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ZPRAVODAJ

Stavba školy je pro nás prioritou
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a instalaci rozvodu vody zaplatilo Benediktinské opatství částkou přes 107 tisíc
korun. V polovině loňského roku byl vybudován chodník, který propojil ulici Novou a Opatovickou. Sál obecního úřadu
dostal novou vzduchotechniku. Celá úprava přišla obec na 1 milion korun, ale také
v tomto případě jsme čerpali dvousettisícovou dotaci z Jihomoravského kraje.
Rok 2019 byl také ve znamení příprav
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Na začátku nového roku je nejvhodnější okamžik seznámit vás s činností obce
v roce předchozím a také vás informovat
o všem, co obec chystá letos.
Vlastně celý loňský rok jsme intenzivně pracovali na přípravě prováděcí
dokumentace na stavbu nové základní
školy. Také jsme museli připravit zadávací dokumentaci pro výběrové řízení
na dodavatele stavby, které jsme zahájili
12. listopadu 2019. Na financování stavby nové školy máme zajištěn bankovní
úvěr ve výši 54 milionů korun. Kromě
úvěru budeme muset samozřejmě využít
i vlastní prostředky obce. I přesto se snažíme získat peníze také z dalších zdrojů.
Momentálně připravujeme žádost o dotaci na Ministerstvo financí ČR, kde bychom mohli získat až 20 milionů korun.
S výstavbou školy bychom chtěli začít co
nejdříve, pokud se nám ale podaří získat

všechny potřebné finanční prostředky.
V loňském roce jsme v areálu fotbalového hřiště nechali vystavět další herní
prvky pro děti, včetně workoutové sestavy, celkem za 340 tisíc korun. S financováním nám výrazně pomohl Jihomoravský
kraj, který přispěl částkou 200 tisíc.
Kaple sv. Scholastiky je nově vymalována, má nové topení, a nově byl nainstalován také rozvod vody. Výměnu topení
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Vážení a milí spoluobčané,
do nového roku 2020 Vám přeji hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.
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Vizualizace nové základní školy v Rajhradicích

Obci pomáhají
dotace
strana 2
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Rozhovor s Jiřím
Liptákem
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nového územního plánu, který letos budeme projednávat s veřejností a věřím, že
bude i schválen zastupitelstvem obce.
V loňském roce jsme nechali prodloužit vodovodní a kanalizační řad na konci
Svratecké ulice. Od křižovatky s ulicí Na
Kopečku směrem k zahradám do lokality
Z10, byla nově vybudována dešťová kanalizace. Ke konci roku jsme doplnili přístřešek pro cestující na autobusové zastávce v Loučce ve směru od Rajhradu. Nový
přístřešek plánujeme nainstalovat také na
zastávku do Rajhradic před bývalý obecní
úřad. Tam si to však vyžádá vetší stavební
zásah, a to včetně úpravy krajnice vozovky
a přilehlého chodníku. Všechny tyto práce plánujeme provést letos na jaře.
Na konci roku jsme ještě na několika
místech v Rajhradicích vysadili ovocné

stromy a keře. Na pozemku za garážemi
v Loučce jsou vysazeny meruňky, švestky, jabloně, hrušně, třešeň, višeň, rybízy
a srstky. V lokalitě „U dubu“ jsme vysadili dvacet keřů rakytníku. Tato místa jsou
a budou volně přístupná veřejnosti, takže
každý bude moci plody ochutnat. Těsně
před Vánoci jste do každého domu dostali nové stolní kalendáře na rok 2020
s vyznačenými termíny svozu domovního
odpadu a plánovanými kulturními akcemi. Pokud by někdo raději chtěl jednoduchý svozový kalendář, co se dá jednoduše
magnetem připnout třeba na ledničku,
může si jej vyzvednout na podatelně obecního úřadu.
Začátkem letošního roku budeme
opakovat konkurz na ředitelku mateřské školy. Ten loňský, po odchodu

ředitelky Martiny Štibralové na mateřskou dovolenou, bohužel nebyl úspěšný. Letos bychom chtěli nechat připravit projektovou dokumentaci pro
stavební povolení k vyřešení parkování
a odvodu dešťových vod v ulicích Svratecká, Na Kopečku a U Zvonice. Dále
plánujeme projekčně připravit stavbu
prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Habřina, výstavbu veřejného osvětlení
v Konopné ulici a opravy dalších chodníků
a komunikací v obci. Pro vedení obce však
pro letošní rok zůstává nejdůležitějším
úkolem zajistit peníze na novou základní
školu a stavbu zahájit.
Držte nám palce, ať se nám to podaří.
Luboš Přichystal,
starosta obce Rajhradice

Kaplička, hřiště, nové chodníky i vzduchotechnika.
S tím vším pomáhají Rajhradicím různé dotace

Kaple Svaté Scholastiky má novou střechu

V Rajhradicích každoročně vzniká
mnoho drobných i větších staveb, vylepšení veřejného prostoru i nezbytných
zásahů. Nové chodníky, dětská hřiště, terénní úpravy, rekonstrukce kaple, je toho
hodně. Ne všechny tyto akce by bylo možné uskutečnit, nebýt nejrůznějších dotací.
Za poslední dva roky tak obec získala z mnoha dotačních programů miliony
korun, které mohla využít pro rozvoj Rajhradic. “Ze Státního zemědělského intervenčního fondu Ministerstva zemědělství
jsme v roce 2018 na III. etapu obnovy
Kaple Svaté Scholastiky dostali 548 800
korun. Dalších sto tisíc nám darovala římskokatolická farnost Rajhrad,” říká místostarosta Rajhradic, František Marcián.

Foto: Petr Zeman

Jednotka nové vzduchotechniky obecního sálu.

Třetí etapa přitom zahrnovala kompletní
výměnu krovů a střešní krytiny na kapličce, včetně okapů a ostatních klempířských
prvků střechy.
Na zastávku, přechod pro chodce
a chodník v Hlavní ulici přispělo prostřednictvím místní akční skupiny Podbrněnsko Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 2 850 tisíc korun. “Obec pak doplatila
necelý milion do výše 3 774 334, což byly
celkové náklady,” dodává místostarosta.
Na hřišti vznikla v roce 2018 s pomocí dotace nová asfaltová plocha určená
nejen pro sportovní aktivity, ale také pro
ty společenské. Velký význam má tento prostor při pořádání hodových zábav
a dalších kulturních akcí. V celkové částce
1 897 481 korun za výstavbu nového hřiště

Foto: Tomáš Hájek

bylo zahrnuto nejen nové nalajnování pro
tenis, malou kopanou, volejbal, nohejbal,
florbal případně košíkovou, ale také herní
prvky jako jsou branky, sítě nebo sloupky.
“Tady nám kraj pomohl částkou 600 tisíc
korun,” doplňuje František Marcián.
I v roce 2019 se podařilo získat dotace
v řádech statisíců korun. “Z rozpočtu Jihomoravského kraje jsme získali 200 tisíc
korun na nové prvky dětského hřiště ve
sportovním areálu ve středu obce. Celkové náklady přitom byly 330 378 korun,”
říká místostarosta. Hřiště bylo doplněno
o certifikované prvky pro rozvoj obratnosti - dvojkladina, lanová pyramida
a lezecká stěna s hrazdami. Pro rozvoj síly
byla nainstalována workoutová sestava.
Podle zákona musí mít každá obec do
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Marcián a dodává, že na získávání dotací intenzivně pracuje samozřejmě také
starosta, účetní obce Marie Ustohalová
i další zastupitelé.
Dotace by mohly pomoci také s projektovou dokumentací vodohospodářského a dopravního řešení ulic Svratecká, Na
kopečku a U Zvonice, při rozšíření vodovodu a kanalizace, či při výsadbě dalších
stromů a keřů v obci. “Pokusíme se získat
peníze navíc pro zlepšení volnočasových
aktivit v Rajhradicích, zejména pro doplnění a opravy na dětských hřištích v Nové
ulici a v ulici Za Sokolovnou. Tyto práce
ale provedeme i v případě, že nebudeme
úspěšní s žádnou dotací,” uvedl František
Marcián.

