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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
vánoční svátky a konec roku je období, kdy většina z nás bilancuje uplynulý rok a
plánuje rok příští. Dovolte mně proto, abych shrnul události letošního roku a seznámil Vás s plány na rok 2016.
Nejvýznamnější událostí tohoto roku je přidělení dotace z Ministerstva školství a tělovýchovy ČR na přístavbu naší mateřské školy ve výši 8.832.266,- Kč. Přístavbou
ke stávající budově získáme novou třídu spolu se zázemím. Tímto zvýšíme kapacitu
školky o 28 dětí. Celková kapacita školky tedy bude 83 dětí. Většinu letošního roku
jsme podřídili zajištění inženýrských činností. Byla vypracována projektová dokumentace na základě, které bylo vydáno stavební povolení. V současné době probíhá
výběrové řízení na výběr dodavatele této stavby. Zahájení stavebních prací bude na
jaře 2016 a termín ukončení stavby s kolaudací je 31.8.2016.
Společně s žádostí o dotaci na přístavbu mateřské školy jsme také požádali MŠMT
ČR o dotaci na výstavbu nové základní školy, o které nebylo prozatím rozhodnuto.
Technický stav stávající budovy základní školy nám nedává jinou možnost než postavit školu novou. Prostor mezi obchodem a fotbalovým hřištěm je ideální místo pro
novou školu.
V letošním roce jsme ještě realizovali dotační projekt „Dovybavení sběrného dvora a
zavedení inteligentního systému nakládání s odpady“ v jehož rámci jsme získali do
sběrného dvora kolový nakladač a do domácností budou rozděleny modré a žluté popelnice. Dotaci ve výši 2.000.000,-Kč poskytl Státní fond životního prostředí ČR.
Díky tomuto projektu zefektivníme naše dosavadní odpadové hospodářství. Podrobnější informace o zavádění inteligentního systému nakládání s odpady si přečtěte
v odstavci níže.
Jistě jste si všimli, že byly opraveny fotbalové kabiny, které jsou v majetku obce.
Část stavebních prací byla provedena za dotační podpory Jihomoravského kraje ve
výši 182.000,-Kč.
V letošním roce jsme se také zabývali opravou Kaple Sv. Scholastiky. Požádali jsme
o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na její opravu, ale bohužel naší žádosti nebylo vyhověno. V současné době je vyhotoven podrobný průzkum statiky kaple a je

vyhotovena projektová dokumentace na její opravu. Pro finanční náročnost bude
oprava rozdělena do tří etap. Samozřejmě se budeme i nadále snažit zajistit na opravu
dotační prostředky. Finanční prostředky nashromážděné ve sbírce (115 tis. Kč) byly
použity na průzkum statiky, na vyhotovení stavební dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro podání žádosti o dotaci na opravu kaple.
Z důvodu krádeží z osobních automobilů na parkovišti a pro zvýšení bezpečnosti u
mateřské školy jsme umístili kolem parkoviště a na budovu školky kamery se záznamovým zařízením. Část nákladů byla hrazena z dotace Jihomoravského kraje ve výši
40 tis. Kč.
V tomto roce bylo provedeno geodetické zaměření polohopisu a výškopisu většiny
obce, na základě kterého navrhneme opatření, která by měla zamezit zvýšení hladiny
spodní vody v obci.
Rok 2015 byl bohatý na různé kulturní akce – obecní ples, pálení čarodějnic, turnaj
ve stolním tenise, ukončení prázdnin, koncert Jožky Černého, kloboukový bál, rozsvěcení vánočního stromu, módní přehlídka apod.
Plány na rok 2016
V příštím roce bude nejdůležitější realizace přístavby mateřské školy a zavedení inteligentního systému nakládání s odpady. Opravíme chodník před samoobsluhou. Budeme pokračovat na zajištění dokumentace pro stavební povolení na výstavbu nové
autobusové zastávky a chodníku v Loučce. Budeme dále jednat o vybudování nástupního uzlu u Váhy. Zajistíme dokumentaci pro stavební povolení na výstavbu nové základní školy. Pořádání kulturních akcí je samozřejmostí.
Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku a šťastný nový rok.
Luboš Přichystal, starosta obce
Rajhradice – inteligentní systém nakládání s odpady – nová evidence svozu
Vážení občané, rádi bychom Vás touto cestou informovali o změně způsobu svozu
odpadů na území obce Rajhradice. Ke změně je nutno přistoupit z důvodů
zpřísňování zákonných předpisů, ale také z důvodu finanční i ekologické efektivnosti.
Tříditelný odpad, který vzniká na území obce, končí často v kontejnerech na
komunální odpad. Tento systém je drahý a neefektivní.
V rámci zavádění „Odvozeného systému separace odpadu“ budou všechny nádoby na
směsný komunální odpad označeny QR kódy pro jejich evidenci, a to i těch občanů,
kteří se do nového systému nezapojí. K tomuto označení dojde ve dvou vlnách: část
obce již byla označena, označení zbylé části proběhne v pondělí 21.12.
V tento den prosím vystavte ke svozu všechny nádoby na směsný komunální odpad,
které mají být označeny. Označení bude probíhat nezávisle na svozu odpadu, tak
prosím nádoby neuklízejte ihned po jejich svozu, ale až poté co na vaší nádobě QR
kód najdete.

