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Nová základní škola v Rajhradicích čeká na otevření.

Foto: Tomáš Hájek

Základní škola čeká na kolaudaci
Vážení a milí spoluobčané,
konec roku se kvapem blíží. Je čas se za
uplynulým rokem ohlédnout a také se
trošku podívat do budoucna.
Rok 2021 byl ve znamení dvou velkých
staveb. Základní školy a tělocvičny. Základní škola je již dostavěna a obec ji převzala od stavební firmy. V současné době
připravujeme její kolaudaci, po které bude
vydáno číslo popisné a stavba školy musí
být zapsána do rejstříku škol při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Bohužel se jedná o obrovskou „papírovou
válku“ a jen velmi těžko se dá přesně stanovit termín otevření školy. Doufám, že to
bude co nejdříve. Před oficiálním otevřením uspořádáme den otevřených dveří.
Na novou základní školu přímo navazuje budova tělocvičny. Tělocvična je již

také v podstatě dostavěna. Chybí dodělat
dřevěná podlaha a dřevěný obklad zdí.
Dostavujeme také obslužnou komunikaci,
což nám trochu komplikuje počasí. Stavba tělocvičny měla být hotova do konce
listopadu, ale kvůli problémům s dodávkou stavebního materiálu se dokončení
posunulo do konce ledna 2022. Tělocvična bude sloužit hlavně pro výuku tělesné
výchovy pro žáky základní školy. Možnost
zasportovat si ale bude ve večerních hodinách mít i veřejnost. Před uvedením tělocvičny do provozu bude také uspořádán
den otevřených dveří.
V letošním roce jsme rovněž projekčně připravovali opravu ulic Svratecká, Na
Kopečku a U Zvonice. Na ulici Habřina je
připraven projekt vybudování hlavního
řadu vodovodu a kanalizace. Zajistili jsme

MAS Podbrněnsko
pomáhá s dotacemi

Historie babských
hodů v Rajhradicích
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také projekt na přečerpávání dešťových
vod z retenční nádrže Bajtlák do Svratky.
V roce příštím bychom rádi co nejdříve otevřeli základní školu s tělocvičnou,
vyřídili stavební povolení na opravu ulic
Svratecká, Na Kopečku a U Zvonice, projekčně připravili přestavbu staré základní
školy na komunitní dům pro seniory.
V příštím roce by se také konečně měly
rozběhnout komplexní pozemkové úpravy. Pozemkový úřad nám sdělil, že již byla
vybrána projekční firma, která bude celou
pozemkovou úpravu v našem katastru
provádět. Je to firma EKOS T, spol. s.r.o.,
se sídlem v Třebíči.
Do nového roku vám přeji hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Luboš Přichystal, starosta obce

Rozhovor se zlatým
olympionikem
strana 10-11
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Na kříži z Rajhradic bylo použito
pět různých druhů kamene
Po sýpce, jejímž autorem je architekt
Jan Blažej Santini-Aichel, je druhou nejvýznamnější stavbou v Rajhradicích kamenný kříž na křižovatce ulic Opatovická
a Hlavní (na návsi u bývalého kláštěrního dvora). Letos se obci podařilo získat
dotaci na jeho odbornou rekonstrukci.
Restaurátorských prací se ujal sochař
a restaurátor Josef Červinka. V krátkém
rozhovoru pro rajhradický zpravodaj vysvětlil, co oprava vzácné památky obnášela.
Můžete, prosím, zmínit, čím je
kamenný kříž z Rajhradic zvláštní?
Něco k jeho historii? Jak je starý,
proč byl postaven zrovna na tom
místě?
Kříž je s největší pravděpodobností
z roku 1795 a nechala jej postavit rajhradická obec. O důvodech jeho vzniku
a umístění nic nevím, ale nacházel se z urbanistického hlediska na logickém místě.
Na křižovatce hlavních cest do sousedních obcí na pohledové ose cesty z Rajhradu. Zvláštní je tím, že v průběhu času byly
jeho jednotlivé poškozené části doplňovány za nové. Tím je na kříži použito pět
druhů kamene, což považuji za unikátní.
Jedná se o tzv. litavský mušlový vápenec,
červenou arkózu, hořický pískovec a dva
druhy jemnozrnného neidentifikovaného
pískovce. Pozoruhodný je i nález zbytků původního olejového nátěru korpusu
Krista. Kristus je s největší pravděpodobností nejstarší částí kříže. Možná je i starší,
než udává nápis na soklu. V každém případě se svým tvaroslovím hlásí k období
pozdního baroka, kdy bylo obvyklé sochy
opatřovat nátěry. Ty měly imitovat buď
drahé materiály, nebo dotvářet iluzi barokní sochy. Rajhradický Kristus patří do
té druhé skupiny. Nalezené zbytky nátěrů
imitovaly barvu lidského těla (inkarnát).
Proč bylo třeba kříž nechat zrestaurovat?
Životnost předchozích oprav již uběhla.
Některé části kříže jsou na hranici životnosti, a to i přes proběhlé restaurování.
U kamenných památek umístěných v exteriéru se cyklus oprav s narůstajícím vě-
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doucích látek v kameni. Dokumentace se
provádí u takovýchto drobných památek
pouze fotograficky.
Narazili jste během restaurování
na nějaké problémy?
Ano, narazili a nebylo jich zrovna
málo. Zásadním problémem rajhradického kříže je kombinace několika různých
typů kamene, které se navzájem svým
chemickým složením poškozují. V kříži
z pískovce je vložen korpus Ježíše Krista
z vápence. Právě vápenec svými korozními produkty pískovcový kříž ničí.
Podařilo se obnovit i všechny
nápisy na kříži? Některé byly už
zcela setřené.
V zásadě ano. Obnovení textů se podařilo. Velkou pomocí při jejich rehabilitaci
byl přepis v knize Dějiny farnosti rajhradské od Dr. Karla Uhla z roku 1934. Na
každé ze čtyř stran soklu je jeden nápis.
Obnovení textů je provedeno zvýrazněním lazurní barvou, která umožňuje text
přečíst. Na rozdíl od vyčerněných či zlacených nápisů zde nevadí drobné plastické
defekty kamene, které jinak působí rušivě.

Ježíš Kristus z rajhradického pískovcového kříže.

Jak bude osazení vypadat? Patří
ke kříži i nízký kovaný plot?
Jednotlivé bloky se na sebe poskládají
a spojí nerezovými čepy. Následně budou zatmeleny spáry a související defekty. Poté, co bude dokončeno restaurování
kamene, bude kříž doplněn železným plůtkem, který je jeho součástí a pravděpodobně nejmladším doplňkem historické
památky.

Foto: archiv Josefa Červinky

Bude třeba o kříž po jeho návratu
nějak jinak pečovat?
Ano, průběžná péče prodlužuje životnost. Kvůli poškození kamene bude nutný
občasný monitoring, obnova biocidního
ošetření proti růstu řas a mechů, konzervačních nátěrů a podobně. Především je
ale nutné pamatovat na to, že by v dohledné době bylo dobré většinu kříže nahradit
kopií z nového kamene.

