Zpravodaj obce Rajhradice
Prosinec 2012

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

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
úvodem mi dovolte několik slov o nejzávažnějších událostech letošního roku, které
ovlivnily chod naší obce.
V letošním roce obec nerealizovala žádné větší investiční projekty. Finanční
prostředky obce byly vloženy do rekonstrukce ulice Za Kapličkou a nákupu
pozemku. Obec Rajhradice odkoupila v letošním roce od TJ Rajhradice pozemek,
parcelu č. 440. Jedná se o pozemek ve středu obce pod bývalou Sokolovnou. Kupní
cena pozemku byla 1.978.300,- Kč. Úhrada této kupní ceny je rozložena do ročních
splátek po dobu 10 let. Důvodem prodeje pozemku bylo získání finančních
prostředků na investice do stávajícího areálu TJ v prostoru fotbalového hřiště. Obec
tento pozemek prozatím využívá jako manipulační plochu.
Dále bych se chtěl dotknout tématu „Dopravní obslužnost a bezpečnost chodců v obci
Rajhradice“. Toto téma je velmi ožehavé a má 3 části.
 Úprava stávající autobusové zastávky v Loučce a její napojení na chodníky
v obci
Stávající zastávku v Loučce nelze stavebně upravit tak, aby zůstala na stejném místě
a vyhověla platným technickým normám a pravidlům, které zohledňují bezpečnost
pěších. V ideálním případě by muselo dojít k posunu zastávky směrem k přilehlému
rodinnému domu tak, aby autobus zajížděl celou svou šířkou mimo vozovku a poté
zastávku napojit na nové chodníky a v místě vybudovat nový přechod pro chodce. Při
řešení této varianty jsme se setkali s nesouhlasem majitelů přilehlých nemovitostí ke
stávající zastávce a s nesouhlasem některých majitelů přilehlých nemovitostí, kterých
by se týkala stavba nového chodníku po pravé straně ulice Hlavní ve směru na
Rajhrad, který se měl na zastávku napojit. Překvapuje mě, že hlavním důvodem
nesouhlasu se stavbou chodníku bylo parkování vozidel. Velmi mě zaráží
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upřednostňování parkování svých vozidel před bezpečností svojí a svých rodinných
příslušníků.
Ze znalosti poměrů si troufám tvrdit, že dotčené pozemky by umožnily jak stavbu
chodníku, tak dostatečný počet míst na parkování. V okolí současné polohy
autobusové zastávky se nenachází žádné pozemky ve vlastnictví obce, které by bylo
možno pro realizaci výstavby bezpečné zastávky použít. Projektantem bylo navrženo
několik variant umístění zastávky, které vždy ztroskotaly na nesouhlasu majitelů
přilehlých nemovitostí.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud chceme mít v obci bezpečnou zastávku,
musíme ji posunout před mateřskou školu, kde je velký pozemek ve vlastnictví obce
a kde se v rámci územního řízení nebudeme potýkat s nesouhlasy majitelů přilehlých
nemovitostí. V této lokalitě je již vybudován přechod pro chodce, který bude využit
pro napojení nové zastávky na chodníky v obci. Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 27. 8. 2012 schválilo posun zastávky a její výstavbu před mateřskou školou spolu
s navazujícím chodníkem po pravé straně ulice Hlavní, ale jen po křižovatku ulic
Hlavní a Na Kopečku. Konstatuji, že toto je zatím opravdu jediná možnost jak
postavit bezpečnou zastávku a bezpečný přístup k ní.
 Bezpečný přístup na zastávku „ U váhy“
Jistě jste si všimli, že jsme provedli zkrášlení zastávky, které spočívalo v úpravě
prostoru váhy betonovou dlažbou, očistili jsme a natřeli oblepené ocelové sloupy a na
budovu váhy jsme instalovali novou vylepovací plochu. Doufám, že tyto kroky
přispějí k lepšímu cestování nás všech.