Prosíme, nové kódy nestrhávejte. Nádoby, které nebudou těmito kódy označeny,
nebudou od roku 2016 svozovou společností obsluhovány – vyváženy.
Pro občany, kteří se chtějí do nového systému zapojit, pak budou tyto kódy důležité
při registraci do celého systému. Těmito kódy budou označeny také nádoby na papír
a plast, které dostanete do bezplatné zápůjčky v termínu od 17.12. do 23.12.2015.
Popelnice vám budou přivezeny před dům. Číslo QR kódu je nutné uvést do
registračního formuláře. Do registračního formuláře budete zároveň uvádět i jména
osob, které do daných nádob budou odpady třídit. Tyto osoby pak dostanou úlevu na
místním poplatku ve výši 100 Kč.
Registrační formulář je přílohou zpravodaje, k dispozici je dále na podatelně
obecního úřadu nebo na www.rajhradice.cz. Vyplněný a podepsaný registrační
formulář odevzdejte na podatelně obecního úřadu nebo vhoďte do poštovní
schránky na budově obecního úřadu.
Kde nové kódy najít:
QR kód bude umístěn při čelním pohledu na nádobu na zadní části pod její horní
hranou:

Číslo QR kódu
uváděné při registraci

V případě, že by Vaše nádoba na směsný komunální odpad nebyla označena do
konce roku 2015, je možné si QR kód vyzvednout také na podatelně obecního úřadu.
Díky těmto kódům, které budou načteny do databáze při každém jejich svezení, bude
možné evidovat, jak která domácnost třídí a kontrolovat, zda nádoby na tříděné
odpady jsou užívány jen k účelu, ke kterému byly pořízeny.
Pro ty, kteří si místo popelnic objednali pytle, oznamujeme, že tyto pytle na třídění
odpadu a nálepky s QR kódem si můžete vyzvednout od 17. 12. 2015 na podatelně
obecního úřadu.
Vyplněné registrační formuláře odevzdejte do 31. 12. 2015 na obecní úřad nebo
elektronicky na email podatelna@rajhradice.cz. Do formuláře uveďte údaje o
osobách, které budou na daném stanovišti odpad třídit (včetně dětí) a zapište také
identifikační čísla všech nádob (směsný komunální odpad, plast, papír).
Identifikační číslo najdete na nálepce s QR kódem. Pokud budete třídit do pytlů, QR
kódy s identifikačními čísly si vyzvednete na podatelně obecního úřadu.

