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duben 2011

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

Slovo starosty
Váţení spoluobčané,
Přeji vám krásné jaro a doufám, ţe i při tak krásném počasí a práci na zahrádkách si
najdete chvíli pro přečtení Rajhradického zpravodaje.
Úvodem musím zmínit skutečnost, ţe naše obec měla bezmála po 22 letech svoji
plesovou sezónu. Myslivecké sdruţení Svratka pořádalo ples dne 4.2.2011 a Obec
pořádala svůj První reprezentační ples dne 18.2.2011. Nutno říci, ţe obě akce se moc
povedly a měly velkou společenskou úroveň. Tímto děkuji všem organizátorům za
dobře odvedenou práci a doufám, ţe příští rok bude rajhradická plesová sezóna ještě
rozmanitější.
Na letošní rok máme připraveno několik investičních akcí. Jistě jste si všimli, ţe
začátkem dubna započaly práce na mokřadu v lokalitě Kantorky. 90 % finančních
prostředků, cca 2,4 mil. Kč, je dotace ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR.
V těchto dnech probíhá stavební řízení na stavbu přechodu pro chodce na ulici
Opatovická směrem na ulici Krátkou k obecnímu úřadu. Termín realizace je v
červnu. Další akcí bude rekonstrukce ulice Za Kapličkou. V současné době
připravujeme podmínky pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Do konce tohoto
roku bude ulice Za Kapličkou zrekonstruována. Dále je připravena projektová
dokumentace na parkoviště u MŠ, ale pro finanční náročnost tuto akci v letošním
roce nebudeme realizovat. Jak uţ jsem několikrát v minulosti konstatoval, stavbu
našeho „kulturáku“ mezi obchodem a hřištěm se budeme snaţit zrealizovat, přesto ţe
získat finanční prostředky na tuto stavbu je hodně sloţité. Je opět příleţitost na
finanční prostředky dosáhnout, do termínu 30.6. 2011 musíme podat ţádost o dotaci a
snad budeme úspěšní. Dále probíhá příprava podání ţádosti o dotaci na domácí
kompostéry. Kdyţ bude ţádost úspěšná, tak kompostéry budou dodány do
domácností na jaře 2012. Menší opravy chodníků a komunikací se samozřejmě
provádět také budou.
Přeji vám krásné proţití Velikonoc.
Luboš Přichystal
starosta obce

Komise životního prostředí
Váţení občané,
chtěl bych Vás informovat o probíhající stavbě Mokřadu v Kantorkách. Stavba se jiţ
rozběhla a měla by trvat zhruba 5 měsíců. Celková plocha biocentra, tedy mokřadní
části a výsadeb je asi 1,5 ha. Mokřadní biotop bude mít 0,41 ha, z toho vodní hladina
asi 0,19 ha. Veškeré mnoţství vody v mokřadu bude tvořeno podzemní vodou. Účelů
stavby je několik. Vytvoření vodních ploch v obhospodařované krajině, zvýšení
biodiverzity krajiny, zvýšení zastoupení dřevin v krajině, vytvoření naučné stezky pro
větší informovanost obyvatel a vyuţitelnost při výuce školou i školkou a v neposlední
řadě vytvoření vycházkové zóny pro obyvatele obce.
Vodní prostředí bude mít pozitivní vliv na rozšíření vodních ţivočichů. Tento typ
vodního prostřední není vhodný pro mnoţení komárů a jejich larev. Larva komára
nemá moc šancí v této „ţivé“ vodě přeţít. Stává se potravou pro jiné ţivočichy.
Naopak ideálním líhništěm komárů jsou sudy a různé nádrţe na dešťovou vodu v
zahradách, případně kaluţe a drobné vodní plošky. Nikoliv plochy mokřadů a
vodních ploch, které budujeme. Doufám, ţe se Mokřad v Kantorkách bude líbit stejně
jako vodní plochy na Habřině. To je přání celé Komise ţivotního prostředí.
Současně probíhá jednání s místními rybáři o vytvoření rybářského spolku a krouţku
pro děti za účelem rybaření na Bajtláku.
Ing. Milan Komenda, předseda komise ţivotního prostředí

