Můžete navštívit i koncerty a výstavy, které jsou pravidelně
pořádány v Benediktinském opatství v Rajhradě a v dalších
institucích, sídlících v jeho areálu: v Památníku písemnictví
na Moravě, Farním centru v Rajhradě a Státním okresním
archivu Brno-venkov. Ale i v ostatních obcích probíhají
mnohé kulturní a sportovní akce, například tenisové turnaje,
rybářské závody, fotbalové zápasy, akce pro děti, motorkářské sjezdy, venkovské bály a maškarní plesy. V obcích jsou
sportoviště, fotbalová hřiště a tenisové kurty, které se v zimě
mění na veřejná kluziště.

Město Rajhrad
Masarykova 32, 664 61 Rajhrad
tel.: +420 547 426 811
http://www.rajhrad.cz

Obec Rajhradice
Opatovická 93, 664 61 Rajhradice,
pošta Rajhrad
tel.: +420 547 232 319
http://www.rajhradice.cz

Obec Opatovice
Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice,
pošta Rajhrad
tel.: +420 547 232 433
http://www.opatovice.eu

Obec Holasice
Václavská č.29, 664 61 Holasice,
pošta Rajhrad
tel.: +420 547 229 362

Velmi atraktivní a bohatě diváky navštěvovaná bývá rekonstrukce historické bitvy z období třicetileté války, kterou za
benediktinským klášterem jednou za dvě léta pořádá Moravská šermířská skupina Asmodeus.

http://holasice.cz

Rajhradská bažantnice se každým rokem v sobotu po Mezinárodním dni dětí promění v pravý nefalšovaný Pohádkový
les. Úspěšné Pohádkové lesy pořádá již řadu let Občanské
sdružení Kalamajka ve spolupráci se Školním klubem při ZŠ
TGM Rajhrad.

tel.: +420 547 232 155

Milí přátelé, neváhejte a přijeďte!
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Obec Popovice
Popovice 2, 664 61 Popovice,
pošta Rajhrad
http://www.obecpopovice.cz

www.mikroregion-rajhradsko.cz

Tento materiál vznikl díky prostředkům Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod pro podporu cestovního ruchu
v Mikroregionu Rajhradsko, 2008.

Rajhradsko

nedělní mše, hodový průvod a jiné lidové zvyklosti může
návštěvník zažít každým rokem v Rajhradě v září na svátek Povýšení svatého Kříže, v Rajhradicích na sv. Školastiku
a v její části Loučka na sv. Stanislava. V Opatovicích jsou
hody na sv. Karla, v Holasicích bývají koncem září Václavské hody a v Popovicích listopadové Martinské hody. V Rajhradě se také pravidelně pořádá Petropavelská pouť - vždy
nejbližší víkend svátku sv. Petra a Pavla.

mikroregion

Rajhradsko
Svazek obcí Mikroregionu Rajhradsko se rozkládá 12 kilometrů
jižně od města Brna v nivě řeky
Svratky, kde tvoří celistvé seskupení pěti obcí. Vznikl 16. prosince
2003, nejprve jako sdružení obcí
Rajhradu, Opatovic a Popovic,
a v roce 2007 se připojily sousedící obce Holasice a Rajhradice.
V současnosti má mikroregion
přibližně 6200 obyvatel a rozlohu
27 km2. Hustota zalidnění s 225
obyvateli na 1 km2 značně převyšuje republikové průměry.
V současnosti je město Rajhrad
menším správním a kulturním
centrem s několika významnými
nadregionálními institucemi, jakými jsou Benediktinské opatství
Rajhrad, Památník písemnictví
na Moravě, Státní okresní archiv
Brno-venkov, Kongregace Sester
Těšitelek BSJ a Hospic sv. Josefa.
Město Rajhrad se velmi rychle
rozrůstá a postupně se stává oblíbenou odpočinkovou zónou jižně
od Brna.

