náročná na čas a počítá jak s účastí většiny členů sdružení tak vyžaduje úzkou spolupráci s obecními úřady, které zajišťují potřebnou svozovou techniku a vhodné pytle.
Oblastí, kde je také nutná spolupráce obcí a našeho sdružení a kde se na odpracované
hodiny nehledí, je zlepšování životního prostředí výsadbou stromků, zakládání nových remízků a budování mokřadů. Výsadba je náročná, ale stejně náročné je následná péče, která musí zabezpečit jejich růst. Členové našeho sdružení zasazené stromky
obsekávají, pomáhají s jejich oplocením a sečením mokřadů.
Také jsme pomáhali ve spolupráci s obcí Rajhradice a městem Židlochovice
při zabezpečení a pořádání přehlídky mysliveckých trofejí, která se uskutečnila
v prostorách sálu obce Rajhradice. Pořádáme také na naší střelnici dvakrát ročně sportovní střelby pro členy a příznivce našeho sdružení. Ceny pro vítěze jsou
symbolické, nadšení a zábava opravdové. Tyto akce slouží k propagaci myslivosti
mezi veřejností.
A ke všem těmto aktivitám a brigádám je ještě nutné přičíst dalších mnoho hodin,
které členové odpracují při zajišťování krmiva pro zvěř, budování a opravách mysliveckých zařízení v honitbě a péči o bažanty v nově postavené odchovně, kde jsme také začali s budováním myslivny.
A na konci všech těchto akcí je opět listopad, pro naše členy začátek dalšího mysliveckého roku, doba honů na drobnou zvěř a posezení s kamarády. Toto má ale háčekmusí být v revíru její dostatek. Tato podmínka musí být splněna, protože
v přírodě musí zůstat určitý početní stav zvěře. Pokud není, tak se neloví a musí se
celý rok o ni pečovat a věřit, že ten další rok bude lepší.
Doufáme, že tímto jsme vám dali trochu nahlédnout do činnosti našeho mysliveckého
sdružení, obrázek na jeho činnost a myslivost si můžete udělat sami.
Závěrem vám přejeme šťastné prožití Vánoc a šťastný Nový rok
MS „SVRATKA Rajhradice“

Včelaři
Malé ohlédnutí za desátým výročím Včelařské stanice Rajhradice
Čas letí jako voda, a tak letos uběhlo 10 let od vzniku původně malého včelařského
provozu v zahradě poblíž kapličky. A takové výročí je více než dobrou příležitostí
alespoň ke krátké bilanci. 10 roků – to může být relativně krátká doba i delší časový
úsek. Záleží na úhlu pohledu.
V případě Včelařské stanice to byl čas, v němž došlo postupně k mnoha změnám.
Snad každý včelař potvrdí, že práce se včelami je vlastně taková celoživotní škola.
Nikdy nelze říci, že jsme poznali všechno. Vždy se najde něco, čím včely dokážou
svého chovatele překvapit. Je to práce zajímavá, netradiční, ale také i manuálně
náročná. Včelaři jsou vesměs vynalézaví a nejeden z nás dokázal přivést na svět
nějaký nápad pro usnadnění práce. Přes všechny technické pomůcky a strojní či
technologická zařízení musí tu základní práci kolem včelstev udělat člověk. Troufnu
si říct, že je to dobře. Kdyby bylo možné obsluhovat včelstva pouze pomocí
mechanizace a takříkajíc „od stolu z počítače“, ztratilo by patrně včelařství svoje
nenapodobitelné kouzlo a nádech tajemna.
Nejinak je tomu v našem provozu. Přestože každým rokem v mnoha směrech
rosteme, neztrácíme kontakt s těmi malými tvorečky, nad jejichž schopnostmi
musíme neustále žasnout. Z malého anonymního stanoviště s několika málo úly je
dnes plnohodnotná společnost, jejíž hodnota i záběr na trhu neustále roste. Naší
snahou je přibližovat obor včelařství širokému spektru zájemců, máme chuť
kontinuálně inovovat naše portfolio zboží a služeb. Včelařství je obor veskrze
konzervativní a platí v něm jisté zákonitosti asi tak, jako pro nás všechny platí
fyzikální zákony. Je tu ovšem prostor pro inovativní procesy na mnoha úrovních.
Tímto směrem se chceme i nadále ubírat.
Jak už bylo řečeno, v letošním roce (2013) uplynulo 10 let od založení provozu.
Rozhodli jsme se toto skromné výročí „oslavit“ celkovou rekonstrukcí stanoviště.
Dalo by se říct, že téměř nezůstal kámen na kameni. Rekonstrukce se týkala nejen
interiéru, ale především exteriéru a technologického zázemí. Práce probíhaly za
plného provozu postupně od jara do podzimu. Nyní jsme ve fázi, kdy se včelstva
z dočasné pozice přemístí na zrekonstruované stanoviště a příští rok na jaře bude
rekonstrukce dokončena přeložením včelstev do nových úlů.
Nezbývá, než doufat, že příští rok bude pro včelaře po dvou ne příliš vydařených
letech podstatně příznivější. Zájem o kvalitní tuzemské včelí produkty v poslední
době významně roste a zákazníci postupně začínají chápat, že pokud chtějí
opravdovou kvalitu, nikoli jen co nejnižší cenu, pak si musí najít cestu ke svému
včelaři.
Klidné prožití nadcházejících svátečních dnů a úspěšný vstup do dalšího roku vám ze
srdce přeje
Petr Opletal, ředitel MEDMORAVIA s.r.o. – Včelařská stanice Rajhradice