Lidská malomyslnost
To, co se stalo začátkem jara, si zaslouží menší komentář. V dobře
odrůstající aleji u polní cesty Liškami neznámý nemyslící tvor zlomil 5 ks
stromů – jeřábů břeků. Zlomil je zhruba v polovině, ponechal pouze trčící
kusy kmínků. Když pomineme finanční stránku této ztráty, kdy stromy se
musí nahradit a to z financí obce – tedy peněz Vás všech, když pomineme
práci, kterou jste při společném sázení vynaložili i Vy, občané Rajhradic,
stejně tak práci pracovníků obce při údržbě tohoto stromořadí, pak nám
zbývá ekologická hodnota tohoto nesmyslného činu. Strom, aby zakořenil a
začal růst, potřebuje určitý čas. Teď jsme znovu na začátku. Nahradit
neživou věc nějak jde, ale tady se jednalo o něco živého. Bude to trvat
hodně dlouho… Tohle ale asi každý alespoň trochu rozumný člověk musí
chápat. To, co někdo udělal, nemělo hlavu ani patu a ten, co to udělal,
neměl mozek.
Ing. Milan Komenda, předseda komise životního prostředí

Bez komentáře

Byl otevřen nový včelařský provoz
Váţení spoluobčané,
původně měl tento článek vyjít ve zpravodaji před Vánocemi v roce 2010, ovšem
pouze díky technické chybě se tak nestalo. Vynechám proto bilanci uplynulého a
zaměřím se na to aktuální.
V loňském roce se nám podařila jiţ dosti potřebná reorganizace. Stávající prostory
Včelařské stanice v Rajhradicích se postupem času staly kapacitně nedostatečné.
Našlo se řešení náročné situace a tak se
stalo, ţe 16. září 2010 jsme v 16 h
slavnostně spustili chod zcela nového
moderního provozu. Dovolím si na
tomto místě poděkovat našemu
znovuzvolenému panu starostovi, ţe se
slavnostní akce zúčastnil a v krátkém
projevu ocenil naši činnost a povzbudil
k vytrvalosti.
Hlavním cílem nového provozu je
zvýšení efektivity a rozvoj činnosti,
podpora dobrého renomé oboru a podpora projektů v oboru včelařství, které mají za
cíl pomoci včelařům ať uţ stávajícím nebo začínajícím. Přes veškerou radost se ale
nevzdáváme našeho snu – vybudování provozu tam, kde to před lety začalo –
v Rajhradicích.
Je před námi jaro, roční období, které mám osobně rád. Všecko zase pokvete,
příroda bude prodchnuta vůní a bude příjemně teplo. Pro nás včelaře je to období,
kdy nám začíná práce. Ať uţ je včelař zájmový nebo profesionální, včely vyţadují
péči, coţ představuje spoustu času. Troufnu si tvrdit, ţe se snad nenajde včelař, který
jej nevěnoval včelkám rád.
Hodně zdraví a mnoho úspěchů na všech frontách Vám přeje
Petr Opletal, ředitel společnosti 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
5 47 72 30 40. Můţete navštívit také naše
webové stránky www.darekzmedu.cz
Těšíme se na setkání s Vámi.