Také identifikační čísla QR kódů, umísťovaných na pytle, je potřeba zapsat do
registračního formuláře.
Obec Rajhradice pro Vás ve spolupráci se svozovou společností KTS Ekologie s.r.o.
připravilo kalendář svozu a brožuru s informacemi o třídění odpadů a nakládání
s bioodpadem. Brožura i kalendář byli distribuovány v pondělí dne 14.12.2015 do
vašich poštovních schránek. Uvedené materiály také najdete na www.rajhradice.cz.
Množství zájemců o nádoby na papír a plast převýšilo množství nádob, které má obec
k dispozici (200 sad popelnic). Proto obec požádala o dotaci z operačního programu
životní prostředí o další popelnice, včetně popelnic na bioodpad. Tyto popelnice by
měly být k dispozici v průběhu roku 2016. Popelnice se budou rozvážet v pořadí, ve
kterém jste o ně požádali. Úleva 100 Kč/osobu/rok náleží všem, kteří požádali, tedy i
těm, na které se teď v první fázi nedostane. Tito občane do doby, než jim budou
dodány popelnice, budou moci třídit pomocí pytlů.
Na závěr mi dovolte Vám popřát spokojené prožití vánočních svátků a v novém
roce 2016 hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
Milan Komenda, předseda komise životního prostředí Rady obce Rajhradice
Základní škola
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se na konci dalšího kalendářního roku přidala ke všem, kteří rok
bilancují a zamýšlí se nad tím, co se podařilo a co naopak ne.
V uplynulém školním roce navštěvovalo naši školu 64 žáků (z toho 48 žáků
z Rajhradic a 16 žáků z okolních obcí - Rajhrad, Rebešovice, Opatovice, Otmarov,
Modřice, Popovice, Holasice). Jedna žákyně se vzdělává v zahraniční škole. Školní
družinu navštěvuje plný počet dětí tj. 56. Od září nastoupilo do prvního ročníku 12
nových žáků.
I když se nám daří počet žáků zvyšovat, je stále naše škola školou trojtřídní. Rodičům
a jejich dětem nabízíme výuku ve všech ročnících v hlavních předmětech (ČJ, M, AJ)
samostatně. 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 zajištění dohledu nad žáky před
výukou v tzv. ranním klubíčku.
V rámci výuky se žáci zúčastnili vzdělávacích programů zaměřených na výchovu v
oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Během hodin tělesné výchovy si žáci
rozvíjeli své bruslařské schopnosti, jak na ledové ploše u centra Olympia, tak i při
bruslení na in-linech. Opět jsme zorganizovali pro žáky pětidenní lyžařský výcvik ve
sportovním areálu v Němčičkách. Žáci se zapojili do činnosti zájmových kroužků –
pěvecký, přírodovědný, taneční, deskové hry, tvořivá dílna, hra na flétnu a němčina
hrou.
Během celého roku se žáci školy zúčastnili různých soutěží a olympiád. Mezi
úspěšné řešitele matematické soutěže Cvrček a Klokánek patřili Kateřina Gärtnerová,

David Vrtílek, Terezie Kulová. Výtvarné soutěže „Mazlíčci“ pořádané ZUŠ Kladno
se zúčastnila Amálie Muselíková a Nela Mrňová. 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 17. místě s ø 174,38 kg na žáka.
Děkujeme tímto všem, kteří nám z řad občanů pomáhají.
K dalším aktivitám školy patřilo dýňování, výroba adventních věnců, přání pro
Ježíška (vypouštění balónků), mikulášská nadílka, vánoční zastavení spojené
s dílničkami, nocování ve škole, velikonoční dílny. Také jsme se zaměřili na
prohloubení vlastivědného učiva realizováním poznávacího zájezdu do Bratislavy a
do archeologického naleziště v Rakousku - Carnuntum. Zrealizovali jsme s dětmi
pobyt na škole v přírodě tentokráte v rekreačním středisku Vyhlídka v Češkovicích.
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.
Úspěchem pro naši školu znamenalo zapojení v loňském školním roce do čerpání
evropských dotací v rámci projektu zaštítěného městem Židlochovice „Zvyšování
kvality ve vzdělávání ORP Židlochovice“. Cílem bylo podpořit žáky ohrožené
školním neúspěchem. Pro nový školní rok jsme se zapojili do další výzvy MŠMT a to
č. 56. Evropské dotace jsme získali na realizaci pětidenního zahraničního pobytu
vybraných žáků z vyšších ročníků v Anglii a na vybavení školní knihovny s
následným využitím knih ve čtenářských dílnách.
Z finanční podpory pedagogické práce obcí je patrné, že zřizovatel má velký zájem,
aby škola v obci patřila k věcem, kterými se může chlubit. I závěry kontroly České
školní inspekce, která v letošním roce na škole proběhla, vyznívají pozitivně. Cituji:
„K silným stránkám školy patřilo její systematické řízení, aktivní přístup všech
pedagogických pracovnic k dalšímu vzdělávání, propracovaný systém hodnocení
výsledků vzdělávání a vedení žáků k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení, které
bylo na vysoké úrovni. K podpoře informační gramotnosti žáků přispívalo velmi
dobré vybavení prostředky ICT včetně výukových programů.“ Jsem přesvědčena, že
pedagogický sbor odvádí kvalitní práci a v souladu se všemi požadavky si zachovává
vstřícný přístup k dětem i k rodičům a vytváří dobré jméno školy. Společně se
zřizovatelem si také uvědomujeme, že technický stav budovy není dobrý. Stále však
zůstává prioritou obce získat finanční prostředky na stavbu budovy nové.
Na závěr přeji Vám všem jménem svým i pracovníků školy příjemné prožití svátků
vánočních a do nového roku jen vše dobré.
Za kolektiv školy Mgr. Blanka Prišťová, ředitelka