Společnost MEDMORAVIA s.r.o. je provozovatelem a distributorem Včelařské
stanice Rajhradice. Nový provoz je situován ve druhé budově Podnikatelského
inkubátoru Brno – Jih v Komárově na ulici Hněvkovského 65.
Zřídili jsme pro Vás novou pevnou linku 547 72 30 40. Můžete navštívit také naše
webové stránky www.darekzmedu.cz

Mateřská škola
Hlavní 351, telefon: 547 232 353,
e-mail: msrajhradice@seznam.cz, webové stránky: msrajhradice.estranky.cz
ředitelka: Jarmila Odehnalová

„Uspávání broučků“
Jednoho podzimního odpoledne
(8. 11. 2013), kdy listí začalo padat
ze stromů, přízemní mrazík začal
klepat na dveře a zvířátka se začala
chystat k zimnímu spánku, si děti
z naší mateřské školy zahrály na
berušky a broučky.
Než jsme se naposledy prolétli se
svými světélky po okolí mateřské
školy a uspali všechny broučky na
celou zimu, proběhla přehlídka
všech masek, zatancovali jsme si a
zasoutěžili.
Po setmění byla na školní zahradě připravena pohádková zapeklitá cesta, kterou museli všichni broučci projít a zvládnou nelehké překážky. Svítili si lampiónky a drželi
se jednou rukou pavučiny, aby se nikdo neztratil a nesešel z cesty.
Pak jsme konečně vylétli do okolí sbírat opadané listí, aby nám přes zimu bylo teplo
a dobře se nám spalo. Po návratu na školní zahradu jsme broučky uspali a světýlka
postupně uhasla.
Ve školní jídelně nás čekala sladká večeře v podobě palačinek. Po náročném odpoledni jsme se všichni uložili do svých postýlek, kde jsme spokojeně usnuli při poslechu pohádkového příběhu z knihy „Broučci“.
Celý den s večerním uspáváním broučků se nám vydařil a budeme se těšit na příští
podobnou akci.

Otevření nové třídy
Vzhledem k tomu, že zájem rodičů o umístění dítěte do MŠ v Rajhradicích v letošním
roce výrazně převýšil stávající kapacitu budovy, vyvstala otázka jak pomoci mladým rodinám žijícím v naší
obci. Bylo tedy navrženo využít
k tomuto účelu prostory obecního bytu, který byl součástí budovy MŠ.
Pan starosta byl této myšlence nakloněn, a proto ji nechal projednat zastupitelstvem, které ji rovněž podpořilo a schválilo.