MAS Podbrněnsko pomáhá Rajhradicím s dotacemi

Restaurátor Josef Červinka při práci.

kem zkracuje až k jejich konci existence ve
venkovních podmínkách.
Jak dlouho práce na obnově kříže
trvaly?
Tři měsíce. A ještě bude třeba provést
dokončovací práce po osazení kříže na
nové místo.
Jaký byl postup restaurátorských
prací, co bylo třeba udělat?
Po průzkumu a dokumentaci byl kříž
demontován a převezen do naší restaurátorské dílny u Tišnova. Tam byly nejvíce
poškozené části nejprve předzpevněny
a povrch kamene byl očištěn od hrubých
nečistot pomocí vodní páry. Potom jsme

Foto: archiv Josefa Červinky

se pustili do zpevňování zvětralého kamene a čištění tvrdých silikátových krust
a nepůvodních barevných úprav. Následovalo další zpevnění a doplnění prvků,
které již nešlo restaurovat. Jsou vysekány
z nového kamene. Poté jsme doplnili chybějící části kamene vyplněním trhlin. Následovala povrchová úprava a konzervace
proti vodě.
Jak si takový průzkum a dokumentaci máme představit?
Průzkum zde byl zaměřen na identifikaci jednotlivých použitých materiálů, na
přítomnost starších povrchových vrstev,
odebrali jsme vzorky na jejich mikroskopické pozorování a na přítomnost nežá-

Nábytek v nové školní jídelně nebo nový
chodník kolem Hlavní ulice v Loučce. To
jsou jen dva příklady investic obce, na
které Rajhradicím pomohla sehnat peníze
nezisková organizace MAS Podbrněnsko.
Místní akční skupina, neboli MAS
Podbrněnsko, je spolek působící na území
35 obcí jižně od Brna. Spojuje aktivní obyvatele do komunity, která se snaží rozvíjet
život na venkově. Propojuje obce, školy,
spolky, podnikatele i širokou veřejnost.
Díky finanční podpoře Evropské unie přináší nové možnosti ve formě rekonstrukcí infrastruktury, jako jsou třeba nové či

opravené chodníky, cyklostezky nebo také
odborné učebny ve školách. Organizace
také pomáhá drobným podnikatelům na
příklad nákupem potřebného vybavení.
Myslí i na spolky a podporu jejich činnosti, například pomocí opravy kluboven
pro možnost setkávání místních. To vše
s ohledem na ochranu přírody a udržení
hodnot a tradic v obcích jižní Moravy.
Ve spolupráci s vedením Rajhradic se
podařilo získat dotaci na nákup nábytku
do školní jídelny a šatny pro žáky základní školy. V plánu je také vybavit nábytkem
nově vznikající kmenovou třídu a školní

družinu. V roce 2018 byly díky dotaci přes
Místní akční skupinu Podbrněnsko vybudovány nové chodníky podél ulice Hlavní
v lokalitě Loučka.
Co se chystá? V současnosti se MAS
Podbrněnsko snaží blíže seznámit s místními občany a podnikateli, aby podpora Evropské unie mohla směřovat do
nejrůznějších oblastí. Pomoci by mohla
i nově vzniklá Regionální značka „Brněnsko, originální produkt®”. Ta je udělována
místním výrobkům, službám či zážitkům
zaručujícím lokální původ. Regionální
značka se tak snaží o zachovávání tradic
v území s respektem k přírodě a hrdostí na
dané místo. V dalších aktivitách se MAS
Podbrněnsko zaměřuje na přizpůsobení
se změnám klimatu a podporu energetických úspor nebo zlepšení zadržování vody
v krajině. Například v Pohořelicích podpořil výsadbu stromů a keřů podél Šumického potoka a výsadbu květinové
louky. Ta umožní lepší vsakování vody
i při vytrvalejších deštích a zároveň poskytne klidné útočiště k odpočinku místních. Také se plánuje více zaměřit na
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vzdělávací akce, které pomohou s dotacemi nejen obcím, ale také spolkům nebo
dokonce jednotlivcům.
Jste-li šikovný producent, zemědělec, řemeslník nebo znáte ve svém
okolí někoho, komu by regionální
značka Brněnsko mohla pomoct ve zviditelnění činnosti, ozvěte se! Podrobnosti
k aktivitám spojeným nejen s regionální značkou naleznete na webových
stránkách www.podbrnensko.cz nebo

na facebookovém profilu MAS Podbrněnsko. Také vám neuniknou novinky
o připravovaných dotačních možnostech,
kdy v příštím roce plánuje přerozdělit
z Programu rozvoje venkova prostředky ve
výši téměř devíti milionů korun pro zmíněnou oblast. Máte-li nápad na zlepšení
kvality života v obci nebo regionu a nevíte
kde začít, neváhejte se na MAS Podbrněnsko obrátit. Uvítají vaše náměty a pomohou
s realizací vašich představ.

Rybáři letos v srpnu zrevitalizovali
odtok vody z biotopu Habřina

K vyčištění odtoku vody z Habřiny bylo třeba vykácet náletové keře.

Sdružení Rajhradických rybářů a přátel přírody v letošním roce oslavilo již 9
let od založení. S 98 aktivními členy patří
tento spolek k větším sdružením.
Rajhradičtí rybáři se samozřejmě nezabývají jen jen lovem ryb, ale zapojují
se také do různých ekologických aktivit
v rámci obce. „Snažíme se vychovávat
zejména děti k úctě k přírodě, abychom
si vychovali občany obce, kteří si budou

vážit přírody a naučili se ji chránit. Cílem je zajistit budoucí generaci, která
nebude lhostejná ke svému okolí. Našimi
hlavními aktivitami je starat se společně
o zdárný chod dvou rajhradických nádrží Bajtláku a Habřiny,” říká za rajhradické
rybáře předseda spolku Zdeněk Vágner.
V obou případech je činnost rybářského spolku kvitována s povděkem, protože obě lokality vyžadují trvalou péči. Na

Foto: Tomáš Hájek

biotopu Habřina byl letos na podzim zrevitalizován odtok, aby bylo možné manipulovat lépe s hladinou nádrže.
„Do zarybnění na nádrži Bajtlák se nám
promítá i zimní lov pstruhů. Jsme moc
rádi, že si tuto možnost lovu přímo v centru obce oblíbila řada obyvatel Rajhradic.
Jen nás trápí, že o zimních víkendech částečně omezujeme průjezd v ulici Za kapličkou, protože tam parkují rybáři, kteří
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si přijeli zachytat z okolních obcí. Za toto
dočasné omezení se omlouváme,” doplnil
Zdeněk Vágner.
Co se týká běžného rybaření od dubna
do listopadu, především na Habřině, daří
se rybářům skloubit využití nádrže jak pro
koupání, tak rybaření. Sami se intenzivně
podílí na úklidu kolem nádrže. Zvláště
v letních měsících dovedou někteří lidé
vyprodukovat poměrně hodně odpadu
a zcela nepochopitelně ho nechají ležet na
pláži nebo ho dokonce naházejí do vody.
Tito neukáznění návštěvníci, převážně
z blízkého i vzdálenějšího okolí Rajhradic,
kteří se na Habřinu chodí koupat, přinuti-

li spolek k rozhodnutí vypracovat na Habřině provozní řád. Díky němu snad od
příštího roku lépe předejdou problémům
s neukázněnými návštěvníky.
„K dalším nešvarům, které musíme na
Habřině řešit docela často, patří lidé, kteří zcela nepochopitelně přes zákaz vjezdu
přijíždějí často až na louku k nádrži. Toto
však úspěšně řeší naše policie stejně jako
občasné potíže s pytláky,“ uvedl Vágner
a ve výčtu úspěšné spolupráce pokračoval
poděkováním vedení obce.
Sdružení Rajhradických rybářů a přátel
přírody každoročně pořádá rybářský ples,
o který je tak velký zájem, že i přes kapa-

citu 140 míst se na řadu lidí bohužel nedostane. Následující ples je naplánován na
12. února 2022. „V příštím roce bychom
chtěli ve spolupráci s obcí upravit hráz na
nádrži Bajtlák, aby se při zachycování přívalových dešťů neprotrhávala. Dále spolupracujeme s obcí na přípravě revitalizace
Bajtláku a následném napojení na výtlak
do Habřiny a řeky. Budeme potěšeni, když
budeme moci v našem sdružení přivítat nové členy. Ale i ostatní občany rádi
uvidíme v následujícím roce na akcích
pořádaných nejen našim sdružením, ale
i obcí,” uzavřel za sdružení Rajhradických
rybářů a přátel přírody Zdeněk Vágner.