Včelky i včelaři se těší na jaro. Jaký bude letošní
rok?
Je to tak. Vláda zimy pomalu a jistě končí a na dveře ťuká
roční období, které mám osobně moc rád. Všecko rozkvete,
všude bude plno barev, spousta rozmanitých vůní...
Pozornému zraku a sluchu neujde ani jemný bzukot poletujících včel. Nejen my
včelaři, ale i naše pracovité svěřenkyně se těší na okamţik, kdy se sluníčko opře
svými hřejivými paprsky o česno a dá těm malým tvorečkům sílu rozletět se do kraje.
V dnešním kratinkém příspěvku si dovolím shrnout momentální situaci. Jakkoli byl
loňský rok snůškově nepříznivý, péče o zdravotní stav včelstev probíhala podle
předepsané metodiky. Výsledky jsou uspokojivé. Rozbory zimního spadu prokázaly,
ţe včelaři svědomitě léčili svá včelstva vhodným a dostatečným způsobem. Úhyny
nejsou buď ţádné, nebo jen minimální. Dá se říct, ţe mezi námi včelaři panuje
opatrný optimizmus a očekávání. Ano, včelstva sice přestála zimu bez větších ztrát,
ale nikdo nedokáţe dopředu odhadnout, jaká bude následující včelařská sezóna.
Nezbývá, neţ doufat, ţe lepší neţ loňská. A pokud ano, pak je třeba říct, ţe v případě
mnohých chovatelů půjde pravděpodobně o rok vyrovnávání loňských velkých ztrát.
To ostatně dokládá fakt, ţe medné zásoby jsou většinou vyprodané. Med se dá sehnat
ještě u několika málo včelařů či větších provozů.
Závěrem Vám chci popřát krásné jaro, hodně zdraví a síly. Pamatujte – včela není
Váš nepřítel. Zkuste se někdy zastavit a chvíli ji pozorovat třeba na květu
pampelišky, jak neúnavně sbírá sladký nektar, abychom si měli po celý rok čím
osladit čaj, chleba nebo rohlík. Váţně to stojí za to...
Petr Opletal, ZO ČSV Rajhrad

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

Zápis dětí do mateřské školy

Postup při přijímání dětí do mateřské školy:
Při zápisu do mateřské školy postupuje ředitelka MŠ v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, §34 z.č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), a zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Výdej žádostí: 2. 5. – 6. 5. 2011 (od 6,15 – 15,45 hod):
Ţádosti o přijetí dítěte do MŠ si můţete vyzvednout v uvedené dny v MŠ. Tuto ţádost potvrdí dětský lékař o
zdravotním stavu a očkování vašeho dítěte (§ 50 z.č.258/2000Sb.)
Také budete seznámeni s kritérii pro přijímání dětí do MŠ.

Zápis do mateřské školy - 11. 5. 2011 (od 9,00 – 15,00 hod.):
Ve výše uvedený den rodiče vrací vyplněné ţádosti o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením o stavu a očkování
dítěte od dětského lékaře. Odevzdané ţádosti jsou na MŠ evidovány pro zahájení přijímacího řízení.
Přijímací řízení do MŠ probíhá podle správního řádu a stanovených kritérií.
Ve správní lhůtě vydá ředitelka MŠ rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ a v souladu se správním
řádem je zašle či předá osobně rodičům.

Další informace:
V době zápisu pořádá mateřská škola den otevřených dveří – můţete se seznámit s prostředím mateřské
školy, jejím programem, provozními záleţitostmi, školním řádem a dozvědět se další údaje, které vás o
konkrétní mateřské škole zajímají.

Věříme, že se dětem bude v naší mateřské škole líbit a po nástupu budou
u nás spokojené.
za kolektiv mateřské školy
Jarmila Odehnalová, ředitelka školy

Kulturní kalendář
 Měl by někdo z občanů obce zájem zaznamenávat dění v obci – psát kroniku?
 V sále „Areálu“ proběhlo jiţ mnoho akcí, přednášek, výuka různých ručních
prací. Mnoho občanů chodí sportovat – hrát stolní tenis, cvičit zumbu, pilates
apod. Připojte se i ostatní, ale hlavně napište na papír nebo e-mailem na
podatelnu, které aktivity byste v sále chtěli.
 25.5. 2011 – setkání seniorů.
 Kolem 5.6.2011 bude opět Dětský den, který tradičně pořádá sdruţení
POHODA.
 30.4.2011 – Čarodějnice na hřišti TJ s občerstvením

 Stanislavské hody
 11.6.2011 Babské hody
 asi 27.8.2011 – Rozloučení s prázdninami s ukázkou výcviku policejních psů,
koní a s buřty.
 Fotbalové klání Rajhradických čtvrtí
Termíny a další podrobnosti budou na plakátech a webových stránkách obce.