Díky výborné organizaci, velkému pracovnímu nasazení místních firem a ochotě
všech zúčastněných vznikla během velmi krátké doby nová třída, která se pro děti
otevřela již 30. 9. 2013. A tak v prostorách mateřské školy, ke dvěma stávajícím třídám „Koťátek“ a „Pejsků“, přibyla třída „Myšek“ s kapacitou 15 dětí. Ač ji navštěvují především mladší děti, je rovněž třídou smíšenou. Komunikace i začleňování „Myšek“ do kolektivu ostatních dětí probíhá úspěšně, k čemuž přispívá funkční vybavení
třídy, které plně uspokojuje jejich potřeby.
Závěrem ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na zřízení této nové třídy.

Jarmila Odehnalová, ředitelka
a kolektiv MŠ

Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Hlavní 36, IČO: 49459759,
zsrajhradice@skolniweb.cz
ředitelka: Mgr. Blanka Prišťová

telefon:

774 066

461,

e-mail:

Vážení spoluobčané,
konec kalendářního roku je vždy časem, kdy se lidé ohlížejí zpět a bilancují. Čas ve
škole je trochu jiný. Měří se na školní roky. Jaký tedy byl ten uplynulý?
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo naši školu 52 žáků (z toho 39 žáků
z Rajhradic a 13 žáků z okolních obcí - Rajhrad, Rebešovice, Opatovice, Blučina,
Modřice, Popovice, Holasice). V září nastoupilo 10 prvňáčků a v červnu opustilo naši
školu 10 páťáků. Dva žáci se vzdělávají individuálně (tzv. domácí vzdělávání).
Školní družinu navštěvovalo 25 dětí.
I přestože je naše škola školou trojtřídní, zajišťujeme výuku ve všech ročnících
v hlavních předmětech (ČJ, M, AJ) odděleně. Tento nadstandard můžeme dětem
umožnit jen zásluhou finanční podpory zřizovatele. V ostatních předmětech probíhá
výuka ve spojených ročnících. V 1. ročníku vyučujeme český jazyk metodou sfumato
a začínáme i s výukou anglického jazyka. Umožňuje rodičům využít i provoz ranní
družiny.
Během celého roku se žáci školy zúčastnili různých soutěží a olympiád. Mezi
úspěšné řešitele matematické soutěže Cvrček a Klokánek patřili Jana Foretová,
Veronika Sovová, Jan Kafka, Michaela Nováková, Kristýna Škárková a Radek
Škubica. Ve výtvarné soutěži „O nejhezčí slunečnici“ na podporu chráněné kavárny
sociálně-rehabilitačního centra Slunečnice v rajhradském hospici se na pátém a
šestém místě umístily žákyně Kateřina Folková a Terezie Kulová. Po celý rok jsme

opět shromažďovali starý papír a jako škola jsme se ve sběrové aktivitě „Soutěž
s panem Popelou“ umístili v rámci Jihomoravského kraje na 8. místě. Děkujeme
tímto všem, kteří nám z řad občanů pomáhají.
V rámci výuky se žáci zúčastnili vzdělávacích programů zaměřených na situace
ohrožující zdraví dětí, na výchovu v rámci požární ochrany a ochrany obyvatelstva,
na ochranu přírody, poznávání vesmíru a na soužití s lidmi zdravotně postiženými.
Během hodin tělesné výchovy si žáci rozvíjeli své bruslařské schopnosti, jak na
ledové ploše u centra Olympia, tak i při bruslení na in-linech. Několikrát jsme
navštívili divadelní představení v divadle Polárka Brno. Žáci se zapojili do činnosti
zájmových kroužků – pěvecký, sportovní, dramatická angličtina, flétnička, tvořivá
dílna, keramika.
K dalším aktivitám školy patřilo dýňování, drakiáda, výroba adventních věnců,
vánoční zpívání na schodech, mikulášská nadílka, vánoční zastavení spojené
s dílničkami, karneval, sportovní soutěže, nocování ve škole, velikonoční dílny,
dětský den s příslušníky bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému,
školní výlet do zábavného parku Permonium v Oslavanech. Pro širokou veřejnost
jsme si připravili hudební pásmo k rozsvěcování vánočního stromu obce či
vystoupení pro starší spoluobčany. Přivítali jsme i nové občánky. Žáci si na závěr
školního roku připravili tzv. školní akademii. Předvedli všem své pohybové, hudební
a přednesové dovednosti. Jsme rádi, že se i rodiče aktivně zapojují do dění ve škole.
Po lednovém zápisu budoucích prvňáčků navštěvovali předškoláci z mateřské školy
každý měsíc výuku, kde se aktivně zapojovali do vyučovacích hodin. Společně
s mateřskou školou jsme uskutečnili i pobyt na škole v přírodě na Horní Bečvě.
Úspěchem pro naši školu znamenalo zapojení do čerpání evropských dotací v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu EU peníze školám. Škola
obdržela dotaci ve výši 455 521 Kč. Projekt byl k 31. 8. 2013 ukončen. Za tyto
prostředky byly vyučující proškoleny v oblasti čtenářské, počítačové, matematické i
přírodovědné gramotnosti. Škola byla vybavena ve velké míře výpočetní technikou
(PC pro žáky i učitele, včetně tří interaktivních tabulí).
V průběhu roku se nám podařilo rozšířit prostory školy o bývalý obecní byt, který
zřizovatel zrekonstruoval. Škola tudíž mohla navrátit výuku tělesné výchovy zpět do
tělocvičny a přízemí využít především pro činnost školní družiny.
V probíhajícím školním roce 2013/2014 na naši školu nastoupilo 54 žáků (z toho 38
žáků z Rajhradic a 16 žáků z okolních obcí - Rajhrad, Rebešovice, Opatovice,
Blučina, Modřice, Holasice). Nový školní rok započal ve znamení prvních oprav
(výměna topných těles a celková rekonstrukce kotelny). Věřím, že záměr s opravou
budovy se podaří zřizovateli zrealizovat a bude se pokračovat v postupné
rekonstrukci.
Dovolte mi, abych Vám všem jménem všech zaměstnanců školy popřála příjemné
prožití svátků vánočních a do nového roku jen vše dobré.
Za kolektiv školy Mgr. Blanka Prišťová, ředitelka