Ohlédnutí za uplynulým rokem v naší MŠ.
V naší mateřské škole se snažíme, aby k nám děti chodily s úsměvem, rády se učily
novým věcem, vzájemně se respektovaly a cítily se zde v bezpečí. Během celého
roku jsme pro děti připravili několik zajímavých akcí, při kterých jsme zažili nejen
spoustu legrace, ale také jsme získali nové poznatky a zkušenosti.
V Lesní škole Jezírko si děti zahrály na včelky a vyzkoušely si život včel v úlu.
Sbíraly pyl, krmily larvičky, uklízely buňky, nebo jako strážkyně hlídaly úl. Na hradě
Pernštejn, kam jsme se vypravili na školní výlet, jsme museli splnit několik úkolů,
abychom za odměnu mohli spatřit na vlastní oči Bílou paní.
Ke konci školního roku jsme uspořádali historicky 1. letní olympijské hry. Do
soutěžních disciplín se zapojily nejen děti, ale v hojném počtu i jejich rodiče.
Soutěžili jsme v běhu, skoku do dálky, hodu oštěpem. Děti se svými rodiči
absolvovaly také několik nesoutěžních, zato velice
zábavných disciplín. Na všech bylo vidět, že se
dobře baví, děti i rodiče se vzájemně povzbuzovali.
Maminky i mnozí tatínkové byli často mile
překvapeni svými výkony, někteří určitě
překonávali i svoje osobní rekordy. Ti méně
úspěšní tiše konstatovali, že „už to není, jako za
mlada.“ Společná akce se vydařila i díky pěknému
počasí a na stupních vítězů byli nejlepší sportovci odměněni nejen medailemi, ale
také bouřlivým potleskem všech sportovců.
Listopadové dny patřily výpravám za povoláním. Cílem této akce bylo přiblížit dětem
některá řemesla a povolání. Děti tak mohly vidět, jak pracuje například paní
kadeřnice, která dětem vykouzlila velice slušivé účesy. Dále pak umělecký kovář,
nebo dřevořezbář, kde
měly
také
možnost
vyzkoušet
si
práci
s kladivem nebo dlátem.
Za paní výpravčí, jsme se
autobusem vypravili na
vlakové nádraží do Chrlic.
Děti zde viděly, jak se
vypravují vlaky, dověděly
se, jak fungují výhybky a k čemu slouží výpravka. Dostalo se jim také poučení, jak se
mají chovat před železničním přejezdem.
Rok 2015 zakončíme pohádkovou vánoční besídkou, tentokrát v budově mateřské
školy.
Přejeme všem krásné prožití
vánočních svátků,
pod stromečkem spoustu dárků,
v novém roce žádné vrásky
a hodně, hodně lásky.
Kolektiv MŠ