Uvědomuji si samozřejmě, že současný stav celé zastávky je z hlediska bezpečnosti
velmi špatný. Již v minulosti jsem vás informoval, že je na vybudování nástupního
uzlu U váhy zpracována studie, která komplexně řeší celou zastávku. Stavbu zastávky
by měla realizovat Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (dále SÚS JMK).
Proběhlo několik jednání se zástupci SÚS JMK, na kterých jsem se snažil celou
situaci řešit, ale vždy jsem narazil na nedostatek finančních prostředků. Teď po
krajských volbách obnovím jednání se zástupci SÚS JMK a Jihomoravského
krajského úřadu o možnosti realizace výstavby nástupního uzlu dle již zpracované
studie i za cenu určité spoluúčasti obce.
 Nedostatečná dopravní obslužnost autobusové linky 514
Tímto mám na mysli situaci, která nutí všechny občany Rajhradic navštěvující město
Rajhrad, docházet při zpáteční cestě do naší obce až na autobusové/vlakové nádraží,
kde teprve mohou nasednout na autobus linky 514. Tato situace se dá řešit dvěma
způsoby. Prvním způsobem je obnovení linky 514 do stavu před výlukou (oprava
mostu v Modřicích), kdy linka 514 končila v Modřicích. Toto jsme se snažili prosadit
společně s obcemi Opatovice a Blučina při několika jednáních se zástupci firmy
Kordis a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Tato jednání nebyla úspěšná,
protože dle vytíženosti linky 514 a možnosti přesedat v Rajhradě na linku 505 a vlak
se pak linka 514 s dojezdem do Modřic stává neekonomickou.
Druhým způsobem je zřízení autobusové zastávky ve městě Rajhrad na ulici
„Městečko“ v lokalitě u „Kašny“ ve směru do Rajhradic. V tomto případě by se už
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nemuselo docházet až na autobusové/vlakové nádraží. Cestující do Rajhradic a
dalších obcí na trase linky 514 by mohli využít této nově zřízené zastávky. Dne 10. 10. 2012
se uskutečnilo místní šetření za účasti všech dotčených organizací (SÚS JMK, Policie
ČR, ….), kde se hledalo nejvhodnější místo pro umístění zastávky. Místo se našlo.
V současné době řeší firma Kordis s projektantem projekt ke stavebnímu povolení.
Doufám, že se v jarních měsících příštího roku nové zastávky dočkáme.
Sázení stromů
V neděli dne 18. 11. 2012 se uskutečnila brigáda, při níž se sázely stromy v lokalitách
Kantorky, Hrubá louka a pod Siadem. Při této akci se vysázelo 135 stromů a 297
keřů. Kolem cyklostezky v lokalitě Kantorky bylo vysázeno 22 ks jeřábů (břek),
kolem polní cesty na Hrubé louce bylo vysázeno 37 ks hrušní obecných a 44 ks
morušovníku. V biocentru v lokalitě pod Siadem byly vysázeny jeřáby ptačí, jabloň
obecná, třešeň obecná, dub letní, habr obecný, lípa malolistá, kalina obecná a další
dřeviny. Na nákup materiálu jsme vyřídili dotaci ve výši 138 tis. Kč. Cena za práci
předmětem dotace nebyla, proto se výsadba řešila veřejnou brigádou. Tímto děkuji
všem, co nám pomohli s výsadbou.
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Kultura v obci
Kromě již tradičních kulturních akcí jako jsou plesy, Stanislavské a Babské hody,
Dětský den na hřišti – ukončení prázdnin, akce Rajhradické pohody, jsme se snažili
uspořádat další akce, jako byla Country Party se skupinou Rančeři a koncert skupiny
Hradišťan. U těchto posledních dvou akcí mě zklamala velmi malá účast
rajhradických občanů. Je smutné, že 80% kapacity sálu zaplní občané z okolí.
Předpokládal jsem, že když naše obec neměla 22 let žádný sál, tak že bude o akce
podobného žánru větší zájem. Samozřejmě to také může být tím, že vám tento žánr
nevyhovuje. Rádi uspořádáme jinou akci dle vašeho přání. Budeme vděčni za
jakýkoli námět na pořádání kulturních akcí. Své náměty nám, prosím vás, posílejte na
kontakty uvedené na poslední straně zpravodaje nebo je osobně sdělte na podatelně
obecního úřadu.

