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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,
po delší odmlce jsme pro vás připravili zpravodaj, ve kterém bychom vás rádi informovali o tom, co se nám podařilo a abychom vás seznámili s plány na letošní rok.
V loňském roce byla nejdůležitější investiční akce přístavba v mateřské škole.
Realizací této stavby jsme rozšířili stávající školku o celou třídu se zázemím, včetně
školní kuchyně. Celková kapacita školky je nyní 85 dětí a kapacita kuchyně je 200
strávníků. Provedli jsme i stavební úpravu prostoru těsně před školkou, vybudovali
jsme přístupovou komunikaci pro zásobování a doplnili okrasnou zeleň. Celková
investice do mateřské školy byla ve výši cca 15mil.Kč. Částku 8,9mil.Kč jsme
obdrželi jako dotaci z Ministerstva školství ČR.
V červnu a srpnu byla realizována první a druhá etapa rekonstrukce Kaple sv.
Scholastiky v celkové částce 734tis.Kč. Bližší informace o této akci vám níže sdělí
místostarosta Ing. F. Marcián.
Od srpna připravujeme projekt chodníku od mateřské školky po pravé straně ulice
Hlavní až po autobusovou zastávku v Loučce včetně nové autobusové zastávky
s přechodem pro chodce. V současné době je již požádáno o územní rozhodnutí. Na
realizaci tohoto projektu se také snažíme získat dotační prostředky. Snad se nám to
podaří.
Nejdůležitějším tématem je a ještě určitě bude výstavba nové základní školy v místě
mezi obchodem a fotbalovým hřištěm. Dvakrát jsme již žádali o dotaci, ale bohužel
jsme nebyli úspěšní. Žádali jsme jen na základě zpracované studie, což bylo
nedostatečné. Vždy byly upřednostňovány žádosti, které měly již vydáno stavební
povolení. Rozhodli jsme se zadat zpracování dalších tří studií a znovu přehodnotit
podobu nové základní školy. Na jednání zastupitelstva obce dne 21.12.2016 se
podařilo konečnou podobu nové základní školy vybrat. V letošním roce je třeba
vyhotovit veškerou projektovou dokumentaci s vydáním stavebního povolení a
požádat znovu o dotaci. V rozpočtu na letošní rok jsme na vypracování projektové
dokumentace vyčlenili částku 1,8mil.Kč. Na zpracovatele projektové dokumentace
bude samozřejmě vypsáno výběrové řízení. Částka na PD je procentuálně odvozená
z celkových nákladů. Soutěží by se tato částka měla o něco ponížit. Cena výstavby
nové ZŠ se pohybuje okolo částky 70mil.Kč. Tato částka je prozatím hrubým
výpočtem na základě kubatury obestavěné plochy. Součástí projektové dokumentace
pro stavební povolení bude podrobný položkový rozpočet, který tuto částku upřesní.

Je to obrovská částka, ale snad se nám podaří získat dotaci, která pokryje významnou
část této investice. Projekt bude koncipován tak, že ho bude možno rozdělit na dva
stavební objekty, na budovu školy a tělocvičnu tak, aby tyto oba objekty bylo možno
postavit etapově. Samozřejmě je prioritou postavit školu s tělocvičnou současně, ale
vše závisí na tom, kolik se nám podaří získat dotačních prostředků.
V loňské roce jsme vybudovali odvodnění v ulici Trávníky – u parkoviště před MŠ.
Odvodnění je zaústěno do trativodu v příkopě u silnice. V letošním roce bychom
chtěli trativod rozšířit a přepad zaústit do dešťové kanalizace v Loučce, která odvede
povrchové vody do řeky Svratky.
V listopadu 2016 jsme pokáceli všechny topoly na fotbalovém hřišti. Stromy byly ve
velmi špatném stavu a pohyb pod nimi byl nebezpečný. Topoly jsme nahradili
výsadbou habrů. Doplnili jsme také poškozenou výsadbu v extravilánu obce
(cyklostezka v lokalitě Kantorky, stromořadí Hrubá louka, okolí mokřadu Habřina).
V loňském roce také většina domácností přešla na inteligentní systém nakládání
s odpady. Podrobnější informace vám v samostatném článku sdělí Ing. M. Komenda.
Letošní zimní údržbu jsme se rozhodli provádět vlastními silami. K našemu traktoru
jsme dokoupili sypač a radlici. Doufám, že to zvládneme.
V letošním roce vybudujeme veřejné osvětlení v ulici Za Školou a v ulici Konopná.
Opravíme také chodník u samoobsluhy na ulici Hlavní.
Na přelomu roku jsme jako zřizovatel byli nuceni řešit situaci v mateřské škole, které
vyústila odchodem ředitelky p. J. Odehnalové. Tato situace je popsána
v samostatném článku níže.
Luboš Přichystal, starosta obce

