Zpravodaj obce Rajhradice
Prosinec 2017
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,
blíží se vánoční svátky a konec roku, to je čas, kdy bilancujeme vše, co se uplynulý rok
podařilo zvládnout a samozřejmě přemýšlíme o plánech na rok příští.
V letošním roce jsme vybudovali chodník na ulici Hlavní s autobusovou zastávkou
v Loučce. V průběhu realizace jsme se snažili vyhovět všem požadavkům, které na nás
byly kladeny. Týkalo se to hlavně rozšiřování vjezdů a jejich napojení na stávající stav
a také napojení všech dešťových svodů přilehlých nemovitostí do dešťové kanalizace.
Stavba není ještě úplně dokončena. Na jaře příštího roku bude provedena výsadba trávy
a výsadba keřů.
Současně s touto stavbou jsme opravili chodník u samoobsluhy. V rámci této opravy
se dobudovala část chodníku na ulici Trávníky a provedli jsme radikální úpravu zeleně
v okolí samoobsluhy. V současné době probíhají jednání se zástupci Karlovy pekárny
a opravě budovy prodejny, která by měla spočívat v opravě fasády, schodů a
vybudování bezbariérového přístupu.
V druhé polovině tohoto roku jsme opravili povrch komunikace v ulici Za Školou.
Součástí bylo také vybudování trativodu pro likvidaci povrchových vod. Dále byly
opraveny komunikace v ulici Za Sokolovnou a Konopná. V ulici Konopná, od
křižovatky s ulicí Za Sokolovnou po „panely“ byl povrch komunikace před zimou
opraven jen provizorně. Na jaře 2018 bude v tomto úseku natažen na stávající
konstrukci nový asfaltový koberec. Na podzim tohoto roku jsme dobudovali veřejné
osvětlení v ulici Za Školou. V letošním roce jsme kladně vyřídili Rozhodnutí o
umístění stavby pro stavbu nové školy.
V příštím roce vybudujeme nový povrch na malém hřišti, zrealizujeme třetí a poslední
etapu opravy kaple Sv. Scholastiky. Třešničkou na dortu bude oprava obvodového
pláště kaple. Kaple se opět stane jednou z nejhezčích staveb v obci. V období 26.5.9.6.2018 se, na počest pětiletého výročí úmrtí našeho řezbáře pana Jaroslava Buncka,
uskuteční řezbářské sympózium. Budeme se také zabývat novou podobou územního
plánu obce, do roku 2020 musí mít obec vydán nový digitální územní plán. V ulici
Konopná dobudujeme veřejné osvětlení. Zajistíme vydání stavebního povolení na
stavbu nové školy. Samozřejmě budeme v obci i nadále opravovat chodníky a
komunikace a řešit vše co život v obci bude vyžadovat.
V lednu 2018 vejde v platnost nová vyhláška, která bude regulovat volný pohyb psů
v obci a katastrálním území Rajhradice. Více v samostatném článku.

Letošní rok je první, kdy neprovozujeme obecní podtlakovou kanalizaci.
Provozovatelem je VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. Vím, že mnozí
z vás, jste měli k vyúčtování stočného výhrady. Během ledna 2018 bude rada obce
s provozovatelem o výši stočného a o způsobu jeho výpočtu jednat. O výsledku tohoto
jednání budete informováni.
Na závěr mého úvodního slova bych vás všechny chtěl pochválit za to, jak jste se
zapojili do našeho nového inteligentního systému nakládání s odpady. Více o odpadech
a o životním prostředí v samostatném článku.
Přeji vám krásné vánoce a šťastný nový rok.
Luboš Přichystal, starosta obce

Dotace v roce 2017
v roce 2017 jsme požádali o dotace na několik akcí:
- u SZIF na III. etapu opravy kaple Sv. Scholastiky v celkové výši 548.800,- Kč.
Jedná se o celkovou opravu střechy kapličky, včetně konstrukce nového krovu.
- Opatství Rajhrad přislíbilo příspěvek po 100 tis. Kč na I. ,II. a III. etapu opravy
kaple Sv. Scholastiky, celkem tedy 300 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč jsme obdrželi
v r. 2016. Po dokončení oprav předpokládáme, že nám bude převedeno zbývajících 200 tis. Kč.
- u Nadace ČEZ, oranžová hřiště - na výstavbu víceúčelového hřiště v celkové
výši 2,0 mil. Kč. Žádosti nebylo vyhověno.
- Prostřednictvím MAS Podbrněnsko jsme požádali o dotaci z programu IROP na
výstavbu chodníků, zastávky a přechodu pro chodce na ulici Hlavní. Celkem
jsme požádali o dotaci ve výši 3,0 mil. Kč.
- U Krajského úřadu jihomoravského kraje jsme požádali o dotaci na rekonstrukci
a modernizaci víceúčelové sportovně-kulturní plochy ve výši 980 tis. Kč. Jedná
se o rekonstrukci a modernizaci taneční plochy pro hodové zábavy u hřiště.
Získané dotace v r. 2017
- na III. etapu opravy kaple Sv. Scholastiky jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení
dotace ve výši 548.800, - Kč. Oprava proběhne v dubnu 2018.
- z Krajského úřadu jihomoravského kraje z kanceláře hejtmana jsme obdrželi
rozhodnutí o přidělení dotace na rekonstrukci a modernizaci víceúčelové sportovně-kulturní plochy ve výši 600 tis. Kč.
Koncem roku 2017 nám bylo přislíbeno, že obdržíme rozhodnutí o přidělení dotace
na chodníky. Bohužel, proces schvalování dotace je natolik složitý, že se do konce roku
fondu nepodařilo žádosti o dotaci zúřadovat a rozhodnout. Dle sdělení pracovníků
MAS Podbrněnsko situaci zkomplikovalo odvolání jednoho neúspěšného žadatele.
Příslib rozhodnutí je do konce března 2018.
Bohužel v letošním roce nebylo možno požádat o dotaci na výstavbu nové školy.
Dotace byla letos vypsána pouze na rozšíření kapacit stávajících školních zařízení.