roku 2022 územní plán v digitální podobě. Na jeho zpracování získaly Rajhradice
400 tisíc korun z Ministerstva pro místní
rozvoj a 137 240 zbývajících do výše celkových nákladů doplatil Jihomoravský
kraj. Obec tak nemusela platit vůbec nic.
Kraj přispěl také na další investici
Rajhradic - vzduchotechniku v kulturním
sále obecního úřadu. Na celkových nákladech 1 084 779 se podílel čtvrtmilionovou
dotací.
“Ani v letošním roce nechceme při získávání dotací zůstat pozadu. Hlavním cílem pro nás bude získání dotace na stavbu
nové základní školy,” vysvětluje místostarosta. Souběžně s touto snahou ale bude
vedení obce sledovat také další dotační

možnosti. Pokud bude vypsán vhodný dotační titul, má obec v plánu žádat o dotaci na opravu chráněné kulturní památky,
kterou je křížek na křižovatce ulic Hlavní,
U Sýpky a Opatovická. “Dotace nám
mohou pomoci i v dalších našich plánech. Chtěli bychom zateplit strop nad
společenským sálem obecního úřadu.
Hodláme nechat zpracovat studii, případně projektovou dokumentaci protipovodňových opatření nad obcí na Ivanovickém potoce, čerpání povodňových
vod z Bajtláku a doplnění povodňového
plánu obce. Věříme, že získáme peníze
také na zajištění stávající budovy základní školy, především pro její další využití,” vypočítává místostarosta František

Otevírací doba
obecní knihovny

Nezapomeňte očipovat svého psa

V rajhradickém kalendáři na rok
2020 jsme omylem chybně uvedli otevírací dobu naší obecní knihovny. Otevírací
doba byla uvedena správně, ale den v týdnu byl chybný. Opravte si prosím tedy, že
knihovna na obecním úřadě v Rajhradicích je otevřena vždy v pondělí od 15 do
19 hodin. Za chybu se omlouváme!

Rajhradice čeká brzy
nový rychlý internet
i kabelová televize
Do konce letošního roku by měla být
více než polovina obce Rajhradice zasíťována optickým kabelem. V praxi to znamená, že pro více než polovinu obyvatel
Rajhradic bude dostupný rychlý internet
a také kabelová televize. Územní rozhodnutí na stavbu vydal šlapanické společnosti Vivo Connection spol. s.r.o. stavební
úřad 15. ledna 2020.

Přihlaste se pro
odběr novinek z obce
Chcete dostávat čerstvé informace
o dění v Rajhradicích a jejich nejbližším
a okolí? O kulturních akcích, o novinkách,
o mobilních službách, o činnosti obce?
Přihlaste se k odběru elektronických novinek e-mailem. Novou registraci e-mailu
na adrese www.rajhradice.cz musí udělat
i ti, kterým v minulosti novinky chodily.
S novými pravidly o ochraně osobních
dat je třeba potvrdit souhlas s odběrem
novinek. Svůj e-mail zadejte na stránkách
obce. Příslušnou kolonku najdete v sekci
Kontakty v pravém sloupci pod titulkem
Informace e-mailem.

Od 1. ledna letošního roku musejí být
všichni psi označeni elektronickým čipem! Vyplývá to ze zákona č. 166/1999 Sb.
O veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů.
Povinně by se měli čipovat všichni
psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku,
v době prvního očkování proti vzteklině.
Povinné očkování psa proti vzteklině je od
1. ledna 2020 platné, pouze v případě, že je
pes také očipován. Sankce za nedodržení
by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100
tisíc Kč v závislosti na druhu provinění.
Výjimkou je pouze pes, který je označen
čitelným tetováním provedeným před
3. červencem 2011.
Pořizovací cena čipu se pohybuje
mezi 120 – 450 korunami a závisí na typu
čipu. Dále si veterináři účtují za aplikaci
čipu cca 300 – 550 korun. Životnost čipu
se odhaduje na pětadvacet let. Mikročip
obsahuje čitelný kód, který je jedinečný

a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat
zvířeti v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru
majitelů zvířat na internetové adrese
www.narodniregistr.cz. Za evidenci zaplatíte poplatek 198 korun. Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa
v případě zaběhnutí.
Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině
evropských států již povinné čipování
psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí
k majiteli, při odcizení psa se snáze
prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring
chovu psů, lepší dohledatelnost majitele
v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly psů při prodeji.
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Rajhradice letos ozdobí dvě
nově vysazené květnaté louky
V Rajhradicích se dlouhodobě věnuje pozornost zeleným plochám, výsadbě
stromů i dalším prvkům v krajině. Pro
příští rok vzniknou v Rajhradicích také
dvě nové květnaté louky a jedna bude znovu obnovena. Několik travnatých ploch
v obci, a především mimo ni, se nebude
sekat dvakrát do roka, ale jen v období na
konci prázdnin.
Nově založené květnaté louky přinesou do lokalit, kde vzniknou, druhovou
pestrost, více potravy pro motýly a včely,
neoddiskutovatelným bonusem je také
estetický vzhled.
Založit takovou louku není úplně
snadné. “Současná tráva musí pryč, protože by nedovolila vzejít kvetoucím druhům.
Je třeba ji tedy totálně odstranit, drny rozdrtit kultivátorem a do takto připravené
půdy je možné znovu zasít,” vysvětluje
Milan Komenda, rajhradický zastupitel
a vedoucí Odboru životního prostředí
v Židlochovicích. Osivo obsahuje 30% trvale kvetoucích bylin, které vytvoří louku.
Už letos na jaře se tak u mokřadu Habřina
i u školky dočkáme barevných květů.
“Z hlediska zemědělského jde o plevele
jako vlčí máky, kopretiny, chrpy, třezalku či levanduli a další druhy. To všechno
jsou byliny, které bohužel vlivem zemědělského hospodářství a postřikům mizí
i z krajiny nezemědělské,” dodává Milan
Komenda.

Estetika i krmení pro hmyz
Estetické hledisko je jedna věc, ale
jedním z hlavních důvodů je také potrava
pro hmyz, motýly, včely, čmeláky i brouky, kteří takovou pestrost druhů rostlin

Květnatá louka u cyklostezky do Opatovic.

ocení. Motýli jsou zrovna hmyzem, který
chemií v zemědělství velmi trpí a jejich
druhy v přírodě významně ubývají. “Proto bychom tyto plochy chtěli každoročně
zvětšovat. První dvě louky jsme vysadili
před třemi lety, ale protože přišla obrovská sucha, první osev nevzešel. Nicméně
vloni se jedna z luk, konkrétně ta u cyklostezky na Opatovice, probrala a částečně
vykvetla,” dodává zastupitel.
Sečení květnatých luk vyžaduje jiný
přístup. Je třeba nechat všechny byliny
vykvést a teprve pak je posekat. Seno se
pak nechává na místě, aby se semena dostala zase zpět do půdy. “Tyhle louky se
nebudou sekat hned v květnu, ale třeba až

Nově založená květnatá louka u mokřadu Habřina

Foto: Tomáš Hájek

Foto: Martina Čermáková

v průběhu prázdnin,” říká Milan Komenda. Nové louky tedy vzniknou u mokřadu
Habřina, tam je už zaseto. Na jaře by měla
vzniknout louka také u školky, mezi obecní lípou a vánočním smrkem, kde první
rok budou i letničky. To jsou jen jednoleté
rostliny, které se další rok v louce už neobjeví. Tenhle kousek louky by mohl mít
i jakýsi vzdělávací potenciál. Děti ze školy
a školky si na místě budou moci ukázat,
jak takový pestrý ekosystém vypadá.