Dotace v roce 2016
V roce 2016 jsme požádali o dotace na několik akcí:
- u MMR na I. etapu opravy Kaple sv. Scholastiky v celkové výši 340 tis. Kč
- u SZIF na II. etapu opravy Kaple sv. Scholastiky v celkové výši 461 tis. Kč
- u MMR na III. etapu opravy Kaple sv. Scholastiky v celkové výši 300 tis. Kč
- Opatství Rajhrad přislíbilo příspěvek na r. 2016, 2017 a 2018 po 100 tis. Kč na
I., II. a III. etapu opravy Kaple sv. Scholastiky, celkem tedy 300 tis. Kč
Získané dotace v r. 2016
- Přístavba MŠ Rajhradice v celkové výši 8,832 mil. kč
- II. etapa opravy kapličky v celkové výši 298 tis. Kč
- příspěvek Opatství Rajhrad na I. etapu opravy kapličky v celkové výši 100 tis.
Kč

Dotace v roce 2017
V roce 2017 jsme požádali o dotace, nebo máme v plánu požádat o dotace na akce:
- u Nadace ČEZ, oranžová hřiště - na výstavbu víceúčelového hřiště v celkové
výši 2,0 mil. Kč – již bylo požádáno
- u IROP, prostřednictvím MAS Podbrněnsko na výstavbu chodníku, zastávek a
bezpečného přechodu pro chodce na ulici Hlavní. Předpokládaná výše žádosti
celkem 2,5 mil. Kč – bude požádáno do konce března.
- u MŠMT – na výstavbu nové základní školy v Rajhradicích. Požadovaná výše
se bude odvíjet od možností dle dotačního titulu a celkových nákladů, které určí projektová dokumentace, která se začne v začátku roku zpracovávat.
- u SZIF- na III. etapu opravy Kaple sv. Scholastiky v celkové výši cca 550 tis.
Kč
Oprava Kaple sv. Scholastiky v Rajhradicích
Jak jste si jistě všimli, v druhé polovině loňského roku probíhaly práce na opravě
kapličky. Jednalo se o provedení I. a II. etapy opravy kapličky. Práce musely být
provedeny z důvodu špatné statiky, kdy se v klenbě kapličky a v klenbě oken začaly
objevovat trhliny. Zhoršení statiky bylo způsobeno dle statika malou únosností
podloží. V poslední době zhoršil statiku i nárůst těžké dopravy na ul. Hlavní.
I. etapa spočívala ve stažení stavby příčnými předpjatými ocelovými lany a
čtvercovými ocelovými tyčemi. V podkroví byl po celém obvodu zdi přibetonován ztužující železobetonový věnec. Věnec je mnoha ocelovými trny vetknut
do zhlaví zdi, aby bylo zajištěno dokonalé spojení. Součástí bylo i zainjektování a zapravení prasklin v klenbě.
II. etapa spočívala v rozšíření současných základů po celém obvodu. Kolem původního základu byla odkopána rýha a přibetonován nový železobetonový pás
kolem celého obvodu kapličky. Nový základ je připojen k původnímu velkým
počtem ocelových kotev. Součástí opravy bylo provedení nového uzemnění
hromosvodu, odvedení dešťových vod ze střechy dál od kapličky a nový okapový chodník kolem celé kapličky.
V tomto roce bychom chtěli provést poslední III. etapu, výměnu krovu a střešní
krytiny a provést novou fasádu. Projektové náklady na III. etapu včetně fasády jsou
cca 1,0 mil. Kč. Obec tyto prostředky ale vzhledem k dalším prioritním investičním
akcím nemá, proto bude provedení III. etapy záviset na tom, jestli nám bude
přidělena dotace, o kterou je požádáno. V případě, že nám nebude přidělena, budeme
zkoušet jiné dotační možnosti. Podle toho se bude odvíjet i načasování opravy.
Komplexní pozemkové úpravy - KPÚ
V minulém roce se nám povedlo podat žádost na Státní pozemkový úřad ČR (SPÚ),
se sídlem v Brně, o provedení komplexních pozemkových úprav v katastru Rajhradic
(mimo zastavěnou část obce). Žádost byla v souladu se zákonem podpořena podpisy
vlastníků zemědělských pozemků s celkovou výměrou nad 50 % z celkové výměry
zemědělské půdy v katastru. Státní pozemkový úřad na základě naší žádosti
komplexní pozemkové úpravy formálně zahájil. Faktické zahájení můžeme vzhledem

