Restaurace
Restaurace U SUPA

Opatovická 20, 664 61 Rajhradice
Tel.: +420 603 423 760
Otevřeno: Po–Ne 11.00–22.00
Stylová restaurace se zahrádkou
a kulečníkem.

Hospůdka na konci světa

Spojovací 198, 664 61 Rajhradice
Tel.: +420 608 539 369
Otevřeno: Po–Pá 15.00–22.00
So–Ne 10.00–22.00

Řemesla
Umělecké kovářství Mittner
U zvonice 375, 664 64 Rajhradice
Tel.: +420 547 229 829, +420 608
107 107
www: mittner.cz
Kovárna ve stylu staré usedlosti
s malým kovářským muzeem.

Rajhradice č. 294, 664 64 Rajhradice
Tel. +420 604 354 550 (na objednání)
V galerie můžete vidět díla Jaroslava
a Radka Bunckových.

Obec Rajhradice

Ubytování

Opatovická 93, 664 61 Rajhradice

Penzion LOUČKA

pošta Rajhrad, tel.: +420 547 232 319

Ing. Pavel Švec
Na Kopečku 214, 664 61 Rajhradice
Tel.: +420 603 465 614, +420 737
585 639
E-mail: pensionloucka@seznam.cz
www.pensionloucka.cz
Kapacita 12 lůžek, vinný sklípek,
kulečník, sauna, vířivka, bazén, jízda
na čtyřkolkách.

UBYTOVNA

Josef Dvořák
Hlavní 76, 664 61 Rajhradice
Tel: +420 731 216 855
E-mail: dvorak.jme@tiscali.cz
Ubytování pro 7 osob v jednom čtyřlůžkovém a jednom třílůžkovém
pokoji, kuchyňka i soc. zařízení
k dispozici.
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Rajhradice

Galerie FOLKART

Něco o Rajhradicích
Pravěkým osídlením jsou
výjimečné také Rajhradice. Zajímavé jsou například archeologické nálezy
z doby železné, která zde
po sobě zanechala pozůstatky horákovské kultury. Přítomnost Římanů na
území Rajhradic v neklidné době markomanských válek
dokazují zase archeologické objevy v okolí bývalé klášterní sýpky. Prastaré je i jméno obce, znamená totiž ves
lidí přišlých z Rajhradu – Rajhradici. Vesnice Rajhradice
a Loučka, které splynuly v roce 1951 v jednu obec, jsou
obě jmenovány v Břetislavově listině z roku 1048. Tehdy
byly darovány nově zřízenému klášteru v Rajhradě, ale příjmy z hospod obou vsí byly určeny benediktinům v Břevnově. Rajhradice i Loučka se staly na celá staletí klášterními
poddanskými vesnicemi. Nejstarší zmínka o Rajhradicích
v archivních pramenech je z roku 1292 a o Loučce z roku
1349. Od počátku 15. století zde býval významný klášterní
hospodářský dvůr a od 17. století měla obec svobodný dvůr
a svobodnou radnici. Rajhradice proslavil po celé republice hudebník Vlasta Redl písní „A te Rehradice“. Skladba
vznikla na motivy lidové písně zaznamenané Františkem
Sušilem, který ji zařadil v roce 1835 do své první sbírky.
Počtem obyvatel jsou Rajhradice po městu Rajhradu druhou
největší obcí mikroregionu – trvalý pobyt tu má na 1200
lidí. Místní se organizují v mnoha aktivních spolcích, jako
například v Mysliveckém sdružení Svratka, Tělovýchovné
jednotě Rajhradice, Občanském sdružení Rajhradická pohoda a například Včelařské stanici Rajhradice. V Rajhradi-

Budova školy

cích se udržují lidové
zvyky snad nejlépe
z obcí mikroregionu.
Děvčata na smrtnou
neděli vynášejí Moranu, chlapci celou
vesnici ozvučí velikonočním
hrkáním,
když „uletí zvony do
Říma“ a následuje pravý nefalšovaný vesnický velikonoční
mrskut, neboli pomlázka. Slaví se zde pravidelně Stanislavské a Babské hody a hody sv. Školastiky. Rajhradice se postupně stávají moderní vesnicí s velkým potencionálem. Ve
východní části obce se křižují dvě dálkové cyklistické trasy,
tzv. Jantarová stezka a stezka Jihlava - Český Těšín.

Loučská zvonice
Na rozlehlé návsi do roku 1951
samostatné obce Loučka stojí malebná zvonice od roku 1848. Byla
tehdy postavena na místě původní
dřevěné zvoničky.

Svratecká hráz
Říční hráz z roku 1848, která
usměrňuje nové koryto řeky
Svratky. Podél této hráze můžete procházkou dojít až do
obce Vojkovice.

Kaple sv. Scholastiky
Kaple sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta z Nursie, byla
postavena v roce 1897. Nad oltářem je obraz světice, namalovaný Janem Jiřím Etgensem a darovaný kapli opatem
Korčianem, kterým byla kaple 25. července 1898 vysvěcena.

Klášterní sýpka
Klášterní kontribučenská sýpka, postavená na přelomu
18. a 19. století, je v Rajhradicích nepřehlédnutelnou monumentální stavbou. Tato mohutná budova je s oblibou
znázorňována na mnohých obrazech a grafických listech
v pozadí vedut benediktinského kláštera. Sýpka sloužila
k uskladnění obilí z celého klášterního panství. Patentem
z roku 1788 tak musel činit každý poddaný, který měl
ornou půdu, a v množství jednoroční letní i zimní setby
na tři roky. Klášterní vrchnostenská sýpka byla postavena
v bezpečné vzdálenosti od Rajhradic, aby nebyla ohrožena
případným požárem.

