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ZPRAVODAJ

Jihovýchodní pohled na budovu školy.
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Škola s tělocvičnou čeká na otevření
Vážení spoluobčané,
v první polovině tohoto roku se podařilo
dokončit a zkolaudovat budovu nové základní školy s tělocvičnou včetně parkovišť, zpevněných ploch, oplocení i okolní
zeleně. V tomto obecním zpravodaji bychom pro vás rádi shrnuli vše, co tomu
předcházelo, a nastínili další pokračování
„života“ těchto, pro obec velmi důležitých
budov.
Současně bychom vás chtěli informovat
o komplikacích, které otevření školy bohužel provázejí. Tyto nepříjemné potíže
však aktivně řešíme. Podrobnosti najdete
v následujících řádcích.
Nejprve se pojďme podívat do historie.

V průběhu roku 2013 jsme se rozhodli
nechat opravit a zateplit budovy základní
a mateřské školy. Zajistili jsme vypracování dokumentace a vybrali zhotovitele
stavby. Začátkem roku 2014 jsme získali dotaci na zateplení a výměnu oken,
a to jak v základní, tak mateřské škole.
12. března 2014 zastupitelstvo obce rozhodlo, že zateplení a výměna oken se
bude realizovat jen v budově MŠ. Při
provádění realizační dokumentace, jejíž
součástí byl také statický posudek, se však
zjistilo, že kvůli špatnému technickému
stavu budovy ZŠ nejsou výměna oken
a zateplení budovy možné. Budovu by
bylo třeba nejprve staticky zajistit a odizolovat. Ukázalo se, že náklady na tato opat-

ření by byly velmi vysoké a stávající budova školy a její pozemky nezajišťují prostor
pro další rozvoj potřeb moderní školy
(prostory pro šatny, tělocvičnu, kabinety,
školní dvůr je malý a stinný a podobně).
Právě v tomto okamžiku se objevila první
zmínka o výstavbě nové základní školy,
která by splňovala požadavky na moderní výuku, a byla spojena i s tělocvičnou.
O místě, které by splňovalo všechny požadavky, nebylo pochyb – mezi obchodem
a fotbalovým hřištěm. Lokalita je uprostřed obce, v blízkosti hlavní silnice, pro
všechny lehce dostupná. Navíc blízko stávajících sportovišť, která může škola využívat, a s dostatečně velkými obecními
pozemky.
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Stavba nové školy v datech

14. 11. 2016 Zastupitelům obce byly předloženy 3 architektonické studie nové budovy ZŠ (autory byli Ing. Arch.
B. Jenčková, Ing. Arch. P. Jura a Ing. Arch. J. Walter). Zastupitelé se s návrhy seznámili, ale o nejvhodnějším návrhu
nerozhodli.
21. 12. 2016 Zastupitelé opět posoudili jednotlivé návrhy. Jako nejvhodnější vybrali studii Ing. Arch. Waltera. Od
tohoto okamžiku se stavba nové školy začala připravovat.
31. 5. 2017 Jako dodavatele projekčních prací a inženýrských činností zastupitelé vybrali Ing. Arch. J. Waltera
z Brna.
červen 2017 – květen 2018 Intenzivně se připravuje projekt, konzultovaný na mnoha kontrolních dnech za
účasti projektanta, odborníků na technické instalace, zástupců obce a vedení školy.
13. 11. 2018 Stavebním úřadem v Rajhradě bylo vydáno stavební povolení.
19. 12. 2018 Byla schválena úvěrová smlouva s ČSOB a.s., ve výši 53 mil. Kč na �inancování stavby nové školy se
splatností do roku 2040.
leden 2019 Dokončena projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele.
27. 11. 2019 Schválena Smlouva o zpracování grantových projektů s �irmou EU LEGAL ADVISORY s.r.o. Na základě této smlouvy obec v červnu 2020 získala na výstavbu školy dotaci ve výši 20 mil. Kč z Ministerstva �inancí
České republiky. Nutno dodat, že se ze strany obce jednalo o třetí pokus o získání dotace.
29. 1. 2020 Na základě soutěže byl vybrán technický dozor stavby (TDS) a koordinátor Bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP). Je zákonnou povinností obce tyto činnosti zajistit.
11. 3. 2020 Na základě výběrového řízení zastupitelé obce vybrali zhotovitele stavby, �irmu UNISTAV CONSTRUCTION a.s., se sídlem v Brně.
1. 4. 2020 Předáním staveniště zhotovitelské �irmě odstartovaly stavební práce.
2. 4. 2020 – 30. 9. 2021 Výstavba pokračovala. Kontrolní dny na stavbě byly organizovány jednou týdně. A téměř
každý den na stavbu dohlížel někdo z vedení obce.
30. 10. 2021 Obec převzala od zhotovitelské �irmy dokončenou stavbu školy.
6. 4. 2022 Budova školy byla zkolaudována.
Na zpracování projektové dokumentace
ke stavebnímu povolení a dokumentace
pro provádění stavby jsme se aktivně
podíleli. Velký dík patří ředitelce školy,
Mgr. Blance Prišťové, která ve spolupráci s projektantem „doladila“ rozmístění
jednotlivých prostor školy a při zpracování prováděcí dokumentace a pak
při samotné stavbě „vdechla“ školním
prostorám příjemný a účelný ráz. Jako
vedení obce jsme se zase snažili doladit technické záležitosti s ohledem na
budoucí provoz a účelnost budovy. Při
zpracování prováděcí dokumentace
jsme například pozměnili původní zasakování dešťové vody ze střech školy
a tělocvičny na jejich akumulaci v podzemních nádržích. Tuto vodu bude škola využívat k zavlažování zatravněných
ploch a zeleně před školou a na školním
dvoře. Zároveň jsme se snažili upozornit na skutečnosti, které by mohly být
zdrojem víceprací při stavbě.
Stavba s sebou nesla řadu technických
problémů, které jsme museli řešit „za