k vytíženosti úřadu očekávat příští nebo přespříští rok. Naší snahou bude začlenit do
provedení pozemkových úprav i část katastru Rajhradu v oblasti Habřiny, kde má
obec své pozemky a mokřad.
Cílem pozemkových úprav bude :
- sloučení pozemků jednotlivých vlastníků tak, aby vlastníci neměli pozemky
roztroušeny po katastru a zároveň jim byla zachována bonita i výměra.
Umístění bude s vlastníky konzultováno projektantem a odsouhlaseno.
- vypořádat nedořešené vlastnické vztahy k pozemkům pod cyklostezkou na
Opatovice
- obecní a státní pozemky budou použity pro návrh a stavbu tzv. společných
zařízení, což mohou být :
- návrh sítě původních a nových polních cest k přístupu na
pozemky. Cesty budou zpevněny dle dohody s projektantem. V
žádném případě se pozemkové úpravy nijak nedotknou stavebních
pozemků.
- návrh výsadby biokoridorů a biocenter
- protipovodňová zařízení. Je nutno provést ochrannou hráz nad
obcí v místě II. Habřiny (od mokřadu k hrázi Svratky), aby byla
zajištěna ochrana obce proti případné povodni v Ivanovickém
potoce. To by mělo jednak zajistit bezpečnost obce před
povodněmi a jednak snížit ceny pojištění nemovitostí.
- odvedení části dešťových vod ze silnice na Rebešovice a Otmarov
mimo obec, aby nebyla při větších deštích přeplňovaná nádrž
Bajtlák.
- případná jiná zařízení, jejichž nutnost vyvstane v průběhu
zpracování KPÚ
Dle vyjádření pracovníků SPÚ mohou být pro společná zařízení použity státní
pozemky. Ty budou převedeny do vlastnictví obce až po vybudování příslušného
společného zařízení. Minimálně jedno společné zařízení bude vybudováno ze státních
prostředků, ostatní budou v režii obce, příp. z dotačních prostředků.
Před samotným zahájením KPÚ bude stanoven tzv. "sbor zástupců", složený ze
zástupců vlastníků a zástupců obce. Sbor zástupců pak bude koordinovat návrh KPÚ
na pravidelných jednáních za účasti projektanta a Státního pozemkového úřadu.
Věříme, že provedení komplexních pozemkových úprav bude ke spokojenosti
vlastníků pozemků i ostatních obyvatel Rajhradic. Nejen že zlepší možnost
obdělávání ale celkově pozemky i zhodnotí. Krajinářskými úpravami se zlepší
přírodní a estetická úroveň krajiny a především se podaří provést protipovodňová
opatření nad obcí k ochraně obce a snížení ceny pojištění nemovitostí.
Oprava levobřežní hráze Svratky
Jak si mnozí jistě všimli, je levobřežní hráz Svratky, v úseku nad jezem po bývalé
vojenské cvičiště, ve velmi špatném technickém stavu. Při větší povodni ve Svratce
se obáváme poškození nebo i protržení hráze. Obec již několik let jedná s Povodím
Moravy s.p. o rekonstrukci této hráze do technického stavu dle platných norem.
Zprvu nebyla ze strany Povodí velká ochota nám vyjít vstříc, poté opravě bránily
církevní restituce, kdy část pozemků pod hrází byla v restitučních nárocích. Za
přispění obce se restituční problémy vloni podařilo vyřešit. Povodí Moravy poté
zahájilo projekční práce na rekonstrukci. V průběhu projekčních prací jsme se
účastnili jednání, kde jsme vznesli důležité připomínky. U některých nám bylo