Sport
Dobrý den, vážení spoluobčané Rajhradic. Jako každý rok bychom Vás rádi
pozdravili a informovali o činnosti TJ Rajhradice v roce 2013.
Dovolte mě úvodem poděkovat našim partnerům, bez kterých bychom nemohli
realizovat naše sportovní i technické cíle v našem areálu. V prvé řadě musíme
poděkovat obci Rajhradice, dále firmám Agroservis, Siad, Mátl a Bula, MS Quatro,
Tomáš Mátl, Bauhaus, Pupler, Zámecký pivovar Oslavany, Lissa s.r.o.
A teď již ke konkrétním událostem, které nás potkaly v roce 2013. V jarní části III.
třídy sk. A se nám podařilo zvítězit a po dlouhé době postoupit do okresního přeboru.
Tento skutek se nám podařil i následně oslavit společně s našimi fanoušky a věřím, že
pro řadu z nás tyto zážitky nám zůstanou dlouho v paměti….
V letní přípravě byl náš tým posílen o řadu nových hráčů. Největší radost nám dělá
Jaroslav Kouřil, který se po dlouhé a úspěšné kariéře ve vyšších soutěžích vrátil
domů do Rajhradic a okamžitě se kolem něj utvořila bezva parta, která se jako
nováček v okresním přeboru rozhodně neztratila a po podzimní části je na krásném
třetím místě. Tento výsledek jsme rozhodně nečekali a o to víc si jej vážíme. Chtěl
bych Vám i představit další nové hráče. Tak tedy v letním přestupovém období k nám
přišli z Opatovic hráči Pelikán, Němec. Dále hráči Sova, Šoukal, Suchánek, Pánek a
v průběhu podzimu přišel i Rosťa Coloň. Vzhledem k tomu že pohyb v kádru byl
celkem výrazný a k určitému vnitřnímu pnutí byl koncem září uvolněn do Miroslavi
hráč Zdeněk Černý a Aleš Sova zanechal činnosti. Po těchto událostech se tým sehrál
a dovolím si tvrdit, že v průběhu podzimu předváděl velmi dobré výkony. Velkým
přínosem se ukázal Jan Pánek a již zmíněný Jaroslav Kouřil. Chtěl bych však
poděkovat všem hráčům za velký přínos pro rajhradickou kopanou.
Nesmím zapomenout na náš B tým, který účinkuje ve IV. třídě sk. A. Pod vedením
Karla Bednáře, Jakuba Klašky a Petra Šabaty předvádí naše populární „Benfika“
velmi sympatické výkony a na její zápasy si také našla cestu celá řada fanoušků za
což jsme velmi rádi. Věřím, že bude ve svých výkonech pokračovat i v jarní části
soutěže.
Velkou kaňkou v roce 2013 je, že se nám nepodařilo pokračovat v práci s mládeží.
Přes naši snahu o nábor mládeže, se nám nedaří pravidelně trénovat místní děti. Dali
jsme si s panem starostem slovo, že v roce 2014 oslovíme místní MŠ i ZŠ a pokusíme
se na tom intenzivně pracovat. Trenéry a tréninkové možnosti máme zajištěny.
A teď pár slov o našem areálu. Dovolím si tvrdit, že se postupně mění před očima a
že jste již změny zaznamenali. Po dobudování závlahy jsme rozšířili osvětlení a
vybudovali záchytné sítě za brankami. Dále za pomocí obce jsme vybudovali dětské
hřiště a dobudovali restauraci na hřišti. Věřím, že i díky těmto věcem k nám budete
v jarní části chodit na zápasy, fandit a trávit příjemné chvíle v našem areálu.
Dále se nám také díky obci Rajhradice a firmám Agroservis a Siad podařilo
rekonstruovat pódium, které je nyní velmi útulné a věřím, že bude sloužit ke
společenským událostem v naší obci.
V příštím roce bychom chtěli opravit kabiny, na kterých již zub času zanechal své.
Dále vybudovat světelnou časomíru a opravit hráčské lavice. Tyto změny jsou však
podmíněny finančními prostředky, které se snažíme zajistit.