Velmi vydařenou akcí bylo rozsvěcení vánočního stromu na první adventní neděli
dne 2. 12. 2012. Děti z mateřské a základní školy nám večer zpříjemnily zpíváním
koled a společně se nám tak podařilo navodit krásnou atmosféru.
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Sběrný dvůr
Sběrný dvůr bude v letošním roce naposledy otevřen v sobotu dne 22. 12. 2012.
V roce 2013 provoz sběrného dvora bude zahájen ve středu dne 2. 1. 2013.
Obecní úřad
Obecní úřad bude uzavřen od 20. 12. 2012 do 31. 12. 2012.
Zimní údržba
Již jsme měli krásnou sněhovou nadílku. Doufám, že budou vánoce na sněhu, ne na
blátě.
Děkuji vám, že nám se zimní údržbou pomáháte. Odklízení sněhu z velké části
chodníků je pro nás velká pomoc.
Někteří občané parkují svá vozidla tak, že nejsme schopni po chodníku s pluhem
nebo kartáčem projet. Problémy nám také dělají popelnice postavené na chodnících.
Z tohoto důvodu nebyly některé chodníky uklizeny, a proto žádám občany, kterých se
to týká, aby svá auta parkovali a popelnice umísťovali s ohledem na prováděnou
zimní údržbu.
Přeji vám krásné vánoce a šťastný nový rok.
Luboš Přichystal, starosta obce

Podrobnější informace o bodech výše uvedených jsou k dispozici na OÚ, webových stránkách obce
nebo vývěskách obce.

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

Chceme být mateřská škola, která připraví děti na cestu životem, vychovává
k samostatnosti a zdravému sebevědomí, učí děti poznávat sebe, své kamarády a
okolní svět, rozvíjí tvořivost, fantazii a estetické cítění dětí.
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Tak jako obvykle, i letos jsme vstoupili do nového školního roku s tím, že chceme
být mateřská škola, která vede děti k maximální fyzické, psychické a sociální
samostatnosti, ke zdravému sebevědomí a naučí je základním schopnostem a
dovednostem důležitým pro celý další život. Navázali jsme tedy na vzdělávací
metody, které u dětí podporují samostatnost, tvořivost, komunikační dovednosti,
vzájemnou toleranci a úctu.
Na základě analýzy stanovených cílů
jsme vytvořili nový školní vzdělávací
program na tři roky s názvem „Hrajeme si
spolu rádi, vzájemně se respektujeme“.
Pro letošní školní rok je naší
prioritou zkvalitnění výchovné práce u dětí
v posledním ročníku, kde se za pomoci tak
zvaného diagnostického stromu (Brigitte
Sindelarova:
Předcházíme
poruchám
učení) budeme moci zaměřovat na
konkrétní nedostatky u jednotlivých dětí a
budeme je využívat v každodenních řízených činnostech ke zkvalitnění jejich
všestranného rozvoje.
V letošním roce mají děti možnost
navštěvovat doplňkové aktivity, jako jsou
„Školáček, Cvičení pro radost, Veselá
flétnička, Taneční aktivity, Plaváček
a Dovedné ruce“. Máme také naplánováno
mnoho různých akcí. Proběhly již „Jablíčko
– hruškový den“ „Šmoulí dopoledne“.
Chystáme společné posezení s rodiči u
vánočního stromku v sále obecního úřadu.
Dále připravíme karneval, „Pampeliškový
den“, oslavíme „Den otců“, pojedeme na výlet, na školu v přírodě apod.
Ani budova naší MŠ nezůstala beze změn. Ve vstupním prostoru jsme
zbudovali novou šatnu pro děti ze základní školy, aby po čas oběda měly lepší a
kulturnější podmínky pro odložení svých věcí. Další novinkou je vaření obědů pro
děti z MŠ Rebešovice. Za tímto účelem bylo nutno vyřídit navýšení kapacity školní
kuchyně s patřičnými legislativními náležitostmi. Za vstřícný přístup a ochotnou
spolupráci v této věci patří velký dík panu starostovi.