vyhověno. Je nutno říct, že nám byl velmi nápomocen gen. ředitel povodí RNDr. Jan
Hodovský. V současnosti je z vedení Povodí Moravy odvolán a nový G.Ř. zatím není
vybrán. Přesto věříme, že se Povodí Moravy podaří zajistit finanční prostředky (cca
70 mil. Kč) a zahájit rekonstrukci.
Ing. František Marcián, místostarosta obce
Mateřská škola
V prosinci minulého roku jsme obdrželi stížnosti některých rodičů na vedení
mateřské školy. Skutečnosti uvedené ve stížnostech jsme se snažili důkladně a
objektivně ověřit. Při tomto postupu jsme zjistili skutečnosti, které jsou, dle nás,
naprosto neslučitelné s principy fungování školského zařízení. Za závažné
považujeme špatnou komunikaci mezi vedením školky a některými rodiči, necitlivé
chování ředitelky k některým dětem, z našeho hlediska nepřípustné pedagogické
metody, časté střídání pedagogických i nepedagogických pracovníků a další. Jak jsme
zjistili, tak tyto problémy byly dlouhodobějšího charakteru. Je velká škoda, že nikdo
na tyto problémy včas neupozornil, kdy se ještě daly řešit méně radikálním
způsobem. Na základě zjištěných skutečností byla p. ředitelka požádána o vysvětlení
v radě obce. Vysvětlení p. ředitelky radu obce neuspokojilo. Rada obce navrhla p.
ředitelce rozvázání pracovního poměru dohodou k 31.12.2016. Paní ředitelka tento
návrh přijala. Dne 2.1.2017 byl vypsán konkurz na novou ředitelku mateřské školy.
Do jmenování nové ředitelky byla pověřena vedením mateřské školy Mgr. Blanka
Prišťová, ředitelka základní školy.
Luboš Přichystal, starosta obce
Ing. František Marcián, místostarosta obce
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych s příchodem nového kalendářního roku zhodnotila i já rok 2016
tak, jak proběhl v naší základní škole.
V současnosti navštěvuje naši školu 74 žáků (z toho 61 žáků z Rajhradic a 13 žáků
z okolních obcí – Rajhrad, Rebešovice, Opatovice, Otmarov, Modřice, Popovice).
Jedna žákyně se vzdělává v zahraniční škole. Školní družinu navštěvuje plný počet
dětí tj. 56. Od září nastoupilo do prvního ročníku 23 nových žáků. Je pro nás velmi
pozitivní, že se počet žáků školy stále zvyšuje.
Naše škola se kromě vzdělávací funkce, která je dle mého názoru na velmi dobré
úrovni, snaží být v blízkém kontaktu i s rodiči žáků. Dokladem toho je řada
úspěšných akcí pro rodiče organizovaných velmi aktivními vychovatelkami Šárkou
Celnarovou a Bc. Blankou Prišťovou. K oblíbeným patří: velikonoční a vánoční
dílny, rodinné klání, dýňování, vypouštění balónků s vánočním přáním. Dětem jsme