v roce 2018 máme v plánu požádat o dotace na akce:
- u MŠMT na výstavbu nové základní školy v Rajhradicích. Požadovaná výše se
bude odvíjet od možností dle výzvy dotačního titulu a celkových nákladů, které
určí projektová dokumentace. V současnosti je dokumentace vypracovaná
v podrobnostech k územnímu řízení a začátkem roku 2018 bude zahájeno zpracování dokumentace pro stavební povolení.
Výstavba chodníků na ulici Hlavní
Výstavbu chodníků předcházela dlouhodobá usilovná příprava. Několik roků probíhala
jednání o umístění chodníku, přemístění nebo nepřemístění zastávky. Poté byla
zpracovávána projektová příprava. Jen jednání se správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje nás všechny, včetně projektanta, stálo hodně sil. V jednu chvíli
se dokonce zdálo, že požadavky SÚS nám nedovolí chodník vybudovat. Vše se ale
podařilo a na vybudování chodníku, zastávky a přechodu jsme získali stavební
povolení. Ve výběrovém řízení byla na základě nejnižší nabídkové ceny vybrána
dodavatelské firma M-SILNICE. Nabídková cena byla 3,774 mil Kč.
Stavba probíhala od srpna do konce listopadu. Děkujeme všem občanů, kteří byli
stavbou dotčeni, za pochopení při dočasném omezení. Zejména při budování vjezdů
byl přechodně znemožněn vjezd aut k nemovitostem. Jak zástupci dodavatele, tak
starosta i technický dozor stavby si byli vědomi omezení, které stavba vlastníkům
nemovitostí přináší a snažili se vše vysvětlit a dohodnout přijatelné řešení. V průběhu
stavby byly vlastníky nemovitostí vznášeny požadavky na drobné úpravy stavby oproti
projektové dokumentaci. Úpravy se týkaly zejména rozšíření nebo posunutí vjezdů.
Tam, kde to bylo z pohledu platných předpisů možné, jsme po dohodě s projektantem
a stavebním úřadem vyhověli.
Po výstavbě vjezdů byly na náklady stavby plynule napojeny stávající nájezdy
původním zpevněním. Tam, kde vlastníci požádali, stavba jim na jejich náklady
opravila celý vjezd.
Oproti projektové dokumentaci byl na náklady stavby řešen odvod vody od dešťových
svodů do stávající dešťové kanalizace. Původně byla většina svodů zaústěna do
silničního příkopu, který výstavbou chodníku zanikl.
I když je stavba v současnosti stavebně dokončena, zbývá na jaře příštího roku provést
zatravnění pásu mezi chodníkem a silnicí a do něj vysázet keře. Ve směru na Rajhrad
přibude přístřešek u zastávky, který se v současnosti vyrábí. Přístřešek bude vyroben
dle grafického návrhu, aby esteticky vhodně dotvářel vzhled obce. Bohužel na protější
straně není z důvodu nedostatku místa možno přístřešek umístit.
Celkem bylo vybudováno 428 m chodníku, dvě autobusové zastávky, jeden přechod
pro chodce a jedno místo k přecházení. V rámci stavby bylo v celé trase vyměněno
veřejné osvětlení a již dosluhující kabelové vedení veřejného osvětlení.
Musím také upozornit na bezohledné chování některých řidičů, kteří nerespektují, už
tak rozšířené vjezdy, a záměrně najíždí mimo tyto vjezdy a ničí tak obrubníky a
odvodňovací příkopu. Žádám tyto řidiče, aby tímto svým počínáním neničili nově
vybudovaný chodník. V případě poškození chodníku budeme náklady na opravu
vymáhat po viníkovi.