Jsme přesvědčeni, že všechny vytyčené úkoly a cíle naplníme tak, aby byl o
naši mateřskou školu stále zájem ze strany rodičů i dětí. Chceme, aby ji rády
navštěvovaly a naplňovaly ji radostí a smíchem, což pro náš kolektiv bude největší
odměnou.
za kolektiv MŠ Jarmila Odehnalová, ředitelka
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Základní škola
Hlavní 36, telefon: 547 232 312, e-mail: zsrajhradice@skolniweb.cz,
ředitelka: Mgr. Blanka Prišťová
Přejeme všem vánoční pohodu,
zdraví a štěstí v novém roce.
za kolektiv ZŠ Mgr. Blanka Prišťová, ředitelka

Kulturní kalendář
 Mládí a „baby“ měly svoje tradiční hody. Bylo pěkně a dobrá organizace i zábava.
 Povedl se dětský den i rozloučení s prázdninami, zkusili jsme pálení čarodějnic.
Moc pěkné, třeba vznikla nová tradice.
 14 občánků bylo pozváno ke slavnostnímu vítání.
 Podařilo se i setkání seniorů.
 Zemřelo nám 11 spoluobčanů.

Sport
V letošním roce 2012 opět Pavel a Veronika Švecovi a Michal Mátl zastupovali klub
SKKP BRNO, Rajhradice i Českou republiku na více jak dvaceti judistických
kolbištích v tuzemsku i v zahraničí. Znovu se naši mladí borci neztratili a získali
spoustu medailí. Vyvrcholením sezóny bylo mistrovství České republiky, kam
všichni tři borci po absolvování všech kvalifikačních turnajů (a to s medailemi)
postoupili.
Michal Mátl -v kategorii dorostu
27.10. Teplice - 5. místo mistrovství ČR jednotlivců
Pavel Švec -v kategorii st. žáků
9.6. Brno - 2. místo mistrovství ČR družstev
24.11. Chomutov - 2. místo mistrovství ČR jednotlivců- titul vícemistr ČR
Pavel Švec se s žákovskou reprezentací zúčastnil i mistrovství Evropy v maďarském
Gyoru, bohužel nepostoupil do finálových bojů.
Veronika Švecová -v kategorii dorostu
13.10. Litoměřice - 3. místo mistrovství ČR družstev
27.10. Teplice - 1. místo mistrovství ČR jednotlivců- titul mistr ČR
Všem třem borcům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů.
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Zpráva o činnosti TJ Rajhradice za rok 2012

Dobrý den Vážení spoluobčané obce Rajhradice a sportovní fanoušci. Rok se sešel
s rokem a dovolte mi, abych Vás opět seznámil s činností naší tělovýchovné jednoty.
Dovolím si tvrdit, že máme za sebou velmi úspěšný rok 2012 . V první fázi této
zprávy se zaměřím na naši sportovní činnost. V létě se nám podařilo s naším
mužstvem postoupit do III. třídy OFS Brno – venkov. Po zralé úvaze a vzhledem k
tomu, že se nám podařilo naše mužstvo doplnit celou řadou nových tváří, jsme se
rozhodli, že založíme B-tým, který jsme přihlásili od IV. třídy OFS Brno – venkov.
Tento tým tvoří z velké části mladí fotbalisté, kteří mají ideální podmínky pro svůj
rozvoj. Vedením týmu byl pověřen Jakub Klaška, který zde vzorně spolupracuje
především s kapitánem týmu Petrem Šabatou a hlavně tito dva stojí za tím, že tým
hraje celkem v klidu ve středu tabulky.
Náš A-tým se po podzimu umístil v tabulce na skvělém druhém místě, kdy ztrácí 6
bodů na první mužstvo Přísnotic. Toto se nám před rokem a půl, kdy jsme mužstvo
přebírali, nezdálo ani ve snu. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hráčům,
trenérům a fandům za poctivou práci a skvělou atmosféru, kterou jsme po dobu
celého podzimu zažívali. A třešničkou na dortu byly zápasy s Rajhradem „B“ a
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Blučinou, kdy jste Vy fandové připravili po našich vítězstvích opravdu skvělou a
fantastickou děkovačku.