se snažili v rámci plnění očekávaných výstupů umožnit i další nadstandardní aktivity:
lyžování v Němčičkách u Břeclavi, exkurze do Prahy, turistický výlet na Pálavu,
škola v přírodě v rekreačním středisku Rota Písečné, plavecký výcvik v Blučině,
společné spaní ve škole. Poprvé jsme zrealizovali edukativně stimulační skupinu pro
budoucí prvňáčky, o kterou byl také ze strany rodičů zájem. Pokračujeme i nadále
v činnosti zájmových kroužků. Momentálně nabízíme roztleskávačky, hru na flétnu,
němčinu, tvořivé dílny. Ve výčtu úspěchů školy nelze opomenout i přijetí žákyně
Barbory Hájkové ke studiu na víceletém gymnáziu.
Každoročně připravujeme pásmo pro důchodce a k rozsvěcení vánočního stromu
obce, vítáme i naše nové občánky. Velkým úspěchem je závěrečné vystoupení všech
dětí na závěr školního roku na školní akademii, které se každoročně setkává
s kladnou odezvou. Nemohu ve svém výčtu opomenout i úspěch dětí pěveckého
kroužku, který pod vedením Mgr. Hruškové společně s cimbálovou muzikou při LŠU
Brno-Veveří vedenou Mgr. Zemanem, nahrál vlastní CD.
Naši žáci se zúčastňují různých soutěží a olympiád. Mezi úspěšné řešitele
matematické soutěže v kategorii Cvrček patřil Marek Michalisko a v kategorii
Klokánek Barbora Hájková. Do výtvarných soutěží – Škola z Marsu, Voda štětcem a
básní, Karel IV. očima dětí, Na křídlech fantazie či Maskot elektrárny Dlouhé stráně
– se zapojili především starší žáci. Po celý rok jsme opět shromažďovali starý papír a
jako škola jsme se ve sběrové aktivitě „Soutěž s panem Popelou“ umístili v rámci
Jihomoravského kraje na 17. místě (celkem 152 škol) s ø 188,15 kg na žáka.
Děkujeme tímto všem, kteří nám z řad občanů pomáhají.
Jsem přesvědčena, že děti jsou v naší škole spokojené a doufám, že nám i nadále
rodiče zachovají svoji přízeň. Děkuji tímto všem za podporu školy nejen finanční, ale
i morální. Přeji Vám tímto jménem svým i pracovníků školy do dalšího roku hodně
duševní pohody, klidu a rozvahy.
Za kolektiv školy Mgr. Blanka Prišťová, ředitelka
Odpadové hospodářství
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás seznámit s novinkami odpadového hospodářství naší obce. V prosinci
byly do každé domácnosti rozneseny kalendáře svozu odpadu na rok 2017. Pokud ho
nemáte, je možné si ho vyzvednout na podatelně obecního úřadu. Sami jste si určitě
všimli několika změn pro rok 2017. Směsný komunální odpad, tedy černé popelnice,
bude svozová firma svážet jedenkrát za tři týdny. Frekvence svozu u směsného
odpadu byla snížená jak z důvodů ekonomických, tak i menšího množství směsného
odpadu po zavedení čtyřpopelnicového (inteligentního) systému třídění. Jako náhradu
zvyšujeme frekvenci svozu plastů a papíru, a zavádíme třítýdenní svoz plastů a
papíru. Toto vše na základě sledovanosti naplněnosti jednotlivých popelnic, kdy svoz
plastů nestačil a většina popelnic byla plastem přeplněna. Nově byly rozdány i hnědé
popelnice na bioodpad. Svoz bioodpadu bude probíhat v zimních měsících jedenkrát
za měsíc a po zbytek roku jedenkrát za 14 dní. Pokud by se ukázala tato frekvence
v letních měsících malá, jednali bychom o týdenním svozu přes léto. Tímto se
současně omlouváme za chyby ve svozu biodpadu, které způsobila svozová firma
KTS Ekologie. Jsme si jisti, že tyto nově vzniklé změny oceníte. Snažíme se našim
spoluobčanům vycházet vstříc a zlepšovat kvalitu nabízených služeb.
Chtěl bych vás upozornit, že popelnice na tříděný odpad jsou znovu k dispozici. Obec
uspěla se žádostí o dotaci a bylo nám dodáno 210 ks žlutých popelnic, 210 modrých,
300 hnědých na bio, 5 kontejnerů na bílé sklo, 5 kontejnerů na barevné sklo, 2