Babské hody mají třicetiletou tradici
Kromě tradičních Stanislavských hodů
se v Rajhradicích posledních třicet let pořádají vždy v červnu hody babské. Jejich
stručnou historii pro zpravodaj zpracovala jedna z členek spolku Rajhradické baby
Magda Maresová (Pelikánová).
S nápadem uspořádat Babské hody
v Rajhradicích přišla skupina rajhradických žen v roce 1992. „Byly tři roky po
sametové revoluci a najednou se všechno smělo a všechno bylo možné! Žádné
schvalování, přezkoumávání či povolování s dohledem, tak jak bývalo zvykem,”
vzpomíná Magda Maresová.
Ženy se domluvily mezi sebou a první Babské hody se uskutečnily v červnu
1992. Hodová zábava se konala na hřišti
v Rajhradicích. Nadšení bylo obrovské,
každý měl chuť se zapojit a to se projevilo také na účasti. Hodů se zúčastnilo na
šest desítek krojovaných ženských ve věku
od osmnácti do sedmdesáti let. V historii měly Rajhradice svoje vlastní kroje,
ovšem dnes už nikdo neví, ani jak vypadal, ani z čeho byl ušitý. Dochovaly se
pouze černobílé fotografie, v nepříliš dobré kvalitě. Proto se dnes na hodech nosí
kroje kyjovské.
Dříve se kroje půjčovaly v půjčovnách,
některé zapůjčovala Martina Zavadilová.
V roce 2017 Jana Kafková založila v naší
obci půjčovnu krojů, které sama šije.
Druhý roční Babských hodů v roce
1993 se oragnizátorky rozhodly uspořádat
ne na hřišti, ale přímo na parku v Loučce, kde stává hodová máje. Uspořádat
hodovou zábavu v těchto prostorách nebylo zrovna jednoduché. Na parku nebylo

Babské hody v Loučce „na parku“ v roce 1997.

Foto: archiv obce

nic, jen stromy a volný prostor. Prakticky
všechno, co je k takovéto zábavě potřeba,
se muselo přivézt. Parket, stany, židle, stoly, natáhnout elektřina, zajistit sudy s vodou a podobně.
V Loučce se v této variantě hody pořádaly asi 9 let a zpětně je nutno říci, že to
nebylo úplně ku prospěchu věci. Organizace a zajištění všech potřebných věcí bylo
čím dál náročnější a většině účastnic se
nelíbilo, že se vesnice stále snaží dělit na
Loučku a Rajhradice.
Ženy z Rajhradic se odmítly zábavy na
parku zúčastňovat, účast v průvodu velmi

poklesla a také zájem o hodovou zábavu
byl daleko menší. Přišly roky, kdy opravdu hrozilo, že se Babské hody přestanou
pořádat úplně.
Několika změnami se nakonec sváry
uklidnily. Pořadatelky hodovou zábavu
přesunuly zpět na hřiště uprostřed obce,
kde bylo také dostatečné zázemí. Současně se dohodlo, že průvod bude i nadále
vycházet z parku, kde stává máje. A tak to
funguje dodnes.
Důležitou roli na hodech i v průvodu
mají pro Babské hody sklepníci. Bez těch
by to vůbec nešlo. Už několik let vše zdár-
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ně funguje pod vedením hlavního sklepníka Jakuba Klašky. Sklepníci se vzorně
starají o všechny stárky, děti a návštěvníky
hodů.
Pořádání a úspěch hodů jsou velmi závislé na dobrém počasí, protože Rajhradice nemají k dispozici vhodný sál pro mokrou variantu. Hodová zábava i odpolední

Babské hody v roce 2018 v Rajhradicích.

posezení se tudíž pořádají venku na tzv.
malém hřišti. Tento prostor Rajhradické
baby vždycky v pátek před hody vyzdobí,
na parket se postaví májka a hody skoro
mohou začít.
Definitivní začátek hodů však musí
posvětit starosta obce. Proto je potřeba jej v sobotu před průvodem požádat

Foto: Pavel Kafka

o takzvané „hodové právo“. Teprve po
jeho předání jsou Babské hody považovány za oficiálně zahájené. Hodové právo
se starostovi Rajhradic vrací zase zpátky
o půlnoci.
Občerstvení pro účastníky Babských
hodů se ze začátku řešilo tak, jak bývalo na dědinách během hodů zvykem.
Domluvilo se vždy několik zastávek
u jednotlivých „stárek“. U domu každé
z nich pak bylo nachystané drobné občerstvení. V roce 2021 se jednotlivé zastávky zrušily. Průvod s kapelou projde obcí a skončí na malém hřišti, kde
je připraveno posezení s občerstvením
a veškerým zázemím.
Pokud víme, žádná obec v okolí nemá
tak dlouhou historii Babských hodů. Za
jejich organizací a udržováním tradice je
spousta práce, která často není moc vidět.
Třeba od roku 2012 baby pro zpestření
hodové zábavy nacvičují večerní taneční
překvapení. Dnes je tento taneček již tradicí, ve které pokračují. Většina bab se do
pořádání hodů aktivně zapojuje, dělají to
s radostí, baví je to. V příštím roce 2022 se
chystá již 29. ročník.
Spolek Rajhradických bab na pořádání
Babských hodů velmi úzce spolupracuje
s obcí, která jejich aktivity podporuje.
Rajhradické baby se zase aktivně podílí na
většině obecních akcí.
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Děti ve školce také pečují o záhonky

Uplynulý školní rok byl ve znamení distanční výuky
Jaký byl školní rok 2020/2021? V paměti všech žáků, rodičů i pracovníků školy
zůstane jako rok plný omezení a nestandardní práce. Pandemie nemoci covid-19
ovlivnila život nejen v naší zemi, ale na
celém světě. Obavy o životy lidí a minimalizování pohybu ovlivnily také činnost
naší školy.
Dalo by se říct, že průběh školního roku
shrnují slova jako roušky, respirátory, testování, distanční výuka, zvýšená hygiena
rukou, dezinfekce. Mohu zodpovědně
prohlásit, že žáci zvládali veškerá omezení
s velkou mírou pochopení a zautomatizovali si dovednosti i v oblasti ochrany zdraví za mimořádných opatření.
Opětovné uzavření škol a zavedení distanční výuky již žáky, pedagogy ani rodiče nezaskočilo jako v předchozím roce.
Bohužel jsme neočekávali takový dlouhý
časový horizont. Ze 185 dnů výuky trvala
distanční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku

58 dnů a pro žáky 3. – 5. ročníku 96 dnů.
Je však na místě konstatování, že i za velmi
striktních opatření a podmínek žáci vzdělávání zvládli velmi dobře. Dva žáci se po
celou dobu vzdělávali v distanční výuce,
a jedna žákyně uspěla v přijetí na víceleté
gymnázium.
Při náročné práci v distanční výuce se
velmi osvědčila videa pro výuku AJ, využívání webových aplikací zejména ve vyšších ročnících. Všechny žáky jsme rozdělili do menších skupin, aby práce mohla
být intenzivní a méně roztříštěná, což při
hodnocení tohoto způsobu práce učitelé
i rodiče oceňovali. Žáci získali touto výukou množství digitálních kompetencí.
Vzhledem k situaci jsme byli nuceni
zrušit veškeré naplánované aktivity, které
neodmyslitelně patří k činnosti školy, jako
jsou plavání, lyžařský výcvik, edukativně stimulační skupiny pro budoucí žáky
školy, škola v přírodě, školní akademie,

společné aktivity s rodiči, včetně návštěv
výukových programů, divadelních představení či výstav.
V září 2020 nastoupilo do školy 91 žáků
a s dětmi pracovalo celkem 16 pedagogických pracovníků. V průběhu roku odešla
třídní učitelka 5. ročníku, které náročnost
distanční výuky nevyhovovala, a posléze
odešla na mateřskou dovolenou paní vychovatelka.
Mohu zkonstatovat, že jsme velmi náročný školní rok zvládli s grácií. Dovoluji si tímto vyslovit poděkování všem
účastníkům vzdělávání – žákům za výdrž
a velkou míru nasazení, rodičům za spolupráci a intenzivní podporu svých dětí,
pracovníkům školy za odvedenou práci
i za maximální nasazení v tak nestandardní situaci a všem společně za velkou míru
tolerance a pochopení.
Za kolektiv ZŠ Blanka Prišťová

Děti v rajhradické mateřské škole prožily pestrý rok plný různých aktivit.