Tráva také u cyklostezky
Kromě nově vysazených luk se v obci
a především mimo ni objeví také plochy,
které se nebudou sekat před prázdninami.
Také tato místa pomáhají udržet v přírodě různost hmyzích druhů i drobných
živočichů, zadrží více vody v krajině. “Neznamená to, že bychom chtěli nechat obec
zarůst trávou. Před Stanislavskými hody
budou Rajhradice zase jako ze škatulky.
V centru obce se objeví jen jedno místo,
kde chceme nechat trávu růst, a to je malá
trojúhelníková plocha za obchodem. Jinak
se stejně jako vloni nebude sekat v květnu
tráva kolem polní cesty na Hrubé louce
a podél cyklostezky do Opatovic. Aby tráva netrčela do cyklostezky, vyžneme asi
půlmetrový pás podél a obsekáme samozřejmě také lavičky. Zbytek necháme vyrůst. I tahle oblast by měla být novým útočištěm pro motýly, brouky a další hmyz,”
vysvětluje Milan Komenda s tím, že jde
o testovací projekt.
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Jak čas letí v naší základní škole

Žáci 1. a 2. třídy Rajhradické školy pravidelně jezdí na týdenní lyžařský kurz do Němčiček na Břeclavsku

Dovolím si začít neotřelým vyjádřením – čas nelze zastavit. Ač se to nezdá,
ale život ve škole utíká mílovými kroky
a my se každý rok v červnu při odchodu
dalších žáků zamýšlíme, co se nám podařilo, co je třeba ještě změnit a v čem tkví
dobré jméno školy, které si troufám říct,
naše škola má.
Při tomto zamyšlení lze konstatovat, že
osvědčené věci se daří, ale jako v každém
oboru je ještě vždy co zlepšovat. Škola je
živý mechanismus, který utváří pracovníci školy, žáci, jejich rodiče a v neposlední
řadě i veřejnost. Ráda bych se nyní ohlédla
za tím, co se ve škole daří.
Škola se každým rokem snaží ve
výchovně vzdělávací oblasti pracovat
s dětmi v rámci maxima každého z nich
a vytvořit pro jejich další život ty nejlepší
podmínky s nabídkou podnětů pro jejich
příznivý rozvoj. V této oblasti se nám daří.
Stali jsme se již plnohodnotnou školou
s pěti samostatnými třídami. Na škole se
vzdělává 91 žáků, především z Rajhradic.
Naplněnost školy je tedy skoro maximální a tudíž se hledisko trvalého pobytu
jako kritérium pro přijímání žáků do naší
školy jeví jako opodstatněné. Každým rokem jsou naši žáci úspěšní při přijetí na
víceletá gymnázia i při přestupu na školy 2. stupně. Také se nám daří pracovat
s dětmi, které potřebují výraznější podporu při školní práci. Na škole již působí
čtyři asistenti pedagoga. Jelikož ve vysoké míře pedagogové uplatňují při práci
s dětmi individualizované vyučování, podařilo se nám v uplynulém období využít
dvouletého projektu EU a zřídit pozici
školního asistenta, který pedagogům pomáhal především s přípravou na výuku.
Žáci 5. ročníku se každým rokem účastní

testování SCIO. Škola tak získává nezávislou zpětnou vazbu a možnost porovnání
výsledků vzdělávání s podobnými školami
v republice. Každoročně se zapojujeme do
matematické soutěže Cvrček a Klokánek.
Pedagogové včetně asistentů pedagoga a vychovatelek se podílejí na úspěších
žáků velkou měrou, za což jim děkuji.
Uplatňují individualizované vyučování,
využívají podpůrných opatření pro žáky
se specifickými vzdělávacími potřebami,
v matematice pracují podle principů prof.
Hejného a velkou měrou uplatňují interaktivní techniku, která je ve všech třídách
zastoupena rovným dílem. Stále se v nových trendech výuky vzdělávají.
Bezesporu je dobré jméno školy vytvářeno i aktivitami, které škola do své
činnosti zahrnuje – exkurze do planetária,
návštěva kulturních představení či příležitostných akcí (archiv, knihovna, výstavy - Cosmos Discovery, Titanik), exkurze
po pamětihodnostech našich měst - Brno
a Praha, edukativně stimulační skupinky
pro přicházející předškoláky, realizace
výchovných programů Veselé zoubky či
Výchova s Hasíkem. Nezbytnou součástí života školy je každoroční nocování ve
škole, realizace pobytu starších žáků na
škole v přírodě a akademie pro rodiče
a širokou veřejnost.
K dobrému jménu školy přispívá
i nadstandardní činnost školní družiny,
která nabízí žákům smysluplné podněty pro využití volného času – dýňování,
tvorba adventních věnců, lampionový
průvod, dopis Ježíškovi, vánoční dílny,
velikonoční dílny – a bohatou míru činností pro osobnostní rozvoj – v letošním
roce je mottem „Hrajeme si a poznáváme
se zvířátky“.

Foto: Tomáš Hájek

Když už hovoříme o tom, co se daří,
zmíním i slabiny školy. Tentokráte jsou
to prostory. Většina z Vás vnímá, jak naše
školní budova stárne, ale jak tvrdím svým
žákům – nesuďte nikdy člověka podle vnějšku, ale podle toho, co má uvnitř.
Školní budova sice nepůsobí navenek lákavě, ale vnitřní klima je na dobré úrovni.
Stav budovy si zřizovatel plně uvědomuje
a my všichni doufáme, že změna přijde
brzy. Hlavní problémem, se kterým se potýkáme, je chybějící tělocvična. Vzhledem
k tomu jsme zařadili v rámci tělovýchovné činnosti nabídku sportovních aktivit,
které se nám jeví pro život smysluplné.
Nabízíme všem žákům výuku plavání,
pro žáky 1. a 2. r. lyžování (týdenní kurz
v Němčičkách u Břeclavi) a pro žáky 3., 4.
a 5. r. zimní bruslení. Letos poprvé s přicházejícím jarem navážeme spolupráci se
soukromým subjektem NewPark Gym,
který se bude při cvičení s trenéry podílet na tělesných aktivitách a pohybovém
rozvoji žáků přímo v jejich prostorech.
Samozřejmě, že plánujeme i využití zmodernizovaných prostor obecního fotbalového hřiště či cyklostezek v okolí školy
pro in-line bruslení starších žáků.
Jak jsem zmínila v úvodu, čas je mocný pán a nelze ho zastavit. Koukneme-li
na datum založení naší školy je až neuvěřitelné, že píše svoji historii již 129 roků.
Pokud budete chtít nahlédnout pod pokličku školní práce, rádi Vás přivítáme na
dni otevřených dveří, který se uskuteční
v měsíci dubnu 2020. Všichni bychom si
přáli, aby škola psala svoji historii i nadále v pozitivním duchu a věříme, že v přicházející době čekají na žáky i pracovníky
školy samé dobré zprávy.
Blanka Prišťová, ředitelka školy
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Myslivci vloni vypustili do přírody
skoro pět stovek bažantích slepic
Myslivci jsou Rajhradicích jedním
z nejvíce činných spolků. Spolek nese
název Svratka a hospodaří v polní honitbě na území obcí Rajhradice, Rebešovice
a Otmarov. Celkem na ploše 1030 hektarů. Spolek má momentálně 30 aktivních
členů, kteří kromě péče o zvěř ve zmíněné honitbě pomáhají každoročně také při
úklidu obce, pořádají vždy v lednu Myslivecký ples v Rajhradicích, v Rebešovicích
myslivecké odpoledne. Účastní se každoroční traktoriády nebo dětského dne.
V posledních dvou letech pořádá myslivecký spolek Svratka také košt ovocných
destilátů.
Hlavní součástí myslivecké práce je
však především sledování počtů zvěře,
ochrana, přikrmování a přirozeně také
odlov. „Při jarním sčítání zvěře v březnu
loňského roku jsme napočítali 49 kusů
srnčí zvěře, 240 zajíců, 315 bažantů, 30
kachen a 20 koroptví,“ říká člen mysliveckého spolku Svratka Jaroslav Dobrovolný.
V posledních pěti letech kvůli špatnému počasí, hlavně v jarních měsících
výrazně poklesly počty drobné zvěře.
Zajíců, bažantů a koroptví prostě ubývá.
U zajíců jsem omezili odlov, v roce 2018
jsme jich slovili pouze 50. Bažanty odchováváme uměle a vypouštíme je do volné
přírody. Za rok 2019 jsme takto vypustili
do přírody 480 bažantích slepic,“ vypočítává Jaroslav Dobrovolný. Bažantí slepice
se přitom vůbec neloví.
O něco lepší byla čísla ulovených zajíců
v loňském roce, kdy jich myslivci ze spolku Svratka ulovili 109. Také 18 kusů srnčí
zvěře, tři divoká prasata, 219 bažantů, ale