uzamykatelné kontejnery na drobné kovy a velké bílé kontejnery na použitý textil a
obuv. Textil si bude odvážet Diecézní charita Brno, která ho dává zdarma potřebným
a lidem v nouzi. Proto vás žádáme, aby odložený textil byl použitelný a pokud možno
vypraný. Při vynášení skla vás žádáme o shovívavost k okolí, kdy by vhazování skla
do kontejnerů mohlo hlukem rušit, proto je ideální využívat spíše odpoledních hodin.
Děkujeme.
Připomínám, že ten, kdo se zapojí do systému separovaného sběru odpadu a vezme si
minimálně 1 druh popelnic na tříděný odpad, dostane úlevu 100 Kč z místního
poplatku za odpad pro každého člena domácnosti. Popelnice získáte zdarma a po
vyplnění objednávky na obecním úřadě vám budou dovezeny před dům.
Součástí tohoto zpravodaje bude i přehledný a jednoduchý leták, který odpad kam
patří, abychom vám třídění usnadnili.
Chtěli bychom Vám poděkovat za to, že třídíte a pomáháte tím nejen životnímu
prostředí, ale také příznivě ovlivňujete náklady obce, které bychom jinak museli
vynaložit za ukládání odpadu na skládku. Náš systém svozu odpadu ušetří obci
několik desítek tisíc korun ročně, které Vám jednak sleví z poplatku a jednak je
můžeme investovat do dalšího rozvoje naší obce. PROTO TŘIĎTE ODPAD, MÁ
TO SMYSL!!!
Na komisi životního prostředí se projednávají i další záležitosti, nejen třídění odpadu.
Řešili jsme provoz a funkčnost mokřadu Habřina, nádrže Bajtlák a výsadby či kácení
dřevin. Na podzim byla doplněna výsadba stromů v celém okolí Rajhradic. Ale o tom
má slovo pan starosta. Ve výsadbách dřevin chceme nadále pokračovat a vytvořit do
budoucna pro obyvatele co nejpříjemnější životní prostředí v této zemědělské krajině.
Přichystali jsme i jednu novinku a to květnatou louku, která by měla zvýšit pestrost
těchto lokalit. První plocha již byla na podzim připravena orbou u cyklostezky
Liškami. Další část připravíme v průběhu roku 2017 na mokřadu Habřina.
Jsme si vědomi toho, že spousta z vás v tomto zimním období přikrmuje drobné
pěvce, proto ve spolupráci se školní družinou naší základní školy chystáme ptačí
budky, které v průběhu března rozmístíme na vzrostlé stromy po obci. Doufáme, že
v nich budou hnízdit různé druhy sýkorek, vrabci, rehci, špačci či konipasové.
Na závěr bych vám rád popřál hodně zdraví a štěstí v roce 2017 a nám všem přeji co
nejlepší životní prostředí.
Ing. Milan Komenda
Předseda komise životního prostředí obce Rajhradice
Kanalizace
Od 1.1.2017 Zastupitelstvo obce Rajhradice předalo kanalizaci do provozování
Vodárenské akciové společnosti a.s. Nový provozovatel uzavře s každou domácností
novou smlouvu. Dne 3.2.2017 Pracovníci VAS a.s. do každé domácnosti doručili
písemný požadavek na dodání podkladů nutných pro uzavření nové smlouvy. Tyto
podklady bude provozovateli možno doručit osobně do sálu OÚ ve dnech 9.2.2017
(čtvrtek), v čase 13.00-18.00 hodin a 11.2.2017 (sobota), v čase 9.00-12.00 hodin.
Ukončení platnosti stávajících smluv bude řešeno podpisem „SOUHLASU
S POSTOUPENÍM SMLOUVY o odvádění odpadních vod do kanalizace pro
veřejnou potřebu na společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Formulář souhlasu je vložen do tohoto zpravodaje. Prosím vás o jeho vyplnění a
doručení zpět na podatelnu OÚ Rajhradice.