Závěrem bychom Vám chtěli poděkovat za přízeň, za Vaše pravidelné návštěvy
v našem areálu na zápasech. Dále chceme popřát krásné svátky, mnoho pohody a
zdraví v roce 2014.
Za TJ Rajhradice Hájek Robert

Excelentní sportovní rok našich mladých judistů.
Rok se s rokem sešel a je tu již každoroční bilancování sportovních úspěchů našich
mladých borců v kimonech. Jedná se o členy sportovního oddílu SKKP Brno
Veroniky a Pavla Švecových a Michala Mátla, kteří jsou občané naší obce.
Michal Mátl se aktivně podílel na soutěžích dorostenecké ligy ČR a reprezentoval
oddíl i na zahraničních soutěžích.
Veronika Švecová i přes tříměsíční pauzu, způsobenou zraněním ramene, dokázala
obsazovat medailové pozice na kvalifikačních turnajích. V říjnu v Litoměřicích
vybojovala s družstvem Olomouce zlatou medaili a stala se mistrem české republiky
v kategorii družstev dorostenek pro rok 2013. V listopadu obhajovala loňskou zlatou
medaili v kategorii jednotlivců do 57kg v Jablonci nad Nisou, kde po skvělém
výkonu obsadila 3. místo v Mistrovství české republiky 2013.
Pavel Švec měl sportovní rok snů. Pomineme-li vítězství ve všech kvalifikačních
turnajích (Český pohár v Ostravě, Chomutově, Jablonci nad Nisou, Brně), dále pak
stupně vítězů v zahraničí (v Německu, Maďarsku, Rakousku, Chorvatsku, Slovensku)