I život v rajhradické mateřské škole byl
v loňském školním roce výrazně poznamenán epidemií koronaviru a s ní souvisejícími opatřeními. Přesto zůstala Mateřská škola v Rajhradicích otevřena po
celou možnou dobu, zavřeno bylo jen po
nařízení vlády.
V zahradě školky se v rámci environmentální výchovy podařilo vybudovat
vyvýšené záhony, kde si děti mohou zkusit
pečovat o zasazenou zeleninu či bylinky.
„Svůj vlastní záhonek má každá třída ve
školce,“ uvedla ředitelka mateřské školy
v Rajhradicích Markéta Markelová. Doplnila, že ve školce v uplynulém roce vznikly
také dva nové přírodní kouty. Paní učitel-

ky spolu s dětmi zasadily vrbičky, tůjky
a okrasné keře. Z peněz, které poskytla
obec, byl v zahradě opraven dřevěný altán,
který dostal zbrusu nový okap.
V mateřské škole se uskutečnilo také
několik akcí pro děti. Dětem se hodně líbilo mobilní planetárium. Nadšené byly
z návštěvy kozí farmy, kde se dozvěděly
informace o správné výživě. Školku také
navštívili uniformovaní policisté, kteří
dětem vyprávěli o bezpečnosti. V rámci
projektového dne děti tvořily s barvami.
Uskutečnilo se také dýňování. V každé
třídě zvlášť pak měly děti připravenou vánoční besídku
Mateřská škola v Rajhradicích byla

Foto: archiv MŠ Rajhradice

v uplynulém roce zapojena také do dvou
vzdělávacích projektů. Jeden z nich se
jmenoval Se sokolem do života aneb Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
V projektu se děti učí vnímat pohyb jako
přirozenost a součást jejich života. Všemi
aktivitami je provází postavičky zvířátek.
S ohledem na houstnoucí dopravu je
rajhradická mateřská škola zapojena do
nového dopravního projektu - Markétina
dopravní výchova. Cílem tohoto projektu
je učit děti zásadám bezpečnosti silničního provozu, kterého se denně všichni
účastníme. Snahou je snížení počtu dopravních nehod, které často končí i tragicky.
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Škola bývala kasárnami i lazaretem
Uplynulý školní rok byl 130. rokem existence školy. To už v dějinách lidstva stojí za zmínku. Končící školní rok měl být
v existenci současné budovy posledním
a činnost školy se měla přesunout do nových prostor, což se bohužel neuskutečnilo. Začali jsme tedy v září 2021 psát 131.
rok jejího života.
Škola byla svědkem mnoha historických
událostí – otevření 1. 9. 1891 za Rakouska-Uherska, 1. světová válka, hospodářská krize, vznik republiky, světová hospodářská krize, 2. světová válka, poválečná
doba v totalitním období a demokratická
změna společnosti. Každá z těchto etap se
podepsala i na budově a dění v ní.
Škola, která vznikala z příspěvků občanů z Rajhradic a okolních obcí, se dokázala rozšířit o další poschodí (současná
podoba), posléze o sousední pozemek vyhrazen na hřiště a pro pozemkové práce
(dnes opět v soukromém vlastnictví). Ve
škole, která byla dominantou a pýchou
obce, bylo např. ubytováno vojsko (československé i německé), v roce 1945 se stala
německými kasárnami a na konci války
ruským lazaretem. Škola několikrát čelila
i přírodním živlům (povodně 1941, 1946).
Ve škole byla zřízena mateřská škola

Současná škola pamatuje desetiletí a stovky rajhradických školáků.

(v letech 1945-1966), školní kuchyně
(v letech 1925-1949). Tak jak to ve společnosti bývá, bylo nutné zavést výuku jazyků poplatné danému režimu – němčina
(1940), ruština (1951), po roce 1990 opět
němčina a v současnosti angličtina.
Budova byla postupně modernizována
– zřízena šatna s povinností přezouvání se (1948), nainstalován školní rozhlas

Jedna z nejstarších fotografií žáků rajhradické základní školy, druhého ročníku z roku 1935.

Foto: Tomáš Hájek

(1949), zavedeno elektrické osvětlení
a zvonění (1950), vybudován chodník
před školou (1955), instalován vodovod,
zřízeny splachovací záchody a vyměněna
okna v průčelí školy (1958). Následovala
výměna oken ze severní strany (1959),
oprava fasády (1964) či zřízení pionýrské
klubovny z bývalého ředitelského bytu
(1974). Byly provedeny topné rozvody

Foto: archiv obce
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s centrální kotelnou (1992) včetně nejnutnějších oprav pro zachování chodu (poslední roku 2005).
Ze zajímavostí týkající se vzdělávání
bych výčtem uvedla: stanovení nejvyššího počtu žáků ve třídě na 45 žáků (1939)
a dokonce na 60 žáků (1941), zavedení
45 minut pro vyučovací jednotku (1946)
a žákovských knížek (1950), realizace povinných preventivních prohlídek chrupu
(1956), výuka ve směnách (1957), učebnice zdarma a zavedení fyzminutovek
(1960). Dále zavedení hodin veřejně prospěšných prací (1962), poloodborného
vyučování v 5. ročníku a programového
vyučování (1964). Uvádím i pozoruhodnost týkající se docházky do školy - nejprve v rámci jedenáctidenního pracovního cyklu byla každá druhá sobota volná
(1967) a posléze pětidenní pracovní cyklus s úterní a čtvrteční celodenní výukou
(1968). Od roku 1977, kdy byla zavedena
československá výchovně vzdělávací soustava a tzv. kooperace = sloučení žáků
ze dvou obcí (Rajhradice, Opatovice) do
jednoho ročníku, byly využity prostory
školy pouze pro dva ročníky, a 5. roč. dochází do Rajhradu. Žáci se účastnili prvního plaveckého výcviku v Blučině (1978)
v nově zbudovaném bazénu. Od 1. 1. 1995
nastala změna organizační formy školy
tzv. právní subjektivita. Téhož roku byla
zřízena i školní družina. Tzv. kooperace se
ZŠ Opatovice byla ukončena roku 2010,
v roce 2017 se škola stala plnohodnotnou
pětitřídní školou.
Vývoj zaznamenalo i označení pozice vedení školy: nadučitel, nadučitel
a současně správce školy, řídící učitel, řídící učitel a správce školy, nadpočetný
řídící učitel a správce školy, ředitel školy
(1948). Oslovování učitelů se také měnilo:
podučitel, učitel, výpomocný učitel, definitivní učitel, industriální učitel, učitelský praktikant, učitel čekatel. (Označení
v mužském rodě). Pozice školnice byla
zřízena až v roce 1974. Asistent pedagoga
na naší škole působí od roku 2014.
Mezi úspěchy školy, které svědčí o velmi kvalitní činnosti, patří: 1946 - uděleno
„čestné uznání za vzorné plnění vlastního
školního programu, za ukázněné chování žactva a vynikající jeho píli, za výkony
dobrovolného pracovního družstva při
škole, za sbírky pro kraje válkou postižené
a jiné činy školní žákovské samosprávy“;
1962 – ředitel školy Jan Pelikán vyznamenán za úspěšnou výchovnou práci a škola označena okresní školní inspekcí jako

Rajhradická škola ještě se zídkou a plotem před vchodem.