Myslivci před honem

také 19 lišek a dokonce jednoho jezevce.
Zajímavým každoročním zpestřením je
lov s loveckými dravci. Skupinka sokolníků si s sebou přiveze několik orlů, sokolů
či jestřábů a předvedou nám tento způsob
lovu bažantů a zajíců.
Lov je ale jen zlomek činnosti spolku
a jakási odměna za celoroční práci. Všichni členové mysliveckého spolku Svratka se
o zvěř v honitbě starají zejména v zimě,
kdy je na polích nedostatek potravy a je
třeba přikrmovat. V zimě 2018 - 2019
spolek nakoupil a rozvezl devět tun obilí a obilních odpadů, osm tun cukrové
řepy, půl tuny sena a sto kilogramů soli.

Podzimní lov zvěře je pro myslivce odměnou za celoroční práci

Foto: Tomáš Hájek

Tímto přikrmováním se ale nestaráme jen
o zvěř, kterou lze případně lovit, ale samozřejmě o všechny volně žijící živočichy
(zejména ptáky nebo menší savce), kteří
v zimních měsících trpí nedostatkem potravy. „Na letošní zimu máme připraveno
a částečně již rozvezeno osmdesát metráků obilí a sto metráků řepy. Také šest metráků sena a sto kilo soli,“ říká myslivec
a dodává: „Dovolím si vyslovit jedno přání. Přeji si, abychom se všichni k přírodě
chovali tak ohleduplně, aby i naše pravnoučata měla možnost pozorovat ve volné
přírodě zajíce, bažanty, koroptve a další
druhy živočichů“.

Foto: Tomáš Hájek
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Opravené hráze chrání obec lépe

Nově vysazené stromy u Dunávky.

Foto: Tomáš Hájek

Jedním ze dvou vodních toků v Rajhradicích je potok Dunávka, který lemuje
jihozápadní část katastru obce. V loňském
roce se na potoce mezi silnicí na Opatovice a dálnicí D2 odehrály významné změny. Celá oblast prošla velkou proměnou.
Na důvody těchto změn a jejich význam
jsme se zeptali zastupitele obce a vedoucího Odboru životního prostředí v Židlochovicích Milana Komendy.
Co se tedy na Dunávce vloni vlastně
stalo?
Společně se Povodím Moravy, jsme
vymysleli projekt, pro zadržení vody
v krajině. Toho chceme v této oblasti
dosáhnout soustavou dvou retenčních
přehrážek, které byly na korytě Dunávky
vloni postaveny. První přehrážka vznikla
hned za betonovým můstkem na západ
od obce, druhá blíže k Rajhradicím za vyústěním potrubí ze společnosti SIAD, které do potoka svádí vysráženou vodní páru
z výroby. První přehrážka by měla zadržet
nejvíce nečistot, které se pak nedostanou
k té druhé.

Nová retenční přehrážka a zpevněné hráze.

Proč se k zásahům přistoupilo?
Důvod byl jednoduchý. V posledních letech, hlavně v letních měsících, se
z koryta potoka v podstatě úplně vytratila
voda. Často se dalo přejít suchou nohou.
Dunávka byla zanesená sedimenty. To byl
tedy ten hlavní důvod, proč se obec touhle částí katastru začala zabývat. Máme tu
vodní zdroj, který ale neplnil svoji funkci.
Každý, kdo vloni projel kolem Božích
muk směrem na Opatovice si musel
všimnout obří “skládky” dřeva, nánosů a keřů. Kde se vzala?
V korytě Dunávky bylo přes metr nánosu a ten bylo třeba vytěžit v celém úseku
úprav, které se dělaly na více než kilometru. Navíc bylo třeba opravit asi 300 metrů protipovodňových hrází hned za obcí.
Hráze mají okolní pole, ale především
obec, chránit před stoletou vodou. Proto
bylo nutné nejprve vykácet všechny stromy a keře, aby bylo možné hráze opravit.
Byly navýšeny do potřebné výšky, osety
trávou, aby vznikl pevný travní drn, který
při velké vodě pomáhá zabránit protržení

Foto: Tomáš Hájek

hráze. Povedlo se nám uchránit alespoň
dub, který je u první přehrážky.
Druhá část Dunávky, směrem k dálnici ale také prodělala změny, jaké?
V té části, kde už nejsou protipovodňové hráze, od betonového mostku
k dálnici, bylo prohloubeno koryto potoka, odstraněním bahna a nánosů. Koryto
bylo vyčistěno, aby tam byla dostatečná
hloubka. Také bylo třeba vykácet stromy,
které bránily čištění koryta. Dnes je na
březích vysazeno několik desítek nových
stromů - zejména olší, javorů, dubů a vrb.
Kolik celá stavba stála a kdo to zaplatil?
Investice na celou akci byla zhruba
17 milionů korun. Původní rozpočet byl
asi 31 milionů korun, ale vítězná firma
zakázku byla schopna vypracovat v odpovídající kvalitu za cenu kolem 17 milionů
korun. Nicméně investorem bylo Povodí
Moravy, obec se na úpravách finančně
nepodílela. Zástupci Rajhradic na stavbu
pouze dohlíželi.

Máte doma jakékoliv historické fotogra�ie Rajhradic nebo jejich obyvatel? Z doby před
válkou? Z padesátých let nebo třeba z devadesátých let? Ozvěte se nám, prosím.
Rádi bychom je uchovali pro další generace.

O snímky nepřijdete. Fotogra�ie si přefotíme a uložíme v digitální podobě.
Kontakt: tomas@tomashajek.cz nebo 775 284 312.
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Stanislavské hody, květen 2019.

Foto: Tomáš Valnoha

Plánované akce v roce 2020
24. ledna
- Myslivecký ples
7. února
- Sportovní ples TJ Rajhradice
22. února
- Rybářský ples
28. března - Myslivecký košt ovocných destilátů
4. dubna
- Ukliďme Rajhradice
25. dubna - 4. Šipkařský turnaj
30. dubna - Pálení čarodějnic
9. května
- Stanislavské hody
6. června
- Babské hody
20. června - Gulášový festival
1. srpna
- Ženáčské hody
29. srpna
- „Ukončení prázdnin” Dětský den
12. září
- 5. rajhradická traktoriáda
4. října
- Vítání občánků
14. října
- Setkání seniorů
28. listopadu - Babský bál
29. listopadu - Rozsvěcení vánočního stromu
a zpívání koled
26. prosince - Turnaj ve stolním tenise

Ženáčské hody

Rajhradická traktoriáda

Foto: Tomáš Hájek

Setkání seniorů

Foto: Tomáš Hájek

Foto: Eva Vaculková
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Pálení čarodějnic