Oprava kaple Sv. Scholastiky v Rajhradicích
Během dubna a května příštího roku bude provedena poslední etapa rekonstrukce kaple
Sv. Scholastiky. Bude vyměněna celá střecha, včetně krovu a střešní krytiny. Budou
vyměněny klempířské prvky, včetně okapů a bude vyměněn hromosvod. Jak bylo výše
uvedeno, na opravu bude čerpána dotace z fondu MZE ve výši 548.800,-Kč a
příspěvek Benediktínského Opatství ve výši 100.000,-Kč. Rekonstrukci bude provádět
firma AKZ Stavby spol. s r.o. z Ořechova. Firma byla vybrána na základě výběrového
řízení s nejnižší nabídkovou cenou 923.903,-Kč (včetně DPH).
Po dokončení opravy střechy bude opravena vnější omítka pláště kaple.
Oprava místních komunikací v ulici U Sýpky, Za Školou, Za Sokolovnou a
Konopná
Během letošního roku byla provedena oprava povrchu místních komunikací.
Vzhledem k finančním možnostem obce a nutným dlouhodobým investicím, nebylo
možno provést kompletní rekonstrukce vozovek, jak tomu bylo v ulici Za Kapličkou,
ale pouze výměnu povrchu. Předpokládáme, že komunikace se udrží tímto zásahem
v dobrém technickém stavu dalších 5 až 10 let.
V ulicích Za Sokolovnou a části ulice Za Školou byl na stávající povrch přidán
asfaltový koberec. Na žádost vlastníků nemovitostí provádějící firma provedla na jejich
náklady vyasfaltování nájezdů. V ulicích U Sýpky a na části ulice Konopná byl povrch
proveden z asfaltového recyklátu. Na začátku ulice Konopná byly opraveny nejhorší
místa zařezáním stávajícího povrchu a zaplátováním obalovaným kamenivem. Protože
je tato část ve velmi špatném stavu, byly před zimou opraveny pouze nevětší výtluky
a na začátku příštího roku bude celý úsek opraven souvislým asfaltovým povrchem.
V příštím roce bude dokončen zbytek ulice Za Školou. Zde se počítá s povrchem
z asfaltového recyklátu. Termín opravy se předpokládá cca v červenci, aby bylo
zajištěno dobré „spečení“ zhutněného recyklátu slunečním zářením.
Ing. František Marcián, místostarosta obce
Nárůst kriminality v obci
Vážení občané,
musím upozornit na zvýšený počet vykradených nemovitostí a na celkový nárůst
kriminální činnosti v naší obci a jejím okolí. Prosím vás, více si všímejte svého okolí
a toho co se v něm děje. Hlavně zabezpečte svůj majetek. V případě jakéhokoli
podezření volejte tato tel. čísla:
Policii ČR na tel. 158, obvodní oddělení Policie ČR v Rajhradě na tel. 547 232 193,
obecní strážník na tel. 734 365 018.
Velkým nešvarem současnosti je pohyb podomních prodejců energií po obci. Tito lidé
se často chovají velmi agresivně a snaží se s vámi podepsat, pro vás nevýhodné, nové
smlouvy na dodávku energií. Vůbec s těmito lidmi nekomunikujte, a hlavně je
nepouštějte do domu. V případě nutnosti volejte výše uvedená čísla.
Luboš Přichystal, starosta obce
,

Rok 2017 v mateřské škole
V mateřské škole se za poslední rok událo mnohé, v dubnu nastoupila nová
ředitelka Bc. Martina Štibralová, škola se zapojila do projektu EU, proběhly menší
úpravy šaten pro děti, od září se otevřela třída pro předškoláky a nastoupily nové paní
učitelky.
Mateřská škola je v současnosti naplněna počtem 81 dětí, všem místním
občanům, kteří přišli k zápisu do mateřské školy, bylo v letošním roce vyhověno. Děti
jsou rozděleny do čtyř tříd, z nichž největší třída s počtem 28 dětí je plná předškoláků.
V této třídě pracují paní učitelky Romana Metelková a Dana Balounová a pomáhá jim
asistentka pedagoga Romana Dvořáčková. Ostatní třídy mateřské školy zůstaly věkově
smíšené. V nejmenší třídě, pro 12 dětí, se dětem věnuje paní učitelka Mgr. Žaneta
Kynclová. Ve třídě Pejsků je 20 dětí, a o všestranný rozvoj se starají paní učitelky
Bc. Tereza Kordulová a Pavla Dvořáková, v rámci inkluze ve třídě pomáhá asistentka
pedagoga Markéta Fučíková. Poslední třída Koťátek je naplněna do počtu 21 dětí,
pracuje tu paní učitelka Šárka Dvořáčková a pomáhá jí školní asistentka Dominika
Děkanová. Všechny paní učitelky jsou kvalifikované a mají za sebou řadu zkušeností.
Průběžně během roku navštívily děti různá kulturní vystoupení, byl pro ně
připraven den děti s cestou za pokladem, jelo se na výlet poznávat podvodní svět a
život našich předků. Na konci školního roku proběhlo slavnostní pasování předškoláků
na prvňáčky. MŠ byla v provozu i jeden měsíc o prázdninách, děti si hrály a užívaly
pěkného počasí na školní zahradě. S příchodem nového školního roku se seznámily
s novými kamarády ve třídě, novými učitelkami a vytvářely pravidla pro společné dny
v MŠ. V říjnu proběhla akce pro rodiče s dětmi „Podzimní dýňování“ s velkou účastí
a krásné výrobky zdobily okolí MŠ. Předškoláci vystoupili na setkání s důchodci, a
také zazpívali u slavnostního rozsvícení vánočního stromu. MŠ navštívil Mikuláš,
anděl i čert, ale protože jsou všechny děti hodné, nikoho si neodnesli. V předvánočním
čase si děti užily společné odpoledne s rodiči v MŠ, aby načerpaly trochu vánoční
nálady, a teď už se mohou těšit na Ježíška, který určitě zavítá i do MŠ.
Za kolektiv MŠ Bc. Martina Štibralová, ředitelka
Základní škola Rajhradice,
okres Brno – venkov, příspěvková organizace
IČO: 49459759, Hlavní 36, Rajhradice, 664 61 Rajhrad
tel: +420 774 066 461; email: zsrajhradice@skolniweb.cz
________________________________________________________________________________