škola pokrokových pedagogických zkušeností; 1963 a 1965 – paní učitelka Božena
Šimončičová vyznamenána za vynikající
výchovnou a vzdělávací práci; v letech
1963–1965 – škola umožňuje hospitace
jiným školám (vzorová škola).
Dalšími zajímavostmi z realizované
činnosti školy byly následující aktivity:
1953 – třítýdenní pobyt žáků v ozdravovně ve Valešíně (první škola v okrese),
1953 – první pionýrský slib, 1954 – účast
na první spartakiádě, 1961 – třídní zdravotní hlídky, 2000 – účast na všesokolském sletu. V průběhu let byli žáci vedeni
k ekologickému myšlení a prováděli sběr
různých surovin: papír, hadry, sklo, kosti,
železo, ovocné pecky, kaštany, léčivé byliny, pomerančová kůra i plastové lahve;
dále kameny na poli, řepné škůdce, mandelinku bramborovou i chrousty. V letech

Foto: archiv obce

1956–1962 byli vedeni ke školnímu spoření, kdy celkem naspořili neuvěřitelných
142 827,02 Kčs.
K 31. 8. 2021 docházelo do školy celkem
13 496 žáků. Nejvíce žáků 235 docházelo
do školy ve školním roce 1931/1932, kdy
škola vykazovala 5 tříd a 2 třídy s expoziturou v Rebešovicích. Nejméně žáků
42 docházelo do školy ve školním roce
1999-2000. V rajhradické základní škole
působilo celkem 180 pedagogických pracovníků, deset provozních pracovníků
a na pozici „ředitele školy“ se vystřídalo
8 osobností.
Při svém ohlédnutí jsem vycházela ze
školních kronik, které najdete v rajhradském archivu.
Zpracovala Blanka Prišťová, ředitelka
základní školy v Rajhradicích

Základní škola v Rajhradicích při povodni v roce 1941.

Foto: archiv obce
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Rajhradický myslivec vystřílel na
olympiádě v Tokiu zlatou medaili
Před dvěma lety Jiří Lipták pro Rajhradický zpravodaj popisoval, jak se připravuje na olympiádu 2020 do Tokia.
Mluvil pokorně o přípravách, o tvrdé
práci, o štěstí. O tom, že snem každého
sportovce je získat olympijskou medaili.
Řízením osudu, a hlavně řízením covidu,
se největší sportovní svátek uskutečnil až
o rok později. Skvělá forma však naštěstí
Jirkovi vydržela. Léta dřiny tak nakonec
letos v létě proměnil ve zlatou olympijskou
medaili v brokové střelbě na trap. Jeho finálový boj sledovala celá Česká republika.
A tak by byl hřích nevyužít, že je tenhle
světový sportovec rajhradickým rodákem
a stále obyvatelem naší obce. Proto jsme
mu po několika měsících od zlatého finále
položili pár otázek.
Jaký to byl pocit stát na olympiádě
na stupních vítězů?
Byl to strašně krásný pocit, byl jsem
hrozně rád, že po 25 letech, které jsem
střílení obětoval, jsem na zlatou olympijskou medaili dosáhl. Víc toho ve střílení
dosahnout nejde a kdybych uz nikdy žádnou medaili nezískal, můžu si s klidným
srdcem říct, že to čtvrtstoletí jsem netrénoval zbytečně.
Jaký je recept na zisk zlaté medaile, co se muselo stát, aby to
vyšlo?
Musíš mít trpělivost a vytrvalost. Nesmíš házet flintu do žita po nevydařeném

Zlatá olympijská medaile. Foto: Tomáš Hájek

Jiří Lipták a David Kostelecký po návratu z Olympijských her v Tokiu.

závodě a poučit se z chyb. Jen tak můžeš
jít do dalších závodů silnější a zkušenější.
Když děláš vrcholový sport a pomýšlíš na
olympiádu, nemůžeš to dělat na 50 procent.
Byla to tvoje druhá olympiáda, v
čem byla jiná než ta předešlá?
Když vynechám covidová opatřeni, tak
určitě byla jiná v tom, že jsem měl o 9 let
víc zkušeností a odjížděl do Tokia silnější,
než do Londýna. A taky bych zmínil časový posun. Zatímco Londýn byl za humny,
Tokio je skoro na druhé straně zeměkoule,
proto jsme tam odletěli s dvanáctidenním
předstihem. V Londýně jsem zaplatil nováčkovskou daň, měl jsem tam určitě navíc, ale celé mě to semlelo….
Změnil se nějak tvůj život po zisku
zlaté olympijské medaile?
Čtyři měsíce po návratu z OH jsem byl
v jednom kole, vůbec jsem se nezastavil.
Jako bych usnul a probudil se za čtyři měsíce. Bylo to hodně náročné, ale to k tomu

Foto: Tomáš Hájek

patří. Měl jsem minimum času na rodinu a koníčky, ale nyní se to už uklidňuje.
Najezdil jsem tisíce kilometru, účastnil se
různých charitativních a společenských
akci, rozhovorů, natáčení, focení….
Ale asi největší změna pro mě je, že mě
poznávají lidi třeba na výletě v Beskydech.
Když mi říkají, že to pro ně byl krásný
zážitek, sledovat náš úspěch v přímém
přenosu v televizi, tak mě těší, že jsme lidem udělali radost. Že z toho měli zážitek
a radovali se s námi.
Jak moc v cestě za zlatem pomáhá
podpora sponzorů?
Ve střelectví se nepohybuje tolik sponzorů a tedy peněz jako v jiných sportech,
o to víc si jich vážím. Náš svaz, ani klub
nemaji bezednou pokladnu. Já jsem rád,
že sponzorské finance můžu využít na
zkvalitnění přípravy a díky těmto penězům můžu absolvovat i nějaký zahraniční
závod navíc. Všechno jsou to zkušenosti,
které se pak sčítají do případných úspěchů i vyrovnávání se s neúspěchy. Nemu-
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síme chodit daleko, jeden z mých věrných
a dlouhodobých sponzorů je Agroservis
v Rajhradicích. Chtěl bych tímto poděkovat jednateli Martinovi Zedníčkovi a celé
rodině Zedníčků za důvěru a podporu.
Jaké bylo přivítání doma v rodině
a pak v obci?
První přivítání jsme měli po třiceti hodinách cesty v Brně na olympijském festivalu. Něco neskutečného, tolik fanoušků a lidí, co nám drželi palce. Já se už ale
strašně tešil domů, tak jsme po čtyřech
hodinach odjeli směr Rajhradice a tam
na mě čekalo další překvapení. Kamarádi od střílení a z myslivosti pro mě spolu
s manželkou, dětmi a rodinou připravili
utajené přivítání na zahradě. To mě vážně
dojalo. Toho si strašně cením. Zároveň se
musím omluvit všem, kteří na mě čekali
na Ženáčských hodech na hřišti. Ale já na
to už fakt neměl sílu. O to víc jsem si užil,
a věřím, že i všichni, kdo přišli, rozloučení
s prázdninami. Bylo to super! Velké díky
patří Rajhradickým babám, Lubošovi, starostovi Rajhradic a všem, kteří se na téhle
nádherné akci podíleli. Bylo to krásné přivítání. Díky.
Co tě vedlo, věnovat dar, který ti
přislíbila Sazka, právě rajhradickému fotbalu?
Olympijské střelecké disciplíny mají
více finančních toků, můžeme čerpat finance od města Brna a Jihomoravského kraje, jelikož můj klub SSKP Kometa
Brno má sídlo v Brně. Dále nám na provoz
a fungování přispívá Ministerstvo školství,
Národní sportovní agentura a také Olymp-centrum sportu Ministerstva vnitra.
Pokud by Český střelecký svaz potřeboval
další finanční prostředky, má k dispozici
mě a Davida Kosteleckého a naše tváře, na