Včelaři a uplynulý rok
Do roku 2015 vstoupili včelaři se ztrátou asi 20% včelstev. Na těchto ztrátách
se podílí jak klimatické podmínky, tak i nedůslednost a podcenění nákazové situace
některými včelaři. Teplé zimy umožňují plodování včelstvům a množení původce
varroázy parazitického roztoče Varroa destructor. Včelaři, kteří přišli o včelstva, si
určitě vezmou poučení z chyb, které je stály nemalé úsilí a finanční prostředky
k doplnění stavu včelstev.
O opylení stromů a plodin v obci se v průběhu roku staralo 67 včelstev což je
přibližně 3,5 milionu včel. Tento počet je o více jak polovinu nižší ve srovnání
s rokem 1961, kdy včelaři v Rajhradicích chovali 176 včelstev.
Počty včelařů v obci v minulosti a dnes:
Rok
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včelařů
Ale i přesto, že včelařů pomalu přibývá, je nás málo o čemž svědčí poptávka
po medu, která převyšuje nabídku. Pro každého včelaře je nepříjemné, když
zákazníkovi z obce musí odpovědět, že med už není. Základní organizace ČSV ráda
přijme a v počátcích pomůže každému novému zájemci o včelaření. Včelař teorií a
zkušeností poznává zlomky zákonitosti života včel, který je součástí celé přírody a
životního prostředí kolem nás. Skutečné včelařství není jen pouhá technologie a
logistika, ale je to životní filosofie - postoj včelaře ke včelám, k přírodě a především
k sobě samému. Včely neposlouchají svého chovatele, nejsou na něm přímo závislé,
pouze dle své přirozenosti využívají podmínek, které jim nabídl.
V současné době, kdy se stále častěji setkáváme s pančováním potravin a stát
není schopen uhlídat kvalitu potravin, o čemž svědčí například metanolová aféra
nebo objevení antibiotik v medu od českého dodavatele, společnosti Včelpo
spol.s.r.o. jehož stoprocentním vlastníkem je Český svaz včelařů. Včelpo vykupuje
med od českých včelařů a prodává, jako Český med. Přesto byla v medu objevena
antibiotická léčiva chloramfenikol a nitrofurany, která jsou v Evropské unii i v řadě
dalších vyspělých zemí zakázaná. Med nakoupený obchodníkem na Ukrajině a
deklarovaný jako český med prodaný se ziskem Včelpu kupovali následně zákaznici
v obchodních řetězcích pod názvem Dědečkův med. Včelařství se nedá
mechanizovat, proto ho v západní Evropě ubývá a proto se ho více a více dováží
z třetího světa. V medu přímo od včelaře nemohou být antibiotika, u nás se léčí Mor
včelího plodu spálením. Žádný včelař nepotřebuje upravovat med přehřátím, aby
nekrystalizoval, nebo jej přibarvovat a nastavovat sirupem.
Co nás trápí.
Ochrana včel je zakotvena v zákoně 326/2004Sb. a vyhlášky č.33/2012 Sb.
Jsme si vědomi, toho, že bez postřiků se v současné době nedá hospodařit, ale
provádět postřik na kvetoucí porost nebo kvetoucí strom je trestuhodné a proto
žádáme a prosíme, ošetřujte, ale před květem nebo po odkvětu. Včela nektar nosí
v medném váčku a umírá cestou nebo na česně a pohled na umírající včely je stejný
jak když komukoli jinému umírá domácí mazlíček.
Hezké vánoční svátky a šťastný rok 2016 přejí včelaři.
Jaroslav HLADÍK
jednatel ZO ČSV