Podzemní nádrže na dešťovou vodu ze střech školy a tělocvičny.

pochodu“. Některé byly úsměvné, například, když jsme stavební dělníky učili vázat zdivo v rozích, nebo když zapo-
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mněli na severní straně vynechat otvor
pro vchodové dveře. Některé byly méně
úsměvné, jako například řešení zámě-

Na tyto severní dveře na dvůr stavebníci zapomněli.

ny odlučovače tuků nebo kvalita fasád.
Každý čtvrtek v 9 hodin se na stavbě
konal kontrolní den za účasti vedení
obce a školy, technického dozoru, koordinátora bezpečnosti práce a zástupců
zhotovitele. Kromě technické stránky
stavby jsme museli řešit i stránku �inanční. Některá jednání při vyjasňování �inančních představ obce oproti
zhotoviteli byla velmi „ostrá“. Stavbu
jsme kontrolovali i mimo kontrolní
dny. Měsíc po zahájení stavebních prací
jsme museli vyměnit technický dozor
stavebníka, který nezastupoval zájmy
obce podle našich představ. Přestože
jsme se účastnili projektování, narazilo se při stavbě na nejasnosti a chyby
v dokumentaci. Největší problémy se
ukázaly ve zpracování výčtu stavebních prací a materiálu. Některé položky
v něm chyběly, některé byly naopak
navíc, nebo byly nesprávné. Zároveň se
ukázalo, že by bylo účelné některé věci
doplnit, některé udělat jinak. Například
doplnit automatické vyhřívání dešťových žlabů, uchycení předokenních
rolet, změnit elektroinstalace (počet
a polohu zásuvek), přidat vysoušeče
vlasů apod. Některé položky se přičítaly a jiné odečítaly. Všechny tyto změny
jsou uvedeny ve změnových listech,
které odsouhlasil investor, autorský dozor a technický dozor stavby. Změnové
listy jsou součástí dodatků ke smlouvě
o dílo, které průběžně projednávalo
a schvalovalo zastupitelstvo obce. Ředitelka školy v průběhu stavby dotvá-
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řela jednotlivé prostory výběrem typu
a designu umyvadel, obkladů, dlažeb,
linolea, koberců, nábytku i včetně detailního sestavení kladečského plánu
mozaiky linolea, obkladů a dlažeb pro
podlaháře a obkladače.