Jak jste asi zaregistrovali pravidelně každé pondělí a čtvrtek se na našem hřišti
pohybují naši nejmenší členové. Sice nehrají pravidelnou soutěž, ale to hlavní a to
radost z pohybu zažívají stejně intenzivně. Mám opravdu radost, že tuto skupinu tvoří
rovnoměrně chlapci i děvčata, což lze považovat za raritu.
Dále bych se chtěl krátce zastavit u našeho areálu a vlastní činnosti oddílu. Zde
bych chtěl poděkovat za obrovskou podporu ze strany obce Rajhradice a zejména za
výbornou komunikaci s panem starostou p. Přichystalem. Podařilo se nám realizovat
každoroční hodové zábavy při Stanislavských a Babských hodech, velmi vydařený
sportovní den pro děti, pálení čarodějnic a věřím, že v nastoleném trendu spolupráce
budeme pokračovat.
Dále si dovolím tvrdit, že Vy co jste k nám zavítali, jste zaregistrovali změny
v našem areálu. Podařilo se nám dobudovat zavlažovací systém na hrací ploše včetně
studny, zázemí pro diváky je také v novém kabátě a máme nachystáno spoustu
dalších nápadů a plánu do budoucího roku. Jen bych zmínil osvětlení hřistě, ozvučení
areálu a vybudování aktivního hřistě pro děti. Vše je již rozjednáno a věřím, že v roce
2013 bude i realizováno.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat našim partnerům za podporu. Zejména fy.
Agroservis zastoupená panem Zedníčkem a fy. Siad zastoupená panem Kučerou stojí
za naším rozkvětem. Dále to byly a věřím, že i nadále budou fy. Pulper, Mátl a Bula,
Tomáš Mátl.
Chtěl bych Vám všem poděkovat za přízeň, kterou nám projevujete a popřát vše
nejlepší do roku 2013, kdy se opět sejdeme na fotbale u nás v Rajhradicích.
S pozdravem a úctou
Robert Hájek, člen VV oddílu
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Naděje umírá poslední
Chovat dnes v Čechách poštovní holuby je koníček velmi svízelný. Městská
paneláková sídliště a hustá zástavba rodinných domků vylučují v tomto směru
jakékoliv pokusy. Ani venkov už není pro chov holubů zemí zaslíbenou. Tam, kde
bývala kdysi hnojiště a dvory plné drůbeže, jsou dnes anglické trávníky okolo
modrých hladin bazénů. A protože ušlechtilá chovatelská zábava nenachází ze žádné
strany podporu, není divu, že zachází na úbytě.
V době 1. republiky byl naopak chov a výcvik poštovních holubů privilegovanou
záležitostí pod kontrolou armády. Využití holubů pro zajišťování spojení mezi
jednotkami mělo v době tehdejší úrovně radiokomunikační techniky zásadní význam.
Na území republiky se nacházelo několik vojenských holubníků s prvotřídním
importovaným chovným materiálem (jeden z nich i v Brně na Špilberku), odkud byly
doplňovány nejen mobilní holubníky u jednotek, ale i chovy organizovaných
holubářů.
Ještě za 2. světové války sehrávali mnohdy poštovní holubi významnou roli. Na
příklad pro zamezení spojení s Anglií touto cestou vydali Němci zákaz chovu
pošťáků v Belgii a Nizozemí. Navíc střelci s brokovnicemi rozestavení po pobřeží
sestřelovali nemilosrdně každého holuba, ať už letěl do Anglie či směrem opačným.
To svědčí o vojenském významu tohoto způsobu předávání zpráv ještě v polovině
minulého století.
Také poválečné Československo uznávalo význam poštovních holubů pro ochranu
státu alespoň do té míry, že jejich ochranu a výcvik svěřilo pod patronát branné
organizace Svazarm. Byla to zlatá éra našeho sportu, ověnčená vavříny ze světových
výstav holubů. Registrovaným chovům se dostávalo zákonné ochrany i hmotné
podpory prostřednictvím krmných přídělů.