Další rok se chýlí ke svému konci. Všichni se těšíme na Vánoce a na dny prožité
v kruhu svých blízkých. Není tomu jinak i ve škole. Děti tvoří dárečky pro své blízké
a společně s rodiči se ve škole zastaví v předvánočním shonu. I když je každoroční
kapitola života školy uzavírána v červnu, dovolte mi se za uplynulým kalendářním
rokem ohlédnout.
Nezasvěcenému by se mohlo zdát, že ve škole se přece učí a co tedy víc? Škola a
školství se v dnešní době velmi rychle vyvíjí a reaguje na požadavky společnosti. Již
nedostačuje samotná výuka jak před třiceti lety. Rodiče očekávají přidanou hodnotu.
Jakou tedy naše škola dává?
Jsme školou s moderními vyučujícími metodami. Při výuce čtení v 1. ročníku
používáme metodu Sfumato tzv. splývavé čtení. V matematice (již ve čtyřech třídách)

probíhá výuka podle metody profesora Hejného. Zapojujeme žáky do vzdělávacích
programů (např. Veselé zoubky, Hasíme s Hasíkem – výchova v oblasti požární
ochrany a ochrany obyvatelstva, Vývoj hudebních nástrojů, „misePlus+“ – šetříme
elektrickou energii). Disponujeme dostatečným materiálním vybavením. Nábytek byl
obměněn a rozšířen o možnost skupinové či inkluzivní výuky. Samozřejmostí jsou
prostředky informačních technologií v každé třídě. V naší škole pracujeme s dětmi
inkluzivními, kterým byl pracovní prostor upraven tak, aby jejich začlenění bylo co
nejoptimálnější. V současnosti ve škole působí dva asistenti pedagoga. Pokud Vás
práce školy a její prostředí zajímá, zveme Vás tímto na Den otevřených dveří, který se
uskuteční v měsíci březnu 2018.
Dovoluji si konstatovat, že o kvalitě práce naší školy svědčí velký zájem rodičů o
možnost zapsat své dítě k docházce do 1. ročníku právě k nám. Bohužel nemohla být
z kapacitních důvodů přijata skoro polovina dětí (32 zájemců, přijato 17). V letošním
školním roce dochází do naší školy do pěti ročníků 85 žáků (z toho 11 dětí je z okolních
obcí).
Dalším hlediskem kvality školy je úspěch našich žáků v přijímacím řízení na víceleté
gymnázium. Obě uchazečky Nina Knottová i Kateřina Gärtnerová byly přijaty.
Vrátím-li se k přidané hodnotě, nelze opomenout aktivity, které naše škola nad rámec
výuky zrealizovala. Jedná se o: lyžování (Němčičky u Břeclavi), bruslení (ledová
plocha Rajhrad), spaní ve škole, návštěva Národní výstavy hospodářských zvířat a
myslivosti (BVV Brno), návštěva letiště (Brno-Tuřany), škola v přírodě (Dolní
Morava), školní výlet (Lednice).
Pro budoucí prvnáčky jsme zajistili možnost docházky do edukativně stimulační
skupiny zaměřené na přípravu na vstup do 1.ročníku. Opět se našim žákyním podařilo
nahrát CD s lidovými písněmi. Dovolím si vyzdvihnout práci školní družiny, která
zabezpečuje vysokou měrou volnočasové aktivity: rodinné klání, dýňování, uspávání
broučků (spaní ve škole), vypouštění balónků, vánoční a velikonoční dílny pro rodiče
s dětmi, ukončení školního roku.
Od září 2017 škola realizuje další projekt z prostředků EU. Tentokráte jde o projekt
„Personální podpora ZŠ Rajhradice“, který potrvá až do srpna 2019.
Za zmínku stojí, že škola otevírá své brány vědění již neuvěřitelných 126 let. Jejími
dveřmi prošlo více jak 13 tisíc dětí a působilo zde přes 160 vyučujících. Čísla jsou sice
neúprosná, přesto jsem přesvědčena, že je naše škola bezpečná a pro současné děti
příjemným místem. Věřím, že bude i nadále práce školy hodnocena pozitivně a dobré
jméno školy všemi zúčastněnými jen posilováno.
Závěrem mi dovolte poděkovat zřizovateli za podporu školy a Vám popřát jménem
svým i pracovníků školy příjemné prožití svátků vánočních v klidu a duševní pohodě.
Za kolektiv školy Mgr. Blanka Prišťová, ředitelka
Odpadové hospodářství
Vážení občané,
chtěl bych vás informovat o úspěšnosti třídění odpadu za ucelený rok 2016 ve
srovnání s rokem 2015, ve kterém ještě nebyl zahájen nový systém třídění a svozu
odpadu. Data za rok 2017 budou kompletní až v únoru 2018. Touto cestou Vám
chceme poděkovat za to, že třídíte. Jen díky Vám jsme dosáhli mimořádných výsledků
v oblasti třídění odpadu a pomáháte nejen životnímu prostředí, ale také příznivě
ovlivňujete náklady obce, které bychom jinak museli vynaložit za ukládání odpadu na
skládku. Tyto peníze jsou následně použity na snížení poplatku za odpady a také na