Labutě na Habřině vyvedly 6 mláďat

Foto: Petr Zeman

Foto: Irena Mátlová

Zpívání vánočních koled

Babské hody 2019

Myslivecký košt ovocných destilátů

Foto: Petr Zeman

Foto: Pavel Kafka

Foto: Tomáš Hájek

Soutěž ve vaření guláše

Foto: Tomáš Hájek
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Držet flintu jsem se naučil od táty,
říká olympijský střelec Jiří Lipták
Jiří Lipták je rajhradický rodák, na
kterého můžeme být pyšní. Jako sportovní
střelec v brokové střelbě na trap se pravidelně objevuje na mezinárodních soutěžích, kde reprezentuje Českou republiku.
Na svém kontě má dvě zlaté medaile ze
světového poháru, po třech bronzových
a jedné stříbrné se stal také čerstvým mistrem Evropy. Zažil atmosféru olympijských her v Londýně a příští rok se chystá
na olympiádu do Japonska! V rozhovoru
pro Rajhradický zpravodaj jsme mluvili
o jeho sportovní kariéře i přípravách na
velký sportovní podnik.
Jen pro začátek, jak vlastně vypadá takový závod v trapu?
Střílí se na kola. Střelci se střídají
na stanovištích odkud se střílí na terče.
Ty mají dvanáct centimetrů v průměru
a letí rychlostí až 120 kilometrů v hodině.
Nikdy nevíš, jaký terč ti vyletí pod jakým
úhlem a v jaké výšce. Nejdůležitější je tedy
postřeh, protože výstřel se děje v řádech
desetin sekundy od vylétnutí terče.
Pojďme k tvému střílení. Dlouhodobě vykazuješ dobré výsledky. Jsou
slabší i silnější sezóny, ale ta loňská
byla jednoznačně úspěšná. Stal jsi
se mistrem Evropy ve své disciplíně
a tím sis potvrdil účast na olympijských hrách v Tokiu 2020?
Ke sportu patří úspěchy i neúspěchy, u střelby to není nic zvláštního,
že forma sportovce přichází ve vlnách.
Málokdy se povede na dvou, i rychle po sobě jdoucích závodech, zastřílet stejně dobře. Světová špička ve

Jiří Lipták se svými sportovními trofejemi.

Závod v brokové střelbě na trap

střelbě, to je třeba čtyřicet střelců, a každý
z nich má reálnou šanci závod vyhrát.
V čem si myslíš, že byla ta tvoje
loňská sezóna lepší, co pomohlo, žes
byl tak úspěšný?
Je to řada faktorů, které do sebe musejí zapadnout jako ozubená kola. Před
třemi lety jsem udělal radikální změnu
v používaných nábojích. Přešel jsem z těch
českých na italské a od té doby jsem se každým rokem zlepšoval. V roce 2017 jsem
byl třetí na světě, v roce 2018 jsem přivezl
bronz z mistrovství Evropy a vloni, tedy
v roce 2019 jsem Evropu vyhrál. K jiným
nábojům přibylo také pár úprav na zbrani.
K tomu se přidaly zkušenosti, které prostě

Foto: Tomáš Hájek

Foto: archiv Jiřího Liptáka

nasbíráš jen s věkem. Navíc pro sportovního střelce jsem teď v ideálním věku.
Člověk zhodnotí to, co už vystřílel, co zažil, prostě ví, jak na to. Nicméně když jednou máš pocit, že už ti to jde, že to umíš,
většinou v následujícím závodě skončíš
v poli poražených!
Samozřejmě, obrovským úspěchem je samotná účast na olympijských hrách, ale přece se musím
zeptat, s jakými ambicemi se na
olympiádu do Japonska chystáš?
Olympijský závod je odlišný od všech
ostatních. Klíčem k účasti je být v předešlých dvou letech první nebo druhý na
mistrovství světa nebo v minulé sezóně
na stených pozicích na mistrovství Evropy nebo v některém závodě světového
poháru. Takto se vygeneruje 30 nejlepších střelců, kteří se o medaile utkají na
olympiádě. Jsou tam i dvě divoké karty.
V této konkurenci to nebude snadné, ale
rád bych se probojoval do finále. Postupuje šest střelců a do závěrečných klání jdou
s čistým štítem. K dispozici je dalších 50
terčů. Každopádně snem každého sportovce je mít medaili.
Jak trénují atleti nebo lyžaři si asi
každý dovede představit, ale jak se
ve formě udržují střelci?
Tak samozřejmostí je střílet, střílet
a střílet. Dřív jsme začínali v únoru
a končili v říjnu, ale teď už světová špička
střílí celoročně, takže i proto jsme už letos
v lednu byli v Kuvajtu.
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Tenisté, fotbalisté či gol�isté vydělávají miliony na sponzorských
smlouvách. U střelců to myslím tak
není, že?
Jako reprezentant jsem zaměstnanec
Olympu - Centra sportu ministerstva
vnitra. Současně závodím za klub SKP
Kometa Brno, který mě také podporuje.
Nešlo by to bez sponzorů, jako je rajhradický Agroservis Martina Zedníčka, bez
kterých bych nemohl dělat řadu nadstandardních věcí. Každému pomáhá něco jiného, ale když se chceš udržet ve špičce, je
vždycky třeba dělat něco navíc. Soukromé
tréninky, pomoc psychologa, mentální
kouč, rehabilitace.. Je toho hodně.

Nicméně je třeba se udržovat také
v dobré fyzické kondici, takže s mým kolegou a kamarádem Davidem Kosteleckým, když to jde, chodíme dvakrát týdně
do fitka, plaveme, dáváme si saunu. Střelba je poměrně jednostranná zátěž, takže
používáme i různá kompenzační cvičení.
To je jedna část. Druhou částí je rozvíjení
postřehu, takže hodně hrajeme tenis, badminton nebo stolní tenis.
V čem je sportovní střílení nejnáročnější?
V mém věku, kdy už za sebou mám
nějaké zkušenosti, zbraň mi sedí do ruky,
našel jsem správné střelivo, bude asi nejnáročnější zvládnout ten psychický tlak.
U mě ale paradoxně funguje trochu opak.
U soutěží, kde zdánlivě o nic nejde, se často nedovedu tolik vyhecovat jako u větších
podniků. Když jsem pod tlakem, vím, že
si nemůžu dovolit chyby, že musím zabrat,
nic nepodcenit, a to mi vyhovuje.
Jak jsi se dostal ke střelbě?
Už můj děda býval myslivec, taťka je
taky myslivec. A s ním jsem už od malička
jezdil po různých mysliveckých střelnicích. A já jsem se vždycky těšil na víkend
až pojedeme střílet. Na konci střeleb mi
vždycky chlapi dali vystřelit a od 13 let

Medaile mistra světa.

Foto: Tomáš Hájek

jsem to začal dělat sportovně v SKP Kometa Brno a od roku 1995 se střelbě věnuji pod vedením profesionálního trenéra.
Ale jak držet flintu a další základy jsem
měl od svého tatínka.

Jak relaxuješ ve volném čase? Při
jaké činnosti si nejvíce odpočineš?
Největší relax pro mě je pobyt v lese.
Pár hodin na posedu a jsem odpočinutý.
Ale zjistil jsem, že při tomhle typu odpočinku si vlastně přidávám práci doma.
Pořád přemýšlím, co by bylo ještě potřeba
udělat, a ve výsledku se vlastně víc nadřu.
Mám dvě malé děti, které v poslední
době dost začalo bavit lyžování, a tím, že
v zimě není střelecká sezóna v takovém
proudu, můžeme si vyrazit na hory. Já
jsem oprášil snowboard. Takže i odpočinek u nás v rodině je spíš aktivní.

Obecní není cizí, obecní je naše společné
Vedení obce se průběžně snaží zlepšovat prostředí pro volný čas i běžný život
rajhradických občanů. Bohužel i přesto se
najdou lidé, kteří mají pocit, že o společné věci není třeba se starat. “Vloni jsme
museli řešit třeba poškozené prvky na
novém dětském hřišti, jen pár měsíců po
jeho instalaci,” říká místostarosta František Marcián.