Dnes je situace přesně opačná. Počty členů v republice poklesly z tisíců na stovky,
věkový průměr je nad šedesát let a náklady na výcvik, krmivo a veterinární péči jsou
pro značnou část chovatelů neúnosné. Závodní holubník na úrovni je možno
přirovnat k dostihové stáji anglického plnokrevníka. Roční náklady jdou pak podle
počtu chovaných zvířat do tisíců až desetitisíců korun. Přesto je v oblasti Brno –
Vyškov stále více než 100 chovatelů sdružených v 7 závodních střediscích, kteří od
května do září absolvují se svými zvířaty přibližně 20 závodů. Rokycany, Cheb,
Amberg, Würzburg (550km) jsou pravidelná vypouštěcí místa naší oblasti. K tomu
pak přistupují ještě celomoravské dlouhé tratě na vzdálenostech 750 až 1000 km.
Týden co týden objíždějí před víkendem speciální kamion všechna střediska, aby
přepravil až 2500 holubů na zmíněná místa startů. Odtud se pak musí v co nejkratším
čase vrátit domů.
Naše závodní středisko rozhodně nedělá svým umístěním v rámci Brněnska žádnou
ostudu. V konkurenci 110 účastníků obsadil regionálně 2. místo Václav Trenz a 20.
místo Jar. Šindler. Ze závodu Aschaffenburt (557 km) získal holub našeho Jana
Bednáře v brněnské oblasti vítězství rychlostí 1162 m/min. za protivětru.
Z nadoblastní dlouhé tratě Aachen (773 km) se na čelo 1177 holubů od 181 chovatelů
prosadil znovu náš chovatel Jar. Šindler se svým holubem č. 08-0323-204, který
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zdolal tuto vzdálenost udivující rychlostí 1500 m/min. Celomoravských dlouhých
závodů – pásmo západ – se účastní chovatelé z oblastí Brno-město, Brno-venkov,
Vysočina, Znojmo a Jižní Morava. Po sedm víkendů při účasti téměř 300 holubářů se
soutěží o tak zvaný SUPERCUP. V roce 2012 získal v této soutěži skvělé 3. místo
opět člen našeho střediska Václav Trenz.
Nezbývá než doufat, že vlna popularity opět po létech zasáhne poštovní holubářství, a
pomůže omladit kdysi tak populární sport.
Holubáři z Rajhradic

Myslivecké sdružení Svratka Rajhradice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi několik slov o činnosti Mysliveckého sdružení Svratka Rajhradice.
Naše sdružení hospodaří ve dvou pronajatých honitbách v katastru obcí
Rajhradice, Rebešovice a Otmarov na výměře 1030 ha.
K dnešnímu dni má sdružení 32 členů, věkový průměr je 53 roků. V letošním
roce naše řady opustili dva členové - pan František Čechmánek, který v lednu zemřel,
a jeho bratr, pan Otto Čechmánek, který se rozhodl ukončit členství kvůli vážným
zdravotním problémům. Jménem Mysliveckého sdružení Svratka Rajhradice bych
chtěla oběma poděkovat za dlouholetou činnost v našem sdružení, za práci, kterou
odvedli a za chvíle, které jsme s nimi mohli prožít.
V květnu byli přijati dva noví členové, Miroslav Joukl a Michal Dobrovolný.
K myslivosti patří nejen lov a procházka přírodou, ale hlavně péče o zvěř
v období nouze a práce v honitbě. V letošním roce jsme při těchto aktivitách
odpracovali 1890 brigádnických hodin. Opravujeme a zřizujeme myslivecká zařízení,
rozvážíme krmivo pro zvěř v době nouze. Během loňské zimy jsme navezli do
zásypů a krmelců 105q obilí a obilných odpadů, 120q cukrovky, 10q sena, 15q
granulí pro srnčí zvěř a 1q kamenné soli. V měsíci březnu jsme ve spolupráci
s obecními úřady Rajhradice a Rebešovice posbírali nemalé množství odpadků okolo
cest v katastru obou obcí. Provedli jsme ochranu stromů proti buřeni v oplocence U
Dubu a částečně v biocentru Hrubá louka. Dále jsme se zúčastnili výsadby alejí
v Hrubé louce a v lokalitě Obalovna.