Sledujte

které můžeme získat sponzory pro svaz.
Do financování TJ Rajhradice nejsem
úplně zasvěcený a nerad bych někoho
urazil, ale myslím si, že hlavní příjem má
klub od obce Rajhradice. Takže jsem tímto rozhodnutím snad pomohl oběma stranám. Od Sazky se nám podařilo získat sto
tisíc korun pro mládež a obec tím pádem
peníze ušetřila. Když vidím, kolik dětí na
hřišti sportuje, tak rozhodnutí bylo snadné. Navíc to asi málokdo ví, ale fotbal
v Rajhradicích byl i můj první sport.
Jaké jsou tvoje další plány? Uvidíme ještě jednu medaili z olympiády?
Olympiáda v Paříži bude za dva a půl
roku. Už příští rok se bude bojovat o první
postupová místa, jedno bych chtěl urvat
pro sebe, ale bude to nesmírně těžké, za-

darmo mi to nikdo nenechá. Stojím nohama na zemi a počítám i s variantou, že
se nominace na OH do Paříže podařit nemusí. Pokud se do Paříže probojuju, bude
tam proti mně stát 28 kvalitních střelců,
mluvit o medaili si netroufnu. Jak se říká
„Chceš-li rozesmát pána Boha, řekni mu
své plány!”
Odhadneš, kolik jsi už rozdal podpisů?
Podpisy a podpisové kartičky nepočítám, ale myslím, že jsme slušně nechali
vydělat i Českou poštu. Hodně sběratelů
podpisů, i ze zahraničí, si našlo moji adresu. Všeobecně bych to počítal určitě na
tisicovky.
Na závěr bych chtěl všem popřát klidné
svátky a ať se ve zdraví setkáme v nadcházejícím roce 2022.

Jiří Lipták se speciální medaili vyrobenou kovářem Zdeňkem Mittnerem.

Foto: T. Hájek

Rajhradic
www.facebook.com/Rajhradice
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Pojďme Rajhradice uklízet průběžně
Pandemie covid-19 přinesla řadu změn
ve společnosti, v mezilidských vztazích,
ale také ve vztahu k přírodě. Několik měsíců bez letecké dopravy planetě pravděpodobně prospělo, nicméně nemožnost
cestovat do zahraniční zase výrazněji zatížila přírodu a krajinu v České republice.
Místa, která pro některé obyvatele naší republiky nebyla dosti zajímavá, se najedou
stala cílem tisíců i desetitisíců návštěvníků.
A paradoxně se lidé ve snaze být v přírodě a vyhnout se kontaktu s jinými lidmi
začali objevovat i na místech, která byla
turismem dosud nedotčena. A tento trend
se nevyhnul ani Rajhradicím a jejich okolí. S větším počtem lidí v krajině bohužel
začal narůstat také počet odpadků. Současně byla kvůli nemožnosti sdružovat
se zrušena také řada akcí, které tradičně
nečistoty z krajiny odstraňovaly.
Poslední dva roky jsme nemohli uskutečnit akci Ukliďme Rajhradice a bohužel
je to vidět. Obecní pracovníci nemohou
neustále jen odklízet odpadky, které se
objeví nejen v okolí Rajhradic, ale také
v centru obce.
Současně se pohyb lidí v okolí naší
vesnice zvýšil a v krajině se objevují také
„nové” odpadky, které jsme dosud neznali. K PET lahvím, plechovkám, papírům
či plastovým obalům se začaly objevovat
také použité roušky a respirátory.

Doba pandemie sebou přinesla nový odpad v podobě roušek či respirátorů. Foto: Tomáš Hájek

Na jaře jsme uspořádali soutěž o nejlepší „sběrače” odpadků. Ti nejlepší získali
pětisetkorunový kupón do cukrárny v Rajhradě. Bohužel jednorázové akce nestačí
a tak nezbývá než apelovat na všechny
občany: „Pojďme Rajhradice uklízet průběžně”.
Není v tom nic náročného, nevyžaduje to žádnou zvláštní organizaci, jde jen
o to si to uvědomit. „Uklízet” můžete,
když jdete se psem na procházku, když se
sami jdete projít k řece, ale třeba i cestou

do obchodu nebo ze školy. I když seberete byť jen jednu plechovku nebo obal od
bonbónů pomůžete dobré věci - čistším
Rajhradicím.
Odpadky nemusíte nosit domů. U každého dětského hřiště a vlastně po celé vesnici je spousta odpadkových košů, kam
jednoduše nepořádek vhodíte. Současně,
pokud uvidíte, že některý odpadkový koš
je plný, zavolejte nebo napište na obecní
úřad a obecní pracovníci jej co nejdříve
vyvezou.
(hák)
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Pomozte myslivcům s péčí o zvěř,
přikrmujte v zimě ptáky na krmítku
Myslivecký spolek Svratka má za sebou
další nelehký rok činnosti. Přesto ve své
snaze chránit přírodu v okolí naší obce
neustává, i když to není snadné. Pomoci
pečovat o okolní přírodu však může každý, stačí dodržovat jen několik pravidel.
Pojďme se na práci mysliveckého sdružení podívat z jiné strany – s ohledem na
přírodu kolem nás, protože činnost myslivců je nedílnou součástí naší civilizované přírody. Uplynul další rok a situace
s covidem se opakuje. Bohužel světová
pandemie má velký vliv i na činnost malého spolku Svratka. Na práci, péči o zvířata
fungování spolku potřebují myslivci nemalé finanční prostředky, protože nákup
bažantích kuřat, jejich chov a krmení veškeré zvěře v naší honitbě v zimních měsících vyžaduje značné finanční náklady.
„Také ostatní činnost, jako třeba výroba
a údržba mysliveckých zařízení, povinnost mít lovecky upotřebitelné psy, každoroční pronájem naší honitby nebo údržba naší malé myslivny. To všechno stojí
peníze. Letos jsme nemohli uspořádat již
tradiční myslivecký ples, ani košt pálenek.
Komplikací je ale i skutečnosti, že nemůžeme pořádat i naše schůze, kdy je potřeba
se poradit a plánovat další činnosti,” vy-

Zdražování přineslo i zvýšení poplatků za odpady

Nádoby na tříděný odpad. Foto: Tomáš Hájek

Zastupitelstvo obce Rajhradice na
svém zasedání dne 8. prosince 2021 vydalo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se stanovuje místní
poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství v obci (svoz odpadu). Tato
vyhláška určuje nový poplatek ve výši
600 korun na každého občana, který je
splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. Nebude již poskytována úleva ve výši 100,- Kč za zapojení
do systému separovaného sběru odpadu
v obci. Úplné znění vyhlášky je k nahlédnutí na Úřední desce obce Rajhradice
a také na webových stránkách na adrese
https://www.rajhradice.cz/urad/uredni-deska-1/.

Poplatek je možno hradit převodem na
účet obce Rajhradice u České spořitelny,
a.s. Brno, číšlo účtu: 2023558399/0800,
jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu. Zaplatit můžete také
osobně na podatelně obecního úřadu Rajhradice buď platební kartou nebo i v hotovosti.
Důvodem ke zdražení je zvýšení všech
vstupních nákladů. Došlo ke zdražení pohonných hmot, servisních prací, náhradních dílů a podobně. Od roku 2015 obec
poplatek za svoz odpadu nenavyšovala.
Obec vždy hradila zhruba jednu polovinu nákladů odpadového hospodaření.
Tuto část bude obec nadále hradit i po
zvýšení poplatku.