Množství vytříděných odpadů v (t)

další rozvoj obce.
Již více než rok je v naší obci zaveden nový systém třídění a svozu odpadu. Díky Vaší
snaze se nám podařilo ve srovnání s rokem 2015 snížit množství komunálního odpadu
o 52 t. Což je více jak 20 % komunálního odpadu, který neskončil na skládce. Tyhle
výsledky jsou velice uspokojivé a můžeme již dnes říci, že projekt inteligentní systém
nakládání s odpady naplňuje očekávání.
V přiloženém grafu můžeme porovnat pokles množství směsného komunálního
odpadu (SKO) a zároveň nárůst vytříděných plastů, papíru, skla a bioodpadu.
Konkrétně u plastu máme navýšení o 400 % a u papíru dokonce o 1400 %!! To jsou
opravdu úžasná čísla. V obci je hlášeno k trvalému pobytu 1409 obyvatel a pouze 75
se jich nezapojilo. Tzn. že máme zapojených skoro 95 % občanů obce.
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Občané obce také využívají v hojné míře služeb sběrného dvora. I na sběrném dvoře
třídíme odpady tak, aby se mohly dále recyklovat.
Občané Rajhradic mají stále možnost si vyzvednout zdarma tašky na tříděný odpad,
které usnadní třídění každé domácnosti. Sada tří tašek je praktickým pomocníkem při
třídění odpadu v domácnostech. Sada obsahuje tři snadno omyvatelné tašky, které je
možné k sobě spojit suchým zipem. Jednotlivé tašky jsou barevně odlišeny tak, aby
bylo třídění odpadů co nejjednodušší. Žluté tašky jsou určeny na plasty, modré na papír
a zelené na sklo. Tašky je možné vyzvednout na podatelně obecního úřadu u paní
Kateřiny Sekaninové.

.

Stále jsou k dispozici i domácí kompostéry o objemu 800 l, takže kdo má zájem, je
možné si je vyzvednout taktéž na obecním úřadě. Domácí kompostování
v kompostérech je nejlepší možná volba třídění bioodpadu. Protože při tomto druhu
kompostování v podstatě žádný odpad nevzniká a není ho třeba někam vozit.
Děkujeme těm, kteří třídí správně a snaží se nám pomoct udržet veřejné prostranství
v čistotě a upraveném vzhledu, protože je to vizitkou nás všech.
Děkujeme, třiďte odpad, má to smysl!!!
Použitý textil – co patří do bílého kontejneru?
V Rajhradicích máme rozmístěny i kontejnery na použitý textil, rád bych vás
informoval o tom, co tam patří a co nikoliv.
Do bílého kontejneru na textil patří
- Šatstvo (dětské/pánské/dámské)
- Hračky
- Ložní prádlo
- Boty (svázané)
- Pracovní oděvy
Veškeré oblečení, obuv, módní doplňky - zkrátka vše, co je ještě možné nosit nebo
používat. Důležité upozornění všechno musí být čisté, uložené do igelitového pytle,
bez fleků a děr.
Co do kontejneru nepatří
- Suť
- Odpadky (komunál)
- Špinavé oblečení
- Domácí spotřebiče
- Knihy
- Igelity, papíry, kameny, písek
Bohužel i tohle všechno se objevuje ve velké míře v kontejnerech na textil. Tímto Vás
chceme požádat, vkládejte do kontejneru pouze to, co tam patří. Ostatní odpad je
možné vytřídit do barevných popelnic a kontejnerů nebo odvést na sběrný dvůr.
Získané oblečení vybírá DIECÉZNÍ CHARITA BRNO a slouží výhradně sociálně
znevýhodněným lidem. Textil je předán nejen klientům Charity v rámci služeb pro
seniory a pro rodiny s dětmi, ale také dalším organizacím, které pomáhají potřebným.
Hlavními příjemci darovaného oblečení jsou osoby ohrožené chudobou a sociálním
vyloučením, osoby bez přístřeší, matky samoživitelky, klienti LDN. V Rajhradicích
jsou umístěny celkem 3 kontejnery na textil. Jeden je umístěn na parkovišti
v křižovatce ulic Na Kopečku a U Zvonice, druhý je u sběrného hnízda u samoobsluhy
a třetí je umístěn na sběrném dvoře.
Děkujeme.