Rajhradické baby při podzimní brigádě

Přestože je po celé obci dostatek sloupků s papírovými pytlíky na psí exkrementy, najdou se stále majitelé psů, kteří
po svých psech neuklízí. Přitom stačí na
začátku venčení utrhnout papírový sáček
a v případě potřeby do něj “hromádku”
po psovi uklidit. Odpadkový koš, kam je
možné plný pytlík vyhodit, většinou také
nebývá daleko. Je to drobnost, která ale

Foto: Tomáš Hájek

může udělat Rajhradice hezčími. Trávník
plný psích exkrementů to bohužel není.
Mnohým rajhradickým občanům ale
není vzhled obce lhostejný, a tak sami rádi
přiloží ruku k dílu. Poděkování tedy patří
několika desítkám lidí, kteří se pravidelně
účastní akce Ukliďme Rajhradice (letos se
uskuteční 4. 4. 2020). O novou zastávku
v Loučce se hezky stará paní Navrátilová.
Bydlí nedaleko a občas ji zamete, utře špínu a prach, porovná knížky v knihovničce. Najdou se i takoví, kteří v případě, že
napadne sníh, sami uklidí chodník před
domem. Když hustě sněží, není v silách
obecních pracovníků zajistit ihned v celé
obci odhrnuté chodníky. Proto je každá
taková občanská aktivita vítána.
Ukázkovým činem je podzimní úklid
záhonů v Hlavní ulici. Naše “Rajhradické baby”, se domluvily a společně 28. září
vytrhaly plevel v záhonech podél cesty od
Mateřské školy až po most přes Svratku.
Často za povzbuzování obyvatel okolních
domů. “Jsem rád, že se najdou lidé, kteří
umí udělat něco pro ostatní,” poděkoval
starosta obce Luboš Přichystal. Jak by to
bylo krásné, kdyby si každý těch pár metrů před domem udržoval bez plevele sám,
i když je to na obecním pozemku. Protože
obec, to jsme my všichni, a je jen na nás,
jak naše Rajhradice budou vypadat.
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Kmeny u mokřadů
pomohou hmyzu

U mokřadů se objevily obří kmeny

Foto: Tomáš Hájek

Vodárenská akciová společnost
upozorňuje na potíže kanalizace
Vážení občané,
jako provozovatelé veřejné kanalizace
v obci Rajhradice, vás musíme upozornit na problém s provozováním stávající
kanalizace. Vzhledem k tomu, že kanalizační systém v Rajhradicích je podtlakový, tedy kapacitně navržený na odvádění
výhradně splaškových odpadních vod
v množství odpovídajícímu maximálním
potřebám jednotlivých odběratelů, není
možné, aby byly do kanalizačního systému napojeny srážkové nebo balastní vody.
V poslední době se v kanalizačním
systému projevila řada poruch, které byly
způsobeny za deště nátoky velkého množství vody do šachtiček u některých domů,
které způsobilo jejich zaplavení, zničení podtlakových armatur a nefunkčnost

podtlakové kanalizace. Zaměstnanci VAS
musí vynakládat nepřiměřené množství
času a financí k odstranění takových závad a zprovoznění kanalizace. Zvýšené
náklady na provozování kanalizace budeme nuceni promítnout do zvýšené kalkulace stočného na další období.
Je nezbytné odpojit všechny neoprávněné srážkové nátoky do podtlakové
kanalizace. Je třeba striktně dodržovat
podmínky řádného odvádění výhradně
splaškových vod do podtlakové kanalizace. Postupně budeme provádět kontrolu
napojení všech nemovitostí. Kontrola
bude probíhat kouřovou zkouškou (generátorem kouře), kterou se prokazatelně
zjistí případy napojení dešťových vod ze
střech nebo vpustí.

Podmínky napojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci:
1. Každá nemovitost musí mít svoji samostatnou kanalizační přípojku
2. Splaškové a dešťové odpadní vody musí být v nemovitosti důsledně odděleny.
3. Do splaškové kanalizační přípojky smí být připojena pouze voda z WC, koupelen,
prádelen, kuchyní a bazénů.
4. Na kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí být napojena kanalizační přípojka
odvodňující nemovitost přes funkční septik nebo zaústěn přeliv z žumpy. V případě,
že je stávající způsob likvidace odpadních vod z nemovitosti řešen výše uvedeným
způsobem, musí být současně s napojením přípojky na kanalizaci vyřazen septik
(žumpa) z provozu.
5. Do splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové svody ze střech, odvodnění
zpevněných ploch, dvorků apod. Dále pak do této kanalizace nesmí být zaústěny
vody z chlévů a hnojišť.
6. Technický návrh splaškové kanalizační přípojky musí být zpracován v projektové
dokumentaci, která musí být odsouhlasena VAS.

V okolí mokřadu V Kantorkách a také
u Habřiny se objevily obří kmeny. Už letos
by se měly stát “ubytovnami” pro brouky
a další hmyz, který v poslední době velmi
těžko hledá v přírodě přirozené útočiště.
“Kmeny nám darovalo Povodí Moravy. Důvod jejich umístění je prostý.
S kultivací krajiny ubývá pro řadu hmyzích druhů míst, kde by se mohly usadit.
Řeč je o broucích jako je páchník hnědý nebo různé druhy tesaříků, které žijí
v tlejícím dřevě,” říká zastupitel Rajhradic a vedoucí Odboru životního prostředí
v Židlochovicích Milan Komenda.
Padlé stromy, které by se mohly v krajině postupně rozpadnout, jsou hned odklízeny, a tak brouci přicházejí o možnost
se v nich usadit. Na konci zimy budou do
kmenů navíc vyvrtány otvory, které poslouží třeba pro čmeláky nebo včely samotářky.

Místní poplatky pro
rok 2020 zaplaťte
do konce března

V letošním roce je nutné zaplatit místní poplatky do 31. března 2020. Můžete je
uhradit buď hotově na podatelně Obecního úřad v Rajhradicích nebo převodem
na účet číslo 2023558399/0800. Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo vašeho
domu.
Stejně jako vloni i letos zaplatíte za
svoz domovního odpadu 500 korun
za osobu. V případě, že třídíte odpady, to
znamená jste zaregistrováni do systému
separovaného odpadu, je tento poplatek
o 100 korun nižší, tedy 400 korun na osobu. Pokud máte psa, poplatek za něj pro
rok 2020 je 150 korun a za každého dalšího je to 200 korun.
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Rajhradicemi projíždějí tisíce aut

Centrem obce projedou denně tisíce aut.

Obec si vloni na podzim nechala zpracovat studii, která měla za cíl zjistit, kolik
aut přes Rajhradice projíždí. Speciální zařízení sledovalo pohyb po Hlavní ulici nedaleko obchodu v týdnu od 16. do 24. září
a výsledky jsou zarážející. Denně projede
centrem obce několik tisíc aut!
“Intenzita dopravy posledních deset
let v Rajhradicích roste. Osobní i nákladní. Jakákoliv nehoda, omezení či uzavírka
na dálnici D2 nebo na silnici na Vídeň se
okamžitě projeví v dopravě u nás, protože tudy buď vedou objízdné trasy nebo si
to řidiči přes Rajhradice zkracují sami,”
vysvětluje důvody zadání studie starosta obce Luboš Přichystal. Aby byl znám
skutečný počet aut, které obcí projedou,
oslovilo vedení Rajhradic firmu, která se
tímto měřením zabývá.
Společnost umístila ve zmíněném týdnu po celé šířce silnice jednoduchá tlaková čidla, která dokáží spočítat projíždějící
auta. Dokonce umí rozlišit, o jaké vozy
jde. Takže kromě osobních aut, náklaďáků
do 3,5 tuny a nad 3,5 tuny, se ve statistice
objevily i autobusy, kamiony s návěsem

Foto: Tomáš Hájek

Tlakové senzory na měření intenzity dopravy.