V loňském roce jsme slovili v obou honitbách163 ks bažantích kohoutů, 453
zajíců 56 ks srnčí zvěře. Bohužel, bažantí zvěře v posledních čtyřech letech ubývá,
což je způsobeno více aspekty, především pak zhoršujícími se životními
podmínkami. Naopak stav srnčí zvěře se i přes zvýšený odlov každoročně zvyšuje.
Při sčítání zvěře letos v březnu jsme nasčítali 77 ks srnčí zvěře, 550 zajíců, 430
bažantů, 170 kachen a 40 koroptví.
Na chovatelské přehlídce trofejí, která se letos konala v rámci Mezinárodního
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lesnického a mysliveckého veletrhu Silva Regina v Brně, byla jedna z našich srnčích
trofejí oceněna stříbrnou medailí.
V kynologii se situace mysliveckého sdružení podstatně zlepšila, 4 lovečtí psi
pod vedením svých vůdců složili zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Sdružení má nyní
12 lovecky upotřebitelných psů, z toho 9 ohařů a 3 teriéry. Další 2 ohaři se připravují
ke zkouškám v příštím roce.
V oblasti střelectví myslivecké sdružení provozuje brokovou střelnici v lokalitě
Blatinský remíz. Každoročně se zde konají troje střelby, kterých se účastní jak naši
členové, tak členové okolních sdružení. Na tomto místě bych ráda zmínila střelecké
úspěchy našeho člena Jiřího Liptáka ml., který letos získal II. místo na Mistrovství
Evropy na Kypru v brokové střelbě na asfaltové terče v disciplíně trap, a rovněž
reprezentoval naši republiku na Letních olympijských hrách v Londýně.
V kulturní sféře jsme letos ve spolupráci s OÚ Rajhradice uspořádali již II.
Myslivecký ples s bohatou zvěřinovou a věcnou tombolou. Někteří naši členové se
zúčastnili IV. Svatohubertské mše ve Vojkovicích, kterou tentokrát sloužil Mons.
Dominik kardinál Duka.
V nynější lovecké sezóně se snažíme přizpůsobit lov zvěře úměrně stavům
zvěře v honitbě a normovaným stavům. Zvěř je národním bohatstvím, které
obhospodařujeme a snažíme se je zachovat pro další generace. Chtěla bych tímto
požádat návštěvníky honitby, zejména majitele psů, aby se pohybovali pouze po
cestách k tomu určených a dopřáli zvěři, zvláště v těchto těžkých zimních měsících,
potřebný klid.
Na závěr bych chtěla poděkovat panu Přichystalovi, starostovi OÚ Rajhradice
a panu Ing. Sklenářovi, předsedovi ZD Rajhradice za podporu mysliveckého
sdružení. Dále pak Ing. Komendovi a Ing. Zedníčkovi za zásluhy o zlepšení životního
prostředí v naší honitbě.
Vážení spoluobčané, s přicházející dobou adventní bych Vám všem chtěla
popřát klidné svátky vánoční, v příštím roce vše dobré, především zdraví a
spokojenost.
Ivana Dobrovolná, myslivecký hospodář

Jiné informace
Trestná činnost v obci
V poslední době se zase začíná v naší obci objevovat trestná majetková činnost.
Hlavně se jedná o krádeže, poškozování majetku a stromů a o podvodné lákání
peněz. V případě že uvidíte po obci se pohybovat podezřelé osoby, neprodleně
volejte Policii ČR-linku 158.
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Kalendář do každé domácnosti v Rajhradicích
Připravili jsme pro vás malý vánoční dárek – kalendář s fotkami obce z různých
kulturních akcí a krajiny v okolí naší obce. Kalendáře jsme se snažili dodat do každé
domácnosti, ale někde se nám to nepodařilo. Kdo kalendář nedostal, může si ho
vyzvednout na podatelně obecního úřadu.