Ing. Milan Komenda

Nová obecně závazná vyhláška
V průběhu ledna 2018 vejde v platnost tato obecně závazná vyhláška:

Obecně závazná vyhláška
obce Rajhradice
č. 1/2017,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Rajhradice
Zastupitelstvo obce Rajhradice se na svém zasedání dne 29.11.2017 usneslo vydat na
základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:
a) na veřejných prostranstvích v katastrálním území obce, na území vyznačených
v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze „na
vodítku“
b) na veřejných prostranstvích v katastrálním území obce, na území vyznačených
na mapce v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů
c) z důvodu potřeby identifikace psa při případném pokousání, kdy je nutno
neprodleně prostřednictvím vlastníka psa ověřit možnost přenosu vztekliny, je
zakázáno, aby se na veřejně přístupných místech v obci nacházeli neoznačení
psi
d) osoba doprovázející psa je povinna neprodleně odstranit psem způsobenou
nečistotu (exkrementy apod.) na veřejně přístupných místech na území obce
e) je zakázáno vstupovat se psy nebo je vpouštět na děstká hřiště a sportoviště
f) držitel psa je povinen zabezpečit, aby pes nebezpečných plemen na veřejném
prostranství určeném pro volné pobíhání (mimo zastavěnou část obce) měl
nasazen košík (náhubek) a byl pod trvalou kontrolou doprovázející osoby. Za
nebezpečného plemeno psa se pro účely této vyhlášky považuje jedinec, který
je křížený nebo čistokrevný příslušník plemene: Americký stafordšírský teriér,
Stafordšírský bulteriér, Bulteriér, Argentinská doga, Brazilská fila, Dobrman,
Rhodéský ridgeback, Rotvajler. Za nebezpečného psa se považuje i jedinec,
1)

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

který je křížený nebo čistokrevný příslušník skupiny psů, která je obecně známa
jako pitbulteriér.
g) držitel psa je povinen zabezpečit prostory, kde psa chová tak, aby nemohlo dojít
k jeho úniku a toulání.
2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem2).
Čl. 2
Společná ustanovení
Porušení povinností, daných ustanovením článku 1 této vyhlášky, bude posuzováno
jako přestupek a projednáváno v přestupkovém řízení dle zákona o přestupcích.
Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Podpisy:
Vyvěšeno:
Sňato:
Přílohou vyhlášky je situační nákres vymezených území v působnosti vyhlášky. Tuto
přílohu, pro svoji velikost, nelze vložit do zpravodaje. Bude ke stažení na elektronické
úřední desce a k vidění na vývěskách obce. Vyhláška reguluje volný pohyb psů na veřejném prostranství v intravilánu obce a v extravilánu reguluje území od státní silnice
na Rebešovice a silnice na Opatovice na východ až za dálnici D2 po katastrální hranici
s obcí Otmarov.
TJ Rajhradice
Dobrý den,
v následujících řádcích bych se pokusil shrnout kalendářní rok 2017 v oddíle kopané
TJ Rajhradice. Loni jsem na tomto místě psal o krásném podzimním tažení našeho
A týmu. V jarní části se nám podařilo naše snažení dotáhnout do zdárného cíle a
postoupit do I.A třídy Jmkfs. Toto samotné je již historický počin, jelikož nikdy
v minulosti se zde tak vysoká soutěž nehrála. Vzhledem k tomu, že náš tým i po
postupu do vyšší soutěže pokračoval v opravdu velmi kvalitních výkonech a po celou
dobu podzimní části nepoznal hořkost porážky a pouze třikrát remizoval, figuruje na
2. místě tabulky s dvoubodovým mankem na vedoucí tým Start Brno. Tyto výsledky
opravdu neočekával z realizačního týmu nikdo, a proto je s hrou i umístněním velká
spokojenost.
Náš B tým naopak poznává velmi nevděčnou úlohu rezervního týmu ve III. třídě, kdy
se ziskem 8 bodů figuruje až na 13. místě tabulky. Osobně si myslím, že bodů mohlo
a hlavně mělo být více, ale to již sport přináší. I tak chci partě kolem Davida Mikače a