Základní organizace Českého svazu chovatelů Rajhradice
Vážení spoluobčané,
cílem tohoto článku je podat Vám stručné a přehledné informace o historii a
aktivitách chovatelů Základní organizace Rajhradice.
ZO Rajhradice je organizací s dlouholetou tradicí. Založena byla před šedesáti lety,
tedy v roce 1955, kdy se chovatelé z Rajhradic oddělili od ZO Rajhrad. Předsedou
organizace se stal p. Jan Vozdecký a jednatelem p. Jaromír Valenta. Členové začali
sami pořádat místní výstavy, které se postupem času staly významnou událostí
v našem regionu. V době největšího vrcholu měla ZO Rajhradice přes čtyřicet
členů, kteří byli z Rajhradic i okolních obcí.
Členové pořádali brigády, podíleli se na výstavbě rajhradické školky, samoobsluhy
nebo vybudování chodníků.
Po roce 1989 docházelo k úpadku této organizace, přestaly se pořádat výstavy, členů
bylo čím dál tím méně. ZO se stáhla do ústraní.
V součastné době má ZO Rajhradice šest členů. Chováme převážně králíky a holuby.
Základní činností naší organizací je chov čistokrevných králíků a holubů. Někteří
členové mají i drobné ptactvo tj. zpěvné kanáry, andulky, křepelky.
Jednotliví členové mají možnost se účastnit různých výstav. V tomto roce jsme se
účastnili místní výstavy v Moutnicích, Radosticích, Moravských Bránicích, dále
Oblastní výstavy v Žabčicích, Krajské výstavy v Břeclavi a poprvé jsme se účastnili
celorepublikové výstavy drobného zvířectva v Lysé nad Labem.
Naší hlavní aktivitou v roce 2015 bylo uspořádání Oblastní výstavy mladých králíků,
ve spolupráci s Oblastní odbornou komisí králíků oblasti Brno, která se každoročně
koná poslední víkend měsíce srpna, na tento rok to připadlo na 29.8.–30.8.2015.
Výstava se konala v prostorách OÚ Rajhradice. Tímto bychom rádi poděkovali p.
starostovi Luboši Přichystalovi za možnost uspořádat tuto výstavu právě v těchto
prostorách. Celkem se zde vystavovalo 159 králíků od 29 chovatelů. V sobotu
dopoledne proběhlo posuzování mladých králíků posuzovateli. Následně probíhala
výstava, kde se mohli občané, jak z Rajhradic, tak z širokého okolí, podívat na
mláďata králíků za rok 2015. Průběh výstavy doprovázely tropické teploty. Největší
obavy jsme měli o vystavené králíky, kteří vysoké teploty těžce snášejí. Proto jsme
přistoupili ke kropení dlažby vodou. To se nám vyplatilo a během celé výstavy
nedošlo k žádnému úhynu. Nakonec byla tato výstava zakončena vyhlášením vítězů
panem starostou. Zde bychom rádi zmínili, že se podařilo uspět za ZO Rajhradice
chovateli Michalu Dobrovolnému, který získal 1. a 4. místo s králíky plemene
Novozélandský bílý.
Cílem této výstavy bylo ukázat široké veřejnosti krásu a ušlechtilost mnoha plemen
králíků a představit chovatelství jako zájmovou činnost, přinášející možnost, jak
zajímavým způsobem může každý z nás trávit svůj volný čas.
Rádi bychom Vás touto cestou chtěli pozvat na Místní výstavu drobného zvířectva,
tedy nejen králíků, která se bude konat opět v prostorách OÚ Rajhradice příští rok a
to 23.9-24.9.2016.
ZO Rajhradice

Energie - úspory
v průběhu 2 let pro Vás naše obec několikrát připravila možnost snížit si Vaše platby
za energie v domácnosti. Celý tento projekt - Obec občanům - se rozšířil a Vaše
platby za elektřinu a plyn si můžete zařídit z pohodlí Vašeho domova.
Stačí si jen na internetu nalézt : www.obecobcanum.cz
Zde si zadáte název naší obce, odkaz - OBČAN.
Je to návod k vyplnění přihlášky do elektronické aukce se všemi náležitostmi.
Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, volejte, prosím, na telefonní číslo :
603 454 705 - Dušan Makaj
Luboš Přichystal, starosta obce

Kulturní akce roku 2015
Turnaj ve stolním tenise

Obecní ples

Pálení čarodějnic

Stanislavské hody

Babské hody

Koncert Jožky Černého

Kloboukový bál

Vítání občánků

Setkání seniorů

Zlatá svatba manželů Mátlových

Nohejbalový turnaj

Rozsvěcení vánočního stromu

Kulturní kalendář

Módní přehlídka

Plánujeme
 Obecní turnaj ve stolním tenise 27.12.2015
 Obecní a jiné plesy. Myslivecký ples 15.1.2016, Obecní ples 5.2.2016, ples
Mateřské školy Rajhradice 19.2.2016
 Setkání seniorů.
 Čarodějnice na hřišti TJ s ohněm a občerstvením.
 Stanislavské hody.
 Babské hody.
 Rozloučení s prázdninami na hřišti TJ s programem a občerstvením.
 Fotbalové klání „Turnaj ulic“.
 Vystoupení skupiny FLERET 29.11.2016
 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 ve středu dne 23.12.2015. V roce 2016 bude
zahájen provoz sběrného dvora v sobotu dne 2.1.2016.

Obecní úřad
bude uzavřen od 23.12.2015 do 31.12.2015.

Svoz domovního odpadu
bude v pondělí dne 21.12.2012 a 4.1.2016

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 14.12.2015
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
1075
520
555
49
19
30
234
99
135
36
70
1357
39,10
14
14

Texty do zpravodaje obce zpracovali:
 občané, kteří jsou pod článkem podepsáni
 L. Přichystal 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, fax: 547 23 32 47, e-mail:
podatelna@rajhradice.cz; rajhradice@rajhradice.cz;
ekonomické oddělení: Marie Ustohalová, telefon: 547 23 32 46, e-mail: rajhradice2@volny.cz