Ptáci hledající potravu v zimě. Foto: T. Hájek

Myslivci se starají o zvířata zejména v zimě.

světluje Milan Komenda z mysliveckého
spolku Svratka.
Spolek Svratka hospodaří ve dvou
honitbách na katastrech obcí Rajhradic, Rebešovic a Otmarova. Zhruba na
1030 hektarů honební plochy. Hlavní
činností myslivců je postarat se o zvěř
v době nouze, tedy především v zimě,
ale také v létě, kdy je nedostatek vody.
Proto nakupují na zimu obrovské množství krmení. Různé obiloviny, cukrovou řepu, seno a krmnou sůl, kterou
pravidelně rozváží a dávají do krmelců
a zásypů, které také postupně budují.
Součástí práce každého správného myslivce by mělo být zejména zlepšování
přírodních podmínek zvěře žijící v našem
okolí. Rajhradice jsou velmi blízko Brna,
což má samozřejmě negativní civilizační
vliv na přírodu a krajinu, ve které žijeme.
Proto by mohl a snad i měl každý z vás
přispět ke zlepšování životního prostředí
ve svém okolí. „Teď v zimě každý může
přikrmovat ptáky, ideálně v krmítku, ale
i jakýmkoliv jiným způsobem. Možností
je mnoho. Vhodná je slunečnice, proso,
obilniny, ale třeba i jablka. Celkově volně
žijících živočichů kolem nás výrazně ubývá. Proto je každá, i zdánlivě nepatrná pomoc velmi důležitá,” apeloval na obyvatele
Rajhradic myslivec
Současně vyslovil ještě jednu velkou

Foto: archiv mysliveckého spolku Svratka

prosbu právě od mysliveckého sdružení.
Napadlo vás někdy, že krajina za vašimi
domy je také domov? Když vyjdete na
procházku, vyjedete autem, na kole a podobně, vstupujete do cizího domova. Jste
na návštěvě u zajíce, srny, lišky, bažanta,
koroptve, luňáka, sýkorky, datla, strakapouda, žluny, žluvy, skokana, ropuchy
a mnoha dalších obyvatel přírody ve vašem okolí. „A také zvířata, stejně jako vy
doma, nechtějí být rušena při přijímání
potravy nebo při odpočinku. Nerušte je
prosím při jejich životním rytmu. Bylo
by pěkné, kdybyste neopouštěli cesty a po
setmění je už raději ani nevyužívali vůbec. Teď, v zimních měsících, které jsou
pro zvěř dost těžké, vás prosíme o zvláštní ohleduplnost. Útěk ve sněhu a mrazu
ubírá tolik potřebnou energii. Velkou nepříjemností jsou volně pobíhající psi, před
kterými musí zvěř utíkat. Mějte prosím
své psy na vodítku. Váš pes se sice proběhne, zajíce možná nedožene, ale zvěř je pak
vystresovaná a uhoněná zaléhá v mrazu
na holou zem, kdežto váš pes je pak v teple svého domova,” vysvětlil a za myslivce
starající se o polní zvěř požádal o pomoc
Milna Komenda. Je jen na nás, jak naše
okolí bude v vypadat budoucnu.
Na závěr popřál všem Rajhradičákům
hezké vánoční svátky a šťastný nový rok
se živou přírodou kolem nás.
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Fotbalu se v naší obci daří dobře,
oddílu přispěl i zlatý střelec Lipták

Zleva stojí Ladislav Srbecký zvaný Tata, Jaroslav Gartner, neidentifikovatelný hráč, Miroslav Minařík, Ladislav Ustohal starší, Miroslav Peloušek,
František Minařík, František Latta a Jan Matoušek.
Foto: archiv

První fotbalové mužstvo v historii Rajhradic
Dostaly se k nám historické fotografie
fotbalistů z Rajhradic. Ze svého archivu je
poskytl Jaroslav Ustohal, který v Rajhradicích bydlel až do roku 1972. Postupně hrál
za Rajhradice, RAFK, Zbrojovku Brno,
Spartak Husovice, dříve Arsenal a naposledy za SK Obřany. Mimo jiné našel i snímek historicky vůbec prvního fotbalové
ho mužstva Rajhradic z roku 1953.
Před prvním utkáním v historii museli hráči prý vyřešit problém s dráty elektrického vedení nad hřištěm. Podařilo se
jim toto vedení poškodit tak, že rozvodné
závody musely elektrické dráty přemístit
mimo fotbalové hřiště a už nic nebránilo
v odehrání prvního mistrovského zápasu.
Podle informací pana Ustohala je posledním žijícím fotbalistou prvního
mužstva Rajhradic z roku 1953 František
Latta, který měl v té době teprve 17 let. Je
Rajhradický zpravodaj 12/2021
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Sazba a graﬁka: Sabina Daňková
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ročník 1936, později se stal dlouholetým
obráncem RAFK Rajhrad. Jeho otci patřila hospoda a řeznictví, dnes již zrušené
a zbořené hospody U supa.
Od založení oddílu kopané se hraje stále na stejném hřišti. Dříve však hřiště bylo
drnovité a nepravidelně se kosilo. Až později bylo udržováno a využívalo se závlahy
JZD. Vyznačování hrací plochy se provádělo vykopáním rýh a poté se konví se
zředěným vápnem nalajnovalo. Hrálo se
s míčem zvaným šněrovák, který vynikal
svým nevyzpytatelným odskokem. Později byl nahrazen tzv. maďarákem, se kterým se hraje i dnes. Balony opravoval pan
Dobrovolný z Rajhradu. Fotbalisté hráli
v kožených kopačkách s koženými štaplíky, ty se přitloukaly hřebíky. Žáci hrávali
v obyčejných keckách. Potom je vystřídaly
již kopačky s vyměnitelnými kolíky a populární gumotextilky za 45 korun.
Kabina byla postavena na malém hřišti. Byla to jedna místnost, která sloužila
jako společná šatna pro domácí, hosty,
rozhodčího, sklad rekvizit. V zimních měsících byla používána bruslící veřejností
a hokejovým oddílem. K šatně přiléhaly

dvě suché WC. K umývání musela stačit
hráčům studená voda z pumpy. Kabina
však brzy přestala vyhovovat a tak se začalo s výstavbou nových kabin, i když stavba trvala dlouho hráči měli již k dispozici
sprchy a sociální zařízení. K utkáním do
blízkého okolí se jezdilo na kolech, dál se
jezdilo na motocyklech a také nákladním
autem místního JZD ROZVOJ.

Kapitán Old boys Benedikt Dvořák a kapitán
Foto: archiv
dorostu Milan Sosnar.

Stejně jako ve všech oblastech života,
i ve sportu se v posledních dvou letech
projevila omezení spojená s pandemií koronaviru. Nejinak tomu bylo s fotbalem.
I když byla druhá část sezóny na jaře roku
2021 zrušena, rajhradický fotbal nespal.
I nadále se v rámci možností rozvíjel a fotbalové „Áčko” své kvality neztratilo.
Také areál TJ Rajhradice situovaný uprostřed obce zažil spoustu krásných sportovních i kulturních událostí:
„Pohyb v kádru našeho áčka není nic neobvyklého. Jako každý rok někteří hráči
rajhradický fotbal opustili, jiní jej posílili. Odešel zkušený stoper Maléř, který
se odstěhoval na Slovensko. U brankáře
Tomáše Šebely, který také z družstva odešel, stále existuje šance, že se nám v zimě
vrátí. Naproti tomu tým posílil Aleš Dufek z Veverské Bitýšky, Ladislav Šenkeřík
z Vojkovic, Radim Bubeníček z Ořechova
a Ondřej Koutný z Líšně,” vypočítává místopředseda TJ Rajhradice Robert Hájek.
Všechny soutěže jarní části roku 2021
byly zrušeny. Celý A tým proto do soutěžního tempa znovu naskočil v podzimní
části, kde stále působí v 1. A třídě Jihomoravského fotbalového svazu.
„Musím říci, že naši hráči po celou
sezónu předváděli velmi dobré výkony
a jako jediný tým v rámci jihomoravských
krajských soutěží nepoznali hořkost porážky. Díky tomu jsme po podzimní části
na 1. místě skupiny A naší třídy se ziskem
33 bodů a skóre 36:13. Chtěl bych celému
mužstvu a realizačnímu týmu moc poděkovat za činnost a úsilí, díky němuž můžeme snít náš sen a uvažovat o postupu do
krajského přeboru,” říká s hrdostí Hájek.
Zmínil také, že za úspěchy týmu nejsou
jen skvělé výkony hráčů a trenérů, ale
i spolupráce a výrazná podpora obce
Rajhradice. „Starosta Luboš Přichystal
a celé zastupitelstvo dlouhodobě podporují naši činnost a hlavně úsilí, které věnujeme našim nejmenším. Díky správci Marku Kubešovi si dovolím říci, že náš areál je
důstojným sportovním stánkem, kde nejen naši dospělí, ale hlavně mladí fotbalisté mohou nastupovat ke svým tréninkům
a zápasům,” poděkoval místopředseda oddílu TJ Rajhradice.