Jakuba Klašky poděkovat, že bojují jak se soupeři, tak někdy i paradoxně s vlastními
členy….., ale zvládají to slušně. Uvidíme na jaře, věřím, že si III. třídu udržíme.
A teď bych se chtěl zmínit o tom, co mně osobně dělá největší radost. Po několika
letech se nám podařilo dotáhnout snažení kolem našich nejmenších a přihlásili jsme je
do soutěží okresního fotbalového svazu Brno-venkov. Zprvu zde byla obava, jak se
k tomu chlapci postaví a budu zcela upřímný, obavu jsem měl i z rodičů. Vzhledem
k tomu, že si zápasy o víkendech vyžadují jednak čas i účast, nevěděli jsme, jak to celé
dopadne. Výsledek, a teď nemyslím sportovní, nám všem ve vedení oddílu doslova
vyrazil dech. Obrovská chuť a nadšení ze strany našich malých fotbalistů nás utvrdilo
v tom, že jdeme dobrou cestou. A rodiče, kteří velmi ochotně a vždy ve velkém počtu
přišli podporovat své děti a když bylo potřeba pomohli i s organizací zápasů, nám
ukázali, že celá práce má smysl. Zde bych chtěl velmi poděkovat celé trenérské partě
kolem Jáji Svobody a Jana Doležela ale i Kamilovi Bendovi, Jirkovi Šindelkovi,
Pavlovi Moukovi i našemu specialistovi na gólmany Boudovi. Tito všichni aktivní
hráči odvádí výbornou práci a věřím, že na ni na jaře navážeme.
Co se týče našeho sportovního areálu, dovolím si konstatovat, že po celkové
rekonstrukci kabin, hrací plochy, střídaček a pódia pro konání společenských akcí se
v tomto cítíme velmi dobře a nemáme se za co stydět. Touto cestou bych chtěl zejména
poděkovat starostovi obce panu Přichystalovi, jakož celému zastupitelstvu za
obrovskou podporu. Mám velkou radost, že již zcela reálně vidím možnost realizace
rekonstrukce malého hřiště, které bude sloužit jak pro sportovní, tak i pro společenské
akce. Tato by měla proběhnout v příštím roce. Dále se budeme snažit o rozšíření
zázemí pro nejmenší děti a vybudujeme odpočinkovou zónu pro rodiče s dětmi.
Dále bych chtěl poděkovat všem partnerům, a to zejména firmě Agroservis, FY Mátl a
Bula, Pulper a dalším partnerům.
Závěrem bych chtěl všem fanouškům i obyvatelům obce Rajhradice popřát krásné
prožití vánočních svátků a slíbit, že se budeme snažit i v roce 2018 rozdávat našimi
výkony jenom radost.
S pozdravem Robert Hájek
Myslivecký spolek Svratka
Vážení občané,
stručně Vás seznámím s činností 30 členů mysliveckého spolku Svratka, 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 pokusím Vás seznámit
s činností, kterou členové našeho spolku 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 myslivecké
spolky a jiné organizace, které se snaží svou činností tento nepříznivý vývoj zmírnit,
protože zastavit nejde. Ve stanovách našeho mysliveckého spolku 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 přikrmovaní do
krmících zařízení, aby zvěř nestrádala a zimu přečkala v dobré kondici.
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 pomoc při budování mokřadů. Výsadba je náročná stejně jako následná péče,
která musí zabezpečit jejich růst. Členové našeho spolku zasazené stromky obsíkají,
pomáhají s jejich oplocením a sečením mokřadů.
Ve spolupráci s obcí Rajhradice pomáháme při pořádání např. Dětského dne. Na naši
střelnici dvakrát ročně uspořádáme sportovní střelby pro členy a příznivce našeho
sdružení. Ceny pro vítěze jsou symbolické, nadšení a zábava opravdové.
Naši členové ale nezahálejí ani v oblasti kultury. Lednový myslivecký ples, pořádaný
v prostorách sálu obecního úřadu v Rajhradicích se stal mezi veřejností velice
populární, vždy je během krátké doby beznadějně vyprodán. Děkujeme zastupitelstvu
Obce Rajhradice, že nám pronájmem umožňují pořádání této akce. 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 ve dvou odchovnách, stávající a nově postavené.
Odchovaní bažanti neslouží pouze k lovu, ale jsou vypouštěni do volné přírody. Bez
této činnosti by bažant v našich podmínkách již skoro nežil.
Zastupitelstvo obce Rebešovice pronajalo našemu sdružení bývalý, již nepoužívaný
vodárenský objekt na vybudování klubovny. Bez ohledu na brigádnické hodiny,
členové začali s přestavbou čerpací stanice. Po mnoha jednáních se zástupci obce a
hodinách práce jsme započaté dílo zdárně dokončili. Nemalé prostředky, které naše
sdružení investovalo, se vyplatily. Přestavba na klubovnu se opravdu podařila. Získali
jsme zázemí, které nám výrazně pomáhá v naši činnosti.
Na konci všech těchto akcí je opět listopad, pro naše členy začátek dalšího
mysliveckého roku, doba honů na drobnou zvěř a posezení s kamarády. Má to ale
háček, musí být zvěře v revíru dostatek. 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.
V tom, aby byl nám můžete pomoci zmenšit problém, který přinesla dnešní doba a se
kterým se potýkají skoro všechny myslivecké spolky, které vykonávají právo
myslivosti blízko velkých měst nebo obcí s tzv. satelitní výstavbou rodinných domků.
Jsou to majitelé psů, kteří venčí své čtyřnohé miláčky v remízcích, na polích, bez
ohledu na okolní přírodu a majitele pozemků. Všichni prohlašují, že ji mají rádi.
Zapomínají, že nezávisle na nás se v jarních měsících rodí nový život, pro který jsou
tito psi úplná pohroma. Chtěli bychom vás tímto požádat, až půjdete se svým pejskem
na procházku nepouštějte ho daleko od sebe. Není to vidět, ale nejste tam sami.
Doufám, že tímto jsem vám dal trochu nahlédnout do činnosti našeho mysliveckého
spolku, obrázek na jeho činnost a myslivost si můžete udělat sami.
místopředseda mysliveckého spolku SVRATKA
Jan Němec