dostaneme se na zatím nejvyšší dosaženou metu v jeho kariéře. A to na 3. místo na
Evropském poháru st. žáků v Maďarsku, kterého se naše žákovská reprezentace
každoročně zúčastňuje. Třešničkou na dortu bylo v listopadu pořádané mistrovství
ČR st. žáků, kde se Pavel stal přeborníkem České republiky st. žáku v kategorii do
66kg pro rok 2013.
Hanka Marciánová
je členem oddílu plavání KOMETY Brno, členem oddílu atletiky UNIVERZITY
Brno, členem oddílu Triatlonu EKOL TEAM Brno a členem kanoistického oddílu
V.O.R. Rajhrad.
Výběr z jejích výsledků v r. 2013:
PLAVÁNÍ
V mezinárodním závodě 9 a 10 ti letých - Brněnský tučňáček, získala - 1. místo
v kraulu, 2. místo ve znaku, 3. místo v motýlku
V mezinárodním závodě v Bratislavě (ČR, SR, Maďarsko) - 2. místo v kraulu, 2.
místo motýlek
V mezinárodním závodě v Maďarském Dunauvaroszu - 1. místo v kraulu
Jarní krajský přebor JM kraje -2 x 1. místo kraul (50 a 100 m), 2. místo znak (100m),
3. místo motýlek (50 m)
V poháru ČR v Karviné - 1. místo kraul (50 m), 1. místo znak (50m), 2. místo
motýlek (50 m)
Ve Velké ceně Prostějova - 1. a 2. místo kraul (50, 100 m), 3. místo motýlek (50 m)
Podzimní krajský přebor JM kraje - 1. místo kraul (50 m), 2. místo znak (50m), 2.
místo motýlek (50 m), 2. místo kraul (200 m)
ATLETIKA - běh
běh Vídeňských škol ve Swechatu (Rakousko) - 1. místo
běh brněnské mládeže (série 4 závodů brněnských základních škol) - 4 x 1. místo
Brněnský běžecký pohár (série 10 závodů v Brně a okolí, účastní se atletické oddíly)
celkově 3. místo (1. místo mezi desetiletými)
Běh zdraví v Židlochovicích - 1. místo
Česká pojišťovna Mizuno RUN Tour v Olomouci - 1. místo
Česká pojišťovna Mizuno RUN Tour v Brně - 1. místo
TRIATLON
Aquatlon (plavání + běh) v Rychnově nad Kněžnou - 2. místo (1. mezi 10 ti letými)
Triatlon Mělník (plavání + kolo + běh) - 2. místo (1. mezi 10 ti letými)
Triatlon Telč - 2. míst (1. mezi 10 ti letými)
Triatlon Lipno, mistrovství ČR - 3. místo (1. mezi 10 ti letými)
KANOISTIKA
1. místo v MČR pramic v Rajhradě. Závod je složený ze slalomu, sprintu, plavání a
sjezdu. Hanka pomohla posádce V.O.R. Rajhrad (Pospíšilová, Grzárová, Čermáková,
Šedová, Lysáková) v plavání.

Všem borcům patří gratulace a přání úspěšného sportovního roku 2014.

Vodácký oddíl V.O.R. Rajhrad
Vodácký oddíl, i když je místně Rajhradský, má velkou část svých členů
rajhradických. Náš oddíl je poměrně mladý, vznikl v r. 1998. Oddíl se zaměřuje
především na práci s mládeží. V současnosti je členy oddílu 22 dětí a 14 dospělých.
Hlavní naší činností je výkonnostní vodácký sport a vodácká turistika. V rámci
sportovních soutěží byly dosud naší náplní závody pramic, kde se oddíl zařadil mezi
nejlepší mládežnické oddíly v ČR. V letošním roce jsme začali trénovat i kanoistiku
na divoké vodě, především slalom a sjezd na kajacích a kánoích. Také jsme rozšířili
svou činnost na raftové závody na divoké vodě.
V rámci vodácké turistiky jsme letos v létě sjeli řeku Ohři z Chebu do Klášterce nad
Ohří.
Na jaře, v létě a na podzim, pokud to počasí dovolí, trénujeme na Svratce a na
Mlýnském náhonu. Za tím účelem se nám podařilo letos dokončit stavbu loděnice u
Staré pily v Rajhradě. V zimě se pak zdokonalujeme v plavání na bazéně, sportujeme
v tělocvičně a pořádáme celorepublikové soustředění vodácké mládeže v Bystřici nad
Pernštejnem, kde se účastní vodácký dorost z celé České republiky.
Oddíl úzce spolupracuje s obcí Rajhradice. V minulých letech jsme pomáhali
odstranit přemnoženou řasu z nádrže Habřina, v loňském roce jsme pomohli při
terénních úpravách u příchodu k nádrži. Letos jsme pro občany Rajhradic a okolí
uspořádali ve spolupráci s Rajhradickou pohodou a obcí Rajhradice "Vodácký den"
na nádrži Habřina, kde se příchozí, především děti, mohli seznámit s druhy závodních
lodí a sami si pak, pod vedením zkušených závodníků, na nich vyzkoušet jízdu na
vodě. Škoda jen že se, jinak velmi povedená akce, vinou nepříznivého počasí musela
uskutečnit v náhradním termínu a ne všichni se o ní s předstihem dozvěděli. Zde si
uvědomujeme naše rezervy v propagaci pro příští rok.
Z úspěchů vodáckého oddílu v letošním roce:
- 1. místo mužské juniorské posádky (Šedová, Grzárová, Pospíšilová, Lysáková,
Čermáková, Marciánová) na mistrovství ČR pramic
- celkové 1. místo ženské juniorské posádky (Šedová, Grzárová, Pospíšilová,
Lysáková, Čermáková) v seriálu Českého poháru pramic
- 2. místo mužské posádky (Vlček, Knobloch, Marcián, Šamánek, Procházková) na
mistrovství ČR pramic
- 1. místo mužské juniorské posádky (Folk, Navrátil, Kváš, Patlejchová) v závodě
Krumlovský žákovský maraton
- 4. místo ženské juniorské posádky v Krumlovském maratonu
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří našemu oddílu pomáhají, ať už
přiložením ruky k dílu (při stavbě loděnice), materiálně nebo nám jen fandí.
Především pak patří velké poděkování městu Rajhrad a obci Rajhradice.
Jménem oddílu bychom Vám chtěli popřát hezké Vánoční svátky, hodně zdraví a
úspěchů v Novém roce a zveme všechny, kteří by si chtěli vyzkoušet tento krásný
sport, aby se nebáli k nám přijít.
Jarda Šedo - předseda oddílu a Franta Marcián - trenér