přírodní krásy
Mikroregion Rajhradsko oplývá
skrytou přírodní krásou, kterou
neustále objevujeme a poznáváme. Velmi romantickým a dobře
utajeným zákoutím je čeladický
ostrov o rozloze 34 hektarů. Mezi
dvěma starými přirozenými rameny Svratky je kouzelná mozaika
políček, zahrad a sadů s rozptýlenou dřevinnou vegetací, v pozadí
s architektonickou dominantou
benediktinského kláštera. Velmi
významným krajinným prvkem je
původní koryto řeky Svratky, kte-

ré protéká u samotného Rajhradu. Stará řeka je lemována
bujným břehovým porostem, vyskytují se zde typické vlhkomilné a mokřadné druhy trav a bylin, a domov tu našlo
množství ryb, obojživelníků a zpěvných ptáků. Za návštěvu
stojí určitě bývalý horní klášterní les, dnes Rajhradská bažantnice, která je izolovaným komplexem původního lužního lesa s typickou flórou a faunou.
Pokud vstoupíme v dnešních Rajhradicích v místech původní obce Loučka na levou stranu říční hráze řeky Svratky z roku 1848, budeme se kochat pohledy na rovný tok,
do dálky se zužující, který je po obou stranách lemován
prstenci lužních porostů. Benediktinský klášter je z tohoto
místa vidět ve vší monumentalitě. Nově zbudovaný mokřad
v lokalitě Blatiny je osázen vodomilnými rostlinami se zabydleným pestrým vodním živočišstvem, brouky počínaje
a drobnými savci a ptáky konče.
Typickou jihočeskou vesnici připomínají svými rybníčky
Opatovice. Na hladinách tří vodních nádrží se totiž odrážejí
romantické veduty vesnice s dominantním kostelem. Okolí rybníků, které zdobí vrby, topoly a jasany, je oblíbeným
výletištěm pro místní a znalé. Mezi Svratkou a Dunávkou
je lokalita Přední líchy, která je soustavou čtyř listnatých
porostů na ploše více než šesti hektarů, a téměř devítihektarový lužní les v říční nivě opodál, který se nazývá Zadní
líchy.
Mezi registrované významné krajinné prvky v katastru
Holasic náleží Holasický hliník. Strž se sprašovými stěnami
hostí suchomilné a teplomilné rostlinstvo a svou bohatostí
překvapí entomofauna. Částečně zalesněná je druhá strž na
jižním okraji obce. Lokalita Ke staré cihelně je pozůstatkem
těžby cihlářských hlín. Na ploše téměř šesti a půl hektaru se rozkládá v nivě řeky Svratky Tůň Ludmila, v niž byl
ponechán přirozený vodní režim s mokřadnými rostlinnými
společenstvy. Tůň, lemovaná porostem vrb, je domovem
mnoha vzácných druhů obojživelníků. Nejcennějším krajinným prvkem na katastru obce je staré koryto řeky Svratky, dlouhé téměř tři a půl kilometru.

Krajinnou zvláštností v katastru Popovic je Svratecká hráz
o délce 200 metrů a soutok říčky Bobravy a Svratky s bujnou rostlinnou vegetací. Nádrž Pastvisko v Popovicích
byla účelově založena pro rybářství, ale stala se zajímavým biotopem. Je sycena spodní a dešťovou vodou a porost tvoří například topol černý, bez černý, rákos obecný
a kostival lékařský. Příkré břehy se staly přirozeným hnízdištěm ledňáčka říčního. Do katastru Popovic významně
zasahuje rozlohou téměř 60 hektarů hojně výletníky navštěvovaná Rajhradská bažantnice, která je izolovaným
komplexem lužního lesa.

tradice a kultura
Rajhradsko se může pochlubit kromě mnohých přírodních
krás a zajímavostí i bohatým kulturním životem. Rajhradsko je na severním okraji typicky jihomoravské folklorní oblasti. Ve všech obcích mikroregionu se pravidelně
pořádají krojované hodové slavnosti se vším, co k tomu
náleží. Hodová chasa dlouho dopředu nacvičuje lidové
tance a zvláště hodovou besedu, která bývá vyvrcholením
slavností. Stavění máje, zvaní místních dům od domu, převzetí hodového práva od starosty obce, samotná zábava,