Vítězné salto Michala Firycha při derby s RAFK Rajhrad.

Tento areál neslouží pouze ke sportovnímu vyžití, ale dokáže poskytnout skvělé
zázemí také dalším kulturním a společenským akcím, které se v obci odehrávají.
Velmi důstojnou akcí bylo letos poděkování rajhradickému rodákovi Jiřímu
Liptákovi za jeho skvělou reprezentaci
nejen Rajhradic, ale celé České republiky
na Olympijských hrách v Tokiu. Ke zlaté
olympijské medaili přišlo Jiřímu Liptákovi
poblahopřát několik stovek jeho fanoušků, kamarádů i sousedů.
Jiří Lipták měl jako olympijský vítěz
možnost vybrat spolek, kterému společnost Sazka poskytne sponzorský dar
v hodnotě 100 000 korun na podporu
sportu. „Jiří si vybral náš oddíl a za toto
mu patří náš obrovský dík. Současně ale
musím poděkovat partnerům, kteří rajhradický fotbal podporují dlouhodobě. Je
to Agroservis CZ, společnost Mátl a Bula,
Color Style, společnost AAska a Ivan
Senko. Všem patří obrovský dík,“ říká
Hájek a dodal, že oddíl by nebyl úplný bez
fanoušků, kteří tým podporují na domácích i venkovních zápase. Současně věří,
že právě fanoušci byli s předvedenou hrou
všech rajhradických mužstev spokojeni
a budou v podpoře pokračovat.

Foto: Tomáš Hájek

„Béčko“ odehrálo všechny
podzimní zápasy
Pro B tým TJ Rajhradic skončila sezona
2020/2021 stejně jako ta předchozí. „Odehráli jsme jen podzimní část, a to ještě ne
všechna utkání. Stihli jsme odehrát pouze
sedm kol ze třinácti a pak, kvůli protiepidemickým opatřením byla soutěž pozastavena. Na jaře se nerozjela a celý ročník byl
anulován,” říká trenér a vedoucí mužstva
B David Mikač. Jarní část tedy fotbalisté
strávili v hibernaci s očekáváním, co bude
dál a jestli se vůbec ještě někdy bude hrát.
A povedlo se! Sezóna 2021/2022 se nakonec rozjela. „Ještě před jejím začátkem,
nám okresní fotbalový svaz Brno-venkov nabídl mimořádný postup do vyšší
soutěže, protože jsme po podzimní části
nedohrané sezóny byli na prvním místě
tabulky. Po velké diskuzi uvnitř klubu ale
většina hráčů „Benfiky“ rozhodla o setrvání v soutěži IV. třídy,” dodal Mikač.
Již na konci srpna 2021 bylo jisté, že
soutěž zeštíhlí o nepřihlášená mužstva
Blučiny, Modřic a Tvarožné. Po prvních
dvou kolech navíc soutěž opustila také
mužstva Pozořic a Želešic. V soutěži tak
zůstalo pouze osm mužstev.
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Rajhradickým nadějím jde fotbal hezky od nohou.

Před začátkem soutěže jsme odehráli
jen jedno přátelské utkání, na půdě týmu
FK Podolí jsme vyhráli 3:4.
Sezónu fotbalisté zahájili v téměř nezměněné podobě. „Jedna přestupová bomba se podařila, přišel Petr Kouřil z Blučiny,
a tak se po dlouhé době v sestavě Rajhradic opět objevilo toto slavné příjmení,“
dodal nadšeně trenér.
Výsledkově se „Benfice“
na podzim vcelku dařilo.
Ze sedmi zápasů si odnesla 5 výher a 2 prohry.
S patnácti body tak B týmu
TJ Rajhradic zatím patří
průběžné druhé místo, při
skóre 24:16. „Co se určitě
podařilo, byla výhra hned
v prvním kole proti silným
Kobylnicím, které tabulku
zatím vedou. Samozřejmě
důležitá je pro nás výhra v derby proti
Opatovicím, navíc na jejich půdě. Soutěž máme dobře rozehranou a co je zatím důležité, podařilo se odehrát všechny
podzimní zápasy,” pochvaluje si Mikač.
Nezbývá než doufat, že po dvou nedohraných sezónách se na jaře soutěž opět
rozjede a fotbalisté B týmu se pokusí svou
snahu dotáhnout do vítězného konce.

V lockdownu měly děti
tréninky on-line
Pandemie covid-19 se na přelomu roku
2020/2021 nevyhnula ani rajhradickým
fotbalovým nadějím. Všechny sportov-

ní akce, včetně tréninků, byly zakázány. „Nechtěli jsme usnout na vavřínech,
a proto jsme s dětmi trénovali on-line.
Dva tréninky týdně přes kameru a další úkoly, které si musel každý hráč splnit
sám. Výsledky posílali mně nebo kolegům. To vše nás udrželo aspoň částečně
ve formě a hlavně v kontaktu,” popsal
Jaroslav Svoboda, trenér starší přípravky.
Když vláda zmírnila opatření, začali malí fotbalisté
hned trénovat. Nejprve ve
dvojicích ve vymezených
zónách na stanovištích,
aby se hráči nepotkávali.
Později v menších skupinkách. Přihlášené turnaje
a zápasy ale odehrát nemohli. Sehráli jen pár přátelských zápasů na jaře.
V srpnu se opět naplno rozjel trénink. Fotbal v Rajhradicích
děti táhne. Počet registrovaných hráčů
přípravky a žáků vzrostl na 50 dětí, včetně 7 děvčat. „I kvůli nim jsme uvažovali
o založení samostatného dívčího týmu.
Od toho jsme nakonec upustili, s ohledem
na občasné absence dětí. Děvčata tak hrají
v týmech s kluky, v mladších žácích, starší
přípravce, mladší přípravce i minipřípravce,” vysvětlil Svoboda.
Již tradičně se na konci prázdnin konal příměstský tábor, jehož náplní nebyl
jenom fotbal, ale i cyklovýlety, koupání,
baseball, jiné sportovní aktivity a překvapení v podobě cirkusové instruktorky. Ta
v průběhu celého příměšťáku učila děti
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jízdu na jednokolkách, žonglování a další
cirkusové dovednosti. „Spaní ve stanech
jsme museli kvůli nepřízni počasí zrušit.
Naštěstí nám starosta dovolil s dětmi přespat na obecním úřadě, a děti tak nepřišly
o skvělé zážitky ze společně strávených
nocí. Věřím, že všech 30 dětí si to náramně užilo,” zavzpomínal trenér.
Po tomto příjemném zakončení prázdnin se malí fotbalisté mohli s plnou vervou vrhnout do nově začínající sezóny.
V té všechny týmy hrají skvěle. Nejen výsledkově, ale hlavně předvedenou hrou,
touhou po vítězství a vůlí se zlepšovat.
Nyní hrají týmy okresní, ale i krajskou
soutěž, ve které si počínají také velmi obstojně. Všechny týmy šlapou na jedničku,
a to nejen díky hráčům a rodičům, ale
především trenérům a vedení klubu. Velké díky patří také Jirkovi Liptákovi, který
svým sponzorským darem pro děti zařídil
nové dresy, teplákovky, míče a také branky, které už se vyrábějí.
„V zimě se děti zúčastní Zimní halové
ligy v Žabčicích, turnajů na umělé trávě v Brněnských Ivanovicích a turnajů
Lokomotivy v Brně. Budou toho tak mít
opravdu hodně. Ale přece nebudou jen
sedět doma u PC či tabletů, ne?” uzavřel
Jaroslav Svoboda.

Starší čísla Rajhradického
zpravodaje najdete na internetu

www.rajhradice.cz/zpravodaj