TJ Rajhradice
Dobrý den,
v následujících řádcích bych se pokusil shrnout kalendářní rok 2016 v oddíle
kopané TJ Rajhradice. Nejprve trochu statistických čísel. V jarní části se náš „A“ tým
umístil na krásné 5. místě I.B třídy skupiny B, kdy získal 42 bodů, při celkové skóre
61-45.
Náš „B“ tým skončil rovněž na krásném 5. místě IV. třídy skupiny „A“, kdy
získal 37 bodů při celkové skóre 52-40.
Přes letní přestávku se nám podařilo náš oddíl výrazně posílit, a to především
hráči Smutný Roman, Doležel Jan, Svoboda Jaroslav, Lazor Jaromír, Pánek Jan a na
trenérský post se nám podařilo přivést bývalého prvoligového hráče a současně
třetiligového trenéra Libora Zelníčka, který rozšířil náš realizační tým. Společně
s těmito příchody se nám podařilo stávající hráče udržet a současně převést do stavu,
že jsou hráči TJ Rajhradic.
Našemu „B“ týmu byl ze strany fotbalové asociace ČR nabídnut mimořádný
postup do III. třídy skupiny „A“ což jsme akceptovali a do nové sezóny vstoupili jako
účastnici výše uvedené soutěže.
Naši hráči absolvovali velmi kvalitní a náročnou letní přípravu. „A“ tým
vstoupil do nové sezóny velmi úspěšně a v podzimní část I.B. třidy skupiny B získal
37 bodů při celkové skóre 58-13, kdy 12x zvítězil a jednou remizoval, což znamená,
že v současné době figurujeme na 1. místě tabulky. Zde si neodpustím nás pochválit a
musím konstatovat, že jsme byli jediný tým na Jižní Moravě, který v podzimní části
neprohrál. Z reakce fanoušků a i odborné veřejnosti se nám dostalo uznání, což je pro
nás povzbuzení pro jarní sezónu.
Náš „B“ tým poznal, že vyšší soutěž je podstatně náročnější a obsadil průběžné
10. místo kdy získal 13 bodů při celkové skóre 16-50. k tomuto nutno podotknout, že
výsledky mnohdy neodpovídaly průběhům zápasům a věříme, že v jarní části se
podaří partě kolem Davida Mikače, získat tolik bodů, který by znamenaly záchranu
v soutěži. K „B“ týmu bych chtěl podotknout a poděkovat zejména trenérovi Davidu
Mikačovi a hrajícímu předsedovi Jakubu Klaškovi za jejich obrovskou obětavost a
trpělivost s některými hráči.
Co se týče našich nejmenších, musím s radostí konstatovat, že se nám již
druhou sezónu daří nabírat do našich řad čím dál tím více šikovných dětí. Podařilo se
nám i stabilizovat trenérské trio, které i díky velké podpoře obce Rajhradice, přispívá
k narůstající výkonnosti našich nejmenších. Podařilo se nám sehrát několik utkání a
hojná účast na trénincích nás utvrzují v tom, že jdeme správnou cestou.
Co se týče našeho sportovního areálu, dovolím si konstatovat, že po celkové
rekonstrukci kabin, hrací plochy, střídaček, 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 Rajhradice Přichystalovi jakož celému
zastupitelstvu za obrovskou podporu. Dále bych chtěl poděkovat všem partnerů to
zejména firmě Agroservis, FY Mátl a Bula, Pulper jakož i dalším partnerům.
Závěrem bych chtěl všem fanouškům i obyvatelům obce Rajhradice popřát vše
nejlepší v novém roce a slíbit, že se budeme snažit i v roce 2017 rozdávat našimi
výkony jenom radost.
S pozdravem Robert Hájek

Plánujeme
 4. Pohodový společenský ples 11.2.2017
 Čarodějnice na hřišti TJ s ohněm a občerstvením.
 Stanislavské hody.
 Babské hody.
 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 20.2., 22.2. a 27.2.2017 z důvodu přerušení dodávky elektřiny
uzavřen.

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 31.3.2017.
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 byl doručen koncem prosince 2016 do
každé domácnosti. 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 2.2.2017
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.-31.10.2016)
Zemřelí spoluobčané (1.1.-31.12.2016)

počet
1106
536
570
44
17
27
242
110
132
44
67
1392
39,29
17
12

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

Pálení čarodějnic

Traktoriáda

Zimní radovánky na mokřadu Habřina

Inzerce:
Pronájem administrativního celku - sídlo firmy
Nabízíme k pronájmu kancelářský celek v moderním polyfunkčním objektu v Rajhradicích o celkové výměře 193 m2. Dle potřeby nájemce lze pronajmout i skladové
prostory. Objekt je vybaven nejmodernějšími IT technologiemi, elektronicky zabezpečen a trvale střežen kamerovým systémem. Pro bližší informace volejte na 777 725
826 nebo piště na vhmobile@me.com.