Kulturní kalendář
Plánujeme
 Obecní turnaj ve stolním tenise.
 Obecní a jiné plesy-Myslivecký ples 17.1.2014, Obecní ples 7.2.2014
 Setkání seniorů.
 Čarodějnice na hřišti TJ s ohněm a občerstvením.
 Stanislavské hody.
 Dětský den, který tradičně pořádá sdružení POHODA.
 Babské hody.
 Rozloučení s prázdninami na hřišti TJ s programem a občerstvením.
 Fotbalové klání rajhradických čtvrtí „Turnaj ulic“
 Zábavy, párty, dílničky, móda, kulinářské dny, adventní akce, rozsvícení
stromu,………
Termíny a další podrobnosti budou na plakátech a webových stránkách obce.

Jiné informace

Sběrný dvůr
bude v letošním roce naposledy otevřen v sobotu dne 21.12.2013. V roce 2014 bude
zahájen provoz sběrného dvora v sobotu dne 4.1.2014.

Obecní úřad
bude uzavřen od 23.12.2013 do 3.1.2014.

Svoz domovního odpadu
bude prováděn beze změn.

Kalendář do každé domácnosti
I letos jsme pro vás připravili malý vánoční dárek – nástěnný kalendář. Komu kalendář nebyl doručen, může si ho vyzvednout na podatelně obecního úřadu.


Statistika
Obyvatelé Rajhradic dle věkových kategorií ke dni 29.11.2013
kategorie
Dospělí
muži
ženy
Děti (15-18 let)
chlapci
dívky
Děti (do 15 let)
chlapci
dívky
Děti (6-7 let)
Děti (do 3 let)
Obyvatel celkem
Průměrný věk obyvatel
Děti narozené (1.1.-31.10.2013)
Zemřelí spoluobčané (1.1.-31.10.2013)

počet
1041
494
547
48
26
22
210
86
124
25
67
1299
39,18
14
7

Texty do zpravodaje obce zpracovali:
 občané, kteří jsou pod článkem podepsáni
 L. Přichystal, E. Klašková a rada obce
 podklady pro články – jednání rady, zastupitelstva, internet
Adresa: Obecní úřad Rajhradice, Krátká 379, 664 61 Rajhradice, www.rajhradice.cz
starosta: Luboš Přichystal, telefon: 547 22 98 30, 739 426 358, e-mail: starosta@rajhradice.cz
sekretariát: Kateřina Sekaninová, telefon: 547 23 23 19, mobil: 739 426 334, e-mail:
podatelna@rajhradice.cz; rajhradice@rajhradice.cz;
ekonomické oddělení: Marie Ustohalová, telefon: 547 23 32 46, e-mail: rajhradice2@volny.cz