Hřbitov v Rajhradě
Město Rajhrad získalo finanční dotaci z Operačního programu Životního prostředí na
projekt obnovy a doplnění výsadeb stromů a keřů na hřbitově v Rajhradě. Cílem
projektu je jednak nahradit nevyhovující a houbovými chorobami napadené javory na
hřbitově takovými kultivary, které budou vhodnější pro zadlážděné plochy a malé
prostory. Kácení a řezy by měly proběhnout v termínech leden-únor 2013, realizace
výsadeb se uskuteční v průběhu měsíce března až května.
Svoz odpadu
Svoz domovního odpadu bude v sobotu dne 22.12.2012.
Dřevařské sympózium
Obec Rajhradice bude spolu se
sponzory: Ing. Pavel Švec, Mátl &
Bula, Agroservis a Siad pořádat
v termínu 2.-16. 6. 2013 dřevařské
sympózium. Akce bude trvat 2
týdny a místem konání bude areál
obecního úřadu. Budou se účastnit
4 zahraniční řezbáři a jeden
tuzemský řezbář. Každý z umělců
za tyto dva týdny vytvoří dřevěnou
sochu na téma „Počátek života“.
Tato akce určitě přispěje ke
zviditelnění naší obce nejen na
regionální úrovni.
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Veřejná sbírka
V období od 1.2.-31.7.2013 se bude v naší
obci konat veřejná sbírka za účelem
shromáždění finančních prostředků na
opravu budovy Kaple sv. Scholastiky.
Pověřenými osobami jsou paní Jarmila
Homolová a paní Anna Tycová. Způsob
konání veřejné sbírky bude prostřednictvím
sběracích listin a zvláštního bankovního účtu
č.: 3223331329/0800, založeného u České
spořitelny, a.s.

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: 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
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 Pražák, Miroslav Přichystal, Luboš Přichystal, Ing. Jiří Vaníček,
CSc.
Rada: Vladimír Černý, Elen Klašková, Zdeněk Mittner, Jiří Vaníček
Kontrolní výbor: Jiří Lipták, Miroslav Přichystal, Mgr. Rostislav Mátl
Finanční výbor: Ing. Jindřich Bednář, Pavel Nevídal, Ing. Šárka Mrňová, Ing. Lenka Baková
Komise životního prostředí: Ing. Milan Komenda, Luboš Přichystal, Ing. František Marcián,
Vladimír Černý, Jaroslav Dobrovolný
Komise kulturní, sportovní: Barbora Ustohalová, Martina Duchoňová, Jakub Klaška, Václav
Pražák, Mgr. Ivana Benadová, Jiří Máša, Robert Hájek, Ing. Elen Klašková

Vážení občané,
žádáme vás o vyplnění formuláře uvedeného na další straně z důvodu upřesnění
evidence poplatků za svoz domovního odpadu. Tento vyplněný dotazník předložte
při úhradě poplatku za svoz domovního odpadu na podatelně OÚ. Místní poplatky za
svoz domovního odpadu a za psy je nutno uhradit v době od 2.1.2013 do 31.3.2013.
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PŘÍZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU
ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Správce místního poplatku: Obec Rajhradice, Krátká 379, 664 61 Rajhradice
Jméno, příjmení fyzické osoby majitele nemovitosti:…………………………………………..
Rodné číslo poplatníka:……………………………………
Adresa trvalého pobytu:………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………...
POPLATEK JE ODVÁDĚN ZA TYTO POPLATNÍKY (uveďte jméno, příjmení, rodné číslo a
adresu trvalého pobytu jednotlivých poplatníků)
1…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
6…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
7…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
8…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné.

V ………………………………..dne…………………
Podpis poplatníka:
POUČENÍ:
1. Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
2. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci RAJHRADICE trvalý pobyt.
3. Ohlašovací povinnost: do 14 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
4. Splatnost poplatku: 31.3. každého roku
5. Zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 14 dnů.
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