Jiné informace
 Váţení občané, dávejte si pozor na podomní obchodníky, kteří nabízí různé
zboţí, odečty proudu za účelem levnějšího dodavatele a jiné „velmi výhodné
věci“. Dost často jsou tito nabízeči podvodníci a zloději. Neţ někoho pustíte do
domu, ověřte si třeba na obecním úřadě, jestli o těchto nabízečích někdo ví.
Slušní obchodníci si obvykle akci nechají vyhlásit anebo se dokonce doporučit.

 Sběrný dvůr v „Areálu“ obecního úřadu na ulici Krátká je v plném provozu.
Občané ho zdatně vyuţívají, někteří ještě zdatněji. Funkce sběrného dvora je
doplňková ke svozu komunálního odpadu, má slouţit občanům k odvozu
jednotlivých nepotřebných věcí, nikoliv k vyklízení celého domu. Po zhruba
půlročním provozu sběrného dvora budou vyčísleny náklady na jeho provoz a
bude na rozhodnutí zastupitelstva, zda platit z obecních peněz vše anebo
vybírat za kus nebo kilo.
 Předkládáme program Energeticky úsporná obec. Obec jiţ nechala mateřskou a
základní školu „prověřit“ a věříme, ţe se šetření vyplatí. Kontakt zprostředkuje
obecní úřad.
ENERGETICKY ÚSPORNÁ OBEC
Náklady na energie jsou rozhodující složkou provozních výdajů budov. Víme, jakým způsobem
lze tyto položky snížit a tím ušetřit peníze. Náš projekt Energeticky úsporná obec se zaměřuje na
ty oblasti, které jsou pro úspory energií nejefektivnější a současně je jeho cílem snížit v horizontu několika let energetickou náročnost minimálně o třetinu, při možnosti postupného financování a využití ušetřených prostředků.
V rámci projektu Energeticky úsporná obec jsme připraveni poskytnout komplexní služby i jednotlivým občanům obce. Ve spolupráci s vedením obce, připravíme osvětovou kampaň, která
vysvětlí občanům výhody tohoto projektu, sníží jejich náklady na vytápění a zároveň tím pomůžeme snížit emise škodlivin a zpříjemnit jejich životní prostředí.
- zdarma provedeme zaměření a ekonomickoenergetické zhodnocení domu
- zajistíme nejvýhodnější dostupnou možnost postupného financování díla
- po obnovení dotačního programu Zelená úsporám zajistíme kompletní administraci za zvýhodněných podmínek
- prodloužená záruka na dodané výrobky a služby
- realizace navržených opatření s využitím špičkových či unikátních výrobků a technických řečení,
které jsou v tuzemsku dostupné

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
sekretariát: Zdeňka Divišová, 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
starosta: Luboš Přichystal, telefon: 547 22 98 30, 739 426 358, e-mail: starosta@rajhradice.cz
Zastupitelstvo: Ing. Jindřich Bednář, Vladimír Černý, Miroslav Herman, Josef Hudlík, Ing. Elen
Klašková, Ing. Jiří Koláček, Ing. Milan Komenda, Jiří Lipták, Ing. František Marcián, Zdeněk
Mittner, Pavel Nevídal, Václav Praţák, Miroslav Přichystal, Luboš Přichystal, Ing. Jiří Vaníček,
CSc.
Rada: Vladimír Černý, Ing. Elen Klašková, Zdeněk Mittner, Ing. Jiří Vaníček
Kontrolní výbor: Jiří Lipták, Miroslav Přichystal, Mgr. Rostislav Mátl
Finanční výbor: Pavel Nevídal, Ing. Jindřich Bednář, Ing. Lenka Baková, Ing. Šárka Mrňová,
Silvie Homolová
Komise životního prostředí: Jaroslav Dobrovolný, Ing. Milan Komenda, Luboš Přichystal,
Ing. František Marcián
Komise kulturní, sportovní: B. Ustohalová, M. Duchoňová, L. Baková, F. Marcián, J. Klaška,
V. Praţák, J. Máša, R. Hájek, E. Klašková, J. Lipták
I. reprezentační ples obce

Myslivecký ples

Přednáška o významu Velkomoravských pohřebišť a dalších archeologických nálezů v Rajhradicích
a okolí, přednášel Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.