Oprava levobřežní ochranné hráze Svratky nad jezem
Vážení občané, chtěl bych vás informovat o připravované akci rekonstrukce levobřežní
hráze Svratky v úseku nad jezem. V současné době probíhá projektovaní a vyřizování
potřebných povolení. Investorem akce je státní podnik Povodí Moravy. Při této
rekonstrukci ochranné hráze, bude pokáceno všech 77 ks stromů, nacházejících se
v současné době na této stavbě. Bohužel jiná možnost opravy není. Celá rekonstrukce
by měla stát zhruba 50 mil. Kč. Přesný datum rekonstrukce není ještě znám.
Předpokládá se rok 2019. Vše bude záležet na Povodí Moravy s.p. Současná hráz je
místně velmi poškozená a její rekonstrukce je pro ochranu obce nezbytná. Podařilo se
nám vyjednat náhradní výsadbu za toto kácení. Tuto výsadbu bude realizovat investor
na pozemku obce Rajhradice hned vedle mokřadu Habřina.
Ing. Milan Komenda
Základní organizace českého svazu včelařů.
Spolek včelařů ZO Rajhrad děkuje obci Rajhradice za dotace, kterými podporuje naši
spolkovou činnost. Velmi si této podpory vážíme. Veškeré finanční prostředky jsou a
budou vynakládány na rozvoj včelařské činnosti. V obci Rajhradice, která spadá pod
ZO ČSV Rajhrad je aktuálně 7 včelařů. S blížícím se koncem roku 2017 bych Vám
zároveň chtěla jménem všech členů naší ZO popřát mnoho krásných chvil v příjemné
atmosféře Vánoc a hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2018.
Za ZO ČSV Rajhrad Dagmar Sladká
www.vcelarirajhrad.cz/

Plánujeme:
✓ Turnaj ve stolním tenise 26.12.2017
✓ Myslivecký ples 12.1.2018
✓ Rybářský ples 2.2.2018
✓ Obecní ples 16.2.2018
✓ Pohodový ples 10.3.2018
✓ První rajhradický košt slivovice a domácích destilátů 17.3.2018, následuje večer
s cimbálovou muzikou a s vystoupením zpěváka Jožky Šmukaře. Po celý den
zvěřinové speciality - pečeně z divočáka a nutrie, kančí guláš, …….. .
✓ Pálení čarodějnic na hřišti TJ s ohněm a občerstvením.
✓ Stanislavské hody
✓ Babské hody
✓ Řezbářské sympózium 26.5.-9.6.2018
✓ Rozloučení s prázdninami na hřišti TJ s programem a občerstvením.
✓ Fotbalové klání „Turnaj ulic“
✓ Setkání seniorů
✓ Traktoriáda
✓ Zábavy, párty, dílničky, móda, kulinářské dny, adventní akce, rozsvícení
stromu,………
Termíny a další podrobnosti budou na plakátech a webových stránkách obce.

Jiné informace
✓
✓
✓

Obecní úřad bude ve dnech 22.12.2017-1.1.2018 uzavřen.
Obecní knihovna bude dne 27.12.2017 uzavřena.
Sběrný dvůr bude ve dnech 23.12., 27.12. a 30.12.2017 uzavřen. Provoz
sběrného dvora bude zahájen dne 3.1.2018

✓

Místní poplatky

je možno platit na podatelně OÚ Rajhradice nebo převodem na účet
č.2023558399/0800, VS-číslo popisné vašeho domu. Termín úhrady místních poplatků
je stanoven vyhláškou do 31.3.2018.
Poplatek za svoz domovního odpadu činí 500,-Kč osoba/rok.
V případě, že jste se zaregistrovali do systému separovaného odpadu činí poplatek 400,-Kč osoba/rok.
Poplatek za psa je stanoven na 150,-Kč na rok, poplatek za každého dalšího psa
činí 200,-Kč na rok.
✓

Svoz domovního odpadu

bude prováděn dle svozového kalendáře, který je součástí tohoto zpravodaje. Ti, co
kalendář neobdrželi mohou si jej vyzvednout na podatelně OÚ nebo si ho mohou stáhnout z www.rajhradice.cz.
✓

Kalendář do každé domácnosti

I letos jsme pro vás připravili malý vánoční dárek – stolní kalendář. Komu kalendář
nebyl doručen, může si ho vyzvednout na podatelně obecního úřadu.
✓

Statistika

Obyvatelé Rajhradic dle věkových kategorií ke dni 18.12.2017
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.-31.10.2017)
Zemřelí spoluobčané (1.1.-18.12.2017)

počet
1139
547
592
36
11
25
249
123
126
35
68
1424
39,48
14
4

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
obvodní oddělení Policie ČR v Rajhradě: tel. 547 232 193, obecní strážník: tel. 734 365 018

Setkání seniorů

Traktoriáda
Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek obdivuje technickou dokonalost
traktoru Zetor 3011.

Pálení čarodějnic

Šipkařský turnaj

Ukliďme Rajhradice