a systém rozlišoval i kola a motorky.
Měření také zjistilo, že nejvíc aut projíždí obcí mezi 7 a 8 hodinou ranní a pak
odpoledne mezi čtvrtou a pátou hodinou.
Přes 80% jsou to auta osobní.
“Je to těžko uvěřitelné, ale za těch
sedm dnů měření přes nás projelo v obou
směrech neuvěřitelných 34 557 vozidel.
Pokud jde o denní penzum aut, tak nejhustší provoz byl v pondělí, kdy senzory
zaznamenaly bez šesti aut šest tisíc vozidel! Za ten týden také Rajhradicemi projely skoro tři tisíce dodávek a téměř tisíc
velkých nákladních aut,” prezentuje konkrétní čísla ze studie starosta a dodává:
”Podrobné byly i informace o rychlostech.
Řidiči se ale v tomto úseku chovají velmi
slušně.”
Nejvyšší naměřená rychlost byla 87
kilometrů v hodině a ve směru z Rajhradu. Tento směr svádí řidiče k rychlé jízdě
více než směr opačný. Byl to ale ojedinělý případ. Dobrá zpráva je, že 85% všech
aut povolenou padesátku nepřekročilo.
Určitě i proto, že tenhle úsek střeží radar
pro měření rychlosti. Smutná zpráva je, že

Foto: archiv obce

z tisíce nákladních aut překročilo nějak
povolenou padesátku 247 aut, tedy zhruba
čtvrtina.
Sesbíraná data nezůstanou po zveřejnění zavřená v šuplíku, ale obec je bude
používat při jednání s dalšími subjekty.
Zjištěná intenzita dopravy bude dobrým
podpůrným argumentem například při
žádostech o dotace pro různé dopravní
prvky, jako jsou přechody, ostrůvky a s tím
spojené stavební úpravy.
Situace u váhy, kde vznikl takový malý
přestupní uzel, začíná být neúsnosná. Ve
špičce bývá pro lidi, kteří přijedou autobusem z Brna, Židlochovic či Rajhradu, problém přejít na protější chodník. Zrovna
pro řešení této situace se podrobná analýza dopravy v obci bude hodit jako silný
argument.
“Abychom si ale udělali ještě přesnější
obrázek, jak se v naší vesnici chovají projíždějící řidiči, jsme připraveni měření zopakovat někdy v roce 2020, ovšem zase na
jiném místě, pravděpodobně někde na komunikaci blízké právě zastávkce IDS JMK
u váhy, dodal starosta Luboš Přichystal.

Sledujte dění v obci na FB pro�ilu Rajhradic.
Stačí jít na www.facebook.com/Rajhradice/ nebo nascanovat QR kód a dát Like
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V Rajhradicích už
druhou zimu funguje
klub deskových her

I Outfoxed si můžete zahrát v Rajhradickém klubu deskových her

Starší čísla Rajhradického
zpravodaje najdete na internetu

www.rajhradice.cz/zpravodaj
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Foto: Tomáš Hájek

Cortex, Ticket to Ride, Osadníci
z Katanu, Krabčáci, Azul, Outfoxed. To je
výčet jen několika deskových her, které si
od konce října 2019 do konce února 2020
můžete takřka každý pátek zahrát v sále
obecního úřadu v Rajhradicích.
Už dva roky zde funguje Rajhradický
klub deskových her, kam jsou zvány nejen
děti, ale také dospělí. Všichni, kdo si rádi
hrají a nebaví je jen sedět u televize.
Pro zjištění aktuálního termínu příštích deskových her sledujte prosím facebookovou skupinu Rajhradický klub
deskových her! na adrese www.facebook.
com/groups/2170769006545188/.

Pomozte nám vytvořit seznam
rajhradických firem a řemeslníků
Stalo se vám někdy, že jste chtěli nechat udělat skříňku do obývacího pokoje? Potřebovali jste vyhloubit studnu
nebo opravit auto? Chtěli jste si nechat
vyfotit rodinu nebo se nechat ostříhat?
Rádi byste využili služeb šikovných lidí
z Rajhradic, ale nevíte kam se obrátit.
Přesně těmhle situacím bychom chtěli
v budoucnu předejít. Rádi bychomi do
rajhradického kalendáře na příští rok

sesbírali, co největší počet kontaktů na
naše místní služby, firmy, řemeslníky, živnostníky, prostě na všechny, co něco umí
a jsou naši, Rajhradičtí. Seznam bychom
také rádi aktualizovali na webových stránkách obce. Uveřejnění krátkého popisu
vaší činnosti a kontaktů je v obou případech zdarma. Je to služba občanům - těm,
co něco nabízejí i těm, co nějakou službu
hledají.

Máte-li zájem být bezplatně uvedeni v seznamu rajhradických
ﬁrem a řemeslníků, napište nám prosím na e-mailovou adresu
tomas@tomashajek.cz. Ozveme se Vám.

Informace o Rajhradicích • Elektronická úřední deska
Kalendář obecních akcí • Spolky a sdružení

WWW.RAJHRADICE.CZ
Veřejné vyhlášky • Rady a �py, jak si co vyřídit!
E-podatelna • Poplatky a služby • Služby a ﬁrmy
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Rajhradičtí fotbalisté v roce 2019
vykopali stříbrné medaile 1.A třídy
Rajhradický fotbal je v posledních letech v naší obci jedním z nejaktivnějších
klubů pro volný čas nejen pro dospělé, ale
také pro několik desítek dětí! Sportovní
areál v centru Rajhradic zaznamenal rovněž velkou proměnu, která jde ruku v ruce
s výsledky jednotlivých družstev.

A jaký byl rok 2019 v oddíle kopané TJ
Rajhradice? “Na prvním místě bych chtěl
konstatovat, že dlouhodobou velmi slušnou úroveň sportovních výsledků všech
mužstev považuji za malý zázrak. Daří se
nám také posouvat v rovině práce s našimi nejmladšími,” říká Robert Hájek, místopředseda TJ Rajhradice.

Áčko na stříbrné příčce 1. A
třídy!
Při hodnocení kalendářního roku
2019 zmínil Robert Hájek skvělé výsledky mužstva A mužů. V jarní části tým
dopadl výborně a umístil se na pomyslné
stříbrné příčce 1. A třídy skupiny A. Získal 57 bodů při skóre 66:41. “Vzhledem
k tomu, že uvedená soutěž s sebou přináší
již velmi silné soupeře a sportovní úroveň
je velmi vysoká, považuji tento výsledek
za výborný. Na zmíněných výsledcích se

okamžitě projevil také přístup nového trenéra Tibora Dudy, který je znám svou náročností směrem k hráčům,” doplnil Hájek. Jako vždy nastal pohyb v kádru, a po
6 sezonách nás opustil velmi dobrý středopolař Petr Suchánek, který přestoupil
do mužstva Těšnovic, kde je doma. Dále
odešel Pavel Doležel do Kunštátu.
Naštěstí se velmi rychle podařilo tyto
“ztráty” nahradit hned čtyřmi novými
hráči. Jan Štreit přišel ze Slovanu Brno,
František Proch z Kohoutovic, Václav
Strupár z Novosedel a v průběhu sezóny

Tým rajhradických fotbalistů „A“

ještě Lukáš Raplík ze Svitav. Zase jsou to
velmi dobré výsledky mužstva, které dokazují, že to byla dobrá volba. V podzimní části “áčko” získalo 28 bodů při skóre
39:25 a skončilo spolu s mužstvem Vyškov
B na děleném prvním místě 1.A třídy skupiny B.
A ještě jedno zbožné přání se vznáší
nad rajhradickým A týmem. Do Rajhradic se nedávno přistěhoval bývalý reprezentant České republiky a hráč pražské
Sparty Mário Holek. “Věříme, že se i on
jednou objeví v našem dresu a ještě více
náš kádr zkvalitní. Vzhledem k tomu,
že se spolu o celé věci již nějaký čas bavíme a tuto možnost Mário nevyloučil,
tak se třeba stane malý zázrak,” doufá
s úsměvem místopředseda TJ Rajhradice
a hned se zase vrací do tvrdé reality fotbalového světa.
Rajhradické mužstvo totiž bylo přeřazeno do jiné skupiny v rámcu Jihomoravského fotbalového svazu. “Podle
mého názoru je to nesmyslný krok vedení krajského svazu. Ostře jsme s tím nesouhlasili a opakovaně žádali změnu, ale
marně. Fotbal se prý hraje všude stejný.
Takové bylo vysvětlení svazu,” říká Hájek.
A proč takový ostrý nesouhlas? Přeřazením
do jiné skupiny přišel rajhradický fotbal
o atraktivní zápasy s mužstvy z blízkých obcí
a měst, které mohou vzhledem k malým
vzdálenostem přijet podpořit fanoušci
a stejně tak domácí fanouškovská základna může rajhradické fotbalisty jednodušeji podpořit při zápasech “venku”. Naproti
tomu se naši fotbalisté potkají s mužstvy,
které do Rajhradic přijíždějí z míst mnohdy vzdálený 100 a více kilometrů.

Foto: Luděk Janča

Ani B tým nezklamal
B tým rajhradických fotbalistů minulou sezónu zahájil ve IV. třídě sk. A, okresu Brno–venkov. Před sezónou mužstvo
posílil Ondřej Pelikán a po slibně odehrané podzimní části bojoval na jaře roku
2019 tým, převážně s klubem SK Měnín,
o titul a tedy první místo v tabulce. Pro
jarní boje se do klubu vrátil Michal Zikuška z Blučiny a naopak tým opustil Martin
Černý, který přestoupil do Židlochovic.
Nakonec však družstvo domácí prohra
s Měnínem odsoudila ke konečnému
druhému místu v celkovém hodnocení.
Získali jsme 52 bodů při výsledném skóre
78:46. “Měnín odmítl postoupit do vyšší
soutěže a tak nám, jako druhému týmu
v tabulce, fotbalový svaz nabídl mimořádný postup. My jsme ale tuto neobvyklou
nabídku odmítli, jelikož sami hráči si
vytyčili za cíl, postoupit pouze sportovní
cestou a to vítězstvím v dané soutěži a ne
jakýmkoliv mimořádným způsobem,” vysvětluje s hrdostí na své svěřence, trenér
B týmu David Mikač.
Na podzim 2019 se do týmu vrátil Jan Mikyska z Lelekovic, přišel nový
hráč Filip Vrba a z Vojkovic ještě Dominik Kordík. Nikdo tým neopustil,
a tak současný kádr B mužstva čítá kolem dvaceti aktivních hráčů a asi 13
hráčů v aktivní (důchodové) záloze.
V podzimní části se zatím nepodařilo navázat na úspěšnou minulou sezónu a hlavně vlivem špatných výsledků na hřištích
soupeře je tým po podzimu na čtvrtém
místě. Získal 22 bodů při celkovém skóre
37:24.
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Rajhradičtí srdcaři pomohli
vyhrát zápas
“Jeden zápas ze všech však byl speciální a nezapomenutelný. Proti Ořechu B ???,
27. října se nám vlivem různých okolností
nepodařilo z aktivních hráčů a dostupných záloh postavit sestavu 11 lidí. Proto
jsme oslovili hráče, kteří už delší dobu za
Rajhradice, ani nikde jinde nekopali. Vysvětlili jsme jim situaci a tito “veteráni” se
bez váhání rozhodli naší Benfice pomoci.
Kdo nebyl, neuvěří a přišel o jedinečnou
podívanou, jelikož se na hřišti sešli páni
fotbalisté: Richard Beránek, Martin Kouřil, Marek Kolařík, Michal Zikuška, Karel
Bednář, Petr Šabata, Petr Jelínek a Pavel
Králíček, který k fotbalovému zápasu nastoupil po deseti letech,” vzpomíná David
Mikač. Tito hráči byli poté doplněni do
plné jedenáctičlenné sestavy k aktivním
hráčům. Nejenže tento zápas zvládli s bravurou, ale také díky bojovnosti a srdci pro
Rajhradický fotbal vybojovali tři body za
vítězství 4:3. Těmto hráčům patří velké
poděkování a klobouk dolů před nimi.
Před jarní sezónou už naše “Benfika”
hlásí první posilu - Ondřeje Mittnera. Jedná se také se dvěma dalšími, kteří by mohli team pro jarní sezónu posílit. Cílem je,
co nejlepší výsledek a pokusit se ukopat
první místo.

Fotbalová “školka” se zdvojnásobila
A co dělá vedení TJ Rajhradice největší radost? Nejmladší svěřenci! Rok 2019
byl pro rajhradickou fotbalovou mládež
úspěšný hned z několika směrů. “Zahajovali jsme jej se 14 dětmi v jedné kategorii a ke konci roku jsme počet hráčů
více než zdvojnásobili na celkem 34 dětí.
Nyní hrají ve dvou kategoriích, mladší
a starší přípravka. Skvělé je, že u všech dětí

Souboj rajhradického „Béčka“ na domácím hřišti

rapidně stoupla výkonnost a tomu odpovídaly i výsledky v soutěži. Tu, přestože
se tabulka u této kategorie nevede, naše
děti neoficiálně vyhrály,” vysvětluje Jaroslav Svoboda, trenér mladší přípravky.
Podle něj je to koktejl, pečlivě namíchaný
ze dvou tréninků v týdnu i víkendových
mistrovských utkání. Mimo sezónu to
doplňují přátelské zápasy a různé turnaje,
například zimní halová liga v Žabčicích,
turnaj v Boskovicích nebo zápasové triangly s týmy z okolních vesnic v Rajhradicích. “Především je to ale píle a snaha
všech dětí na sobě pracovat a zlepšovat
se,” dodává.
Zájem dětí o sport je podle Jaroslava
Svobody velmi důležitý, a protože trenéři
mládeže vědí, že by sport dětí neměl být
jednostranný, pořádají pro ně různé další
doprovodné akce a aktivity. V únoru s dětmi vyjeli lyžovat na Fajtův kopec do Velkého Meziříčí. “O prázdninách uspořádali
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fotbalové soustředění - takový sportovní
příměstský tábor. Na něm děti soutěžily nejen ve fotbalových disciplínách, ale
i v baseballu, hokeji nrbo na lezeckých
překážkách,” vypočítává sporty Jaroslav
Svoboda. Děti viděly i ukázku policejní
techniky, jezdily na kolech a celé čtyřdenní soustředění zakončily táborákem
a přespáním ve stanech na hřišti.
Budoucnost mládežnického fotbalu
v Rajhradicích vypadá pozitivně. S počtem dětí chce klub od nové sezóny rozšířit mládežnické kategorie, takže se budete
moci přijít podívat a podpořit naše děti
v zápasech mladších žáků, starší přípravky a mladší přípravky. Děti čekají už
v jarní přípravě dva lyžařské výlety, na
Fajtův kopec a na sjezdovky do Rakouského města Stuhlec. Nelyžaři si půjdou
s trenéry zahrát lední hokej do Rajhradu.
V létě je opět čeká soustředění, které bude
jistě minimálně tak skvělé jako to letošní.

Bez obce a osobního nasazení by to nešlo

Fotbalová přípravka se vloni zdvojnásobila
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A v čem je kouzlo úspěchu a rozvoje
rajhradického fotbalu? “Za vše chceme
společně poděkovat našim hráčům, trenérům a členům realizačních týmů. Obří
podíl na úspěchu a fungování fotbalu
v Rajhradicích má také vedení obce, které fotbal významně podporuje, stejně
jako naši partneři. Bez nich by to nešlo.
A samozřejmě, že obrovský dík patří také
rodičům naší fotbalové základky, kteří své
děti podporují a vedou ke sportu,” dodávají na závěr jednohlasně Robert Hájek,
David Mikač a Jaroslav Svoboda!
Společně také všem obyvatelům Rajhradic popřáli hodně štěstí v novém roce
a vyslovili přání, aby krásný sportovní
areál v Rajhradicích i nadále přinášel radost ze společného sportovního úsilí.