Extrémní deště zdržely stavbu
o dva měsíce

Když 24. června 2021 na jižní Moravě
udeřilo tornádo, stala se na stavbě velmi nepříjemná událost. Kvůli extrémně
silnému dešti se do konstrukce podlahy
v celém přízemí budovy školy dostala voda. V tu dobu se už stavěla tělocvična. Byla hotova základová deska,
a právě ta byla všeho příčinou. Uzavření konstrukce podlahy nebylo na tako-

vý nápor vody připraveno a kvůli velkému sloupci vody na základové desce
tělocvičny voda přetekla a zatopila jak
konstrukce podlah v celém přízemí
školy, tak výtahovou šachtu. Dodavatel
stavby řešil věc jako pojistnou událost.
Obec se �inančně ani věcně na řešení
této havárie nijak nepodílela. Sanace
zatopených konstrukcí podlah v celém
přízemí školy nebyla nijak jednoduchá.
Všechny podlahy byly v té době již kompletně hotovy, včetně podlahových krytin. Do podlahy ve všech místnostech
a chodbách v celém přízemí byl specializovanou �irmou vyvrtán rastr otvorů,
jimiž se pomocí ventilátorů do konstrukce podlahy vháněl a zase odváděl
teplý vzduch. Na základě rozdílu vlhkosti vháněného a odváděného vzduchu se vyhodnocovala úroveň zbytkové
vlhkosti. Celá tato operace stála dodavatele stavby bezmála 1 milion korun.
Obec sice nic neplatila, ale dvouměsíční zdržení stavebních prací bylo velmi
nepříjemné. Aby toho nebylo málo,
začaly se v té době objevovat na fasádě
i na zdivu uvnitř budovy trhliny. Odmítli jsme dokončenou budovu převzít
a požadovali jsme po dodavateli stavby
vyjádření statika. Celkově se k trhlinám
vyjádřili tři statici. Statik zastupující
zhotovitele, statik zastupující projektanta a nezávislý statik objednaný obcí.
Všechny posudky se shodovaly v tom,
že se jedná o „v podstatě běžný jev“,
že jde o dotvarování stropní konstrukce. Statici konstatovali, že dotvarování železobetonových konstrukcí trvá
cca 2-3 roky a pak ustane. Na základě
těchto posudků, po odstranění vad
a nedodělků, zjištěných při závěrečné

Vysoušení školy po extrémním dešti trvalo dva měsíce.

Foto: Tomáš Hájek
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Nosné sloupy budou podle statického auditu vyžadovat zesílení.

kontrole stavby, a na základě splnění
všech smluvních podmínek zhotovitelem jsme budovu protokolárně převzali. To nám ukládalo znění smlouvy,
i když ne se všemi pracemi jsme byli
zcela spokojeni. Například provedení
fasád. Zde jsme po konzultaci s nezávislými odborníky přistoupili na slevu ve
výši 100 tisíc korun s tím, že opravu budeme řešit v dalších letech po dotvarování všech konstrukcí. Stejná sleva byla
poté dohodnuta i pro fasádu tělocvičny.
Původní stavba školy měla být spojena
i s výstavbou parkoviště a příjezdové
komunikace z boku budovy. Vzhledem
k tomu, že se povedlo získat dotaci na
školu, mohla být část �inančních prostředků použita na výstavbu tělocvičny
a zastupitelstvo obce rozhodlo v průběhu stavby školy i o výstavbě tělocvičny.
Proto byla stavba komunikace a parkoviště odložena, aby se při stavbě tělocvičny nezničily. To zapříčinilo posun
v plánovaném termínu žádosti o kolaudaci. Mezitím se usilovně pracovalo na
terénních úpravách, zatravnění a ozelenění prostor před školou a na školním
dvoře, instalaci brány a plotu. Zároveň
řemeslníci vyráběli a instalovali nábytek ve třídách, školní družině, jídelně
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a šatnách, odborné �irmy instalovaly
vybavení počítačové i jazykové učebny
a gastro zařízení do výdejny jídla.
V dubnu roku 2022 vydal na základě
žádosti obce stavební úřad v Rajhradě
kolaudační rozhodnutí. Protože je nutno zajistit ještě další administrativní
opatření, jako je zápis do katastru nemovitostí a zápis do školského rejstříku, není možné školu otevřít ještě
v tomto školním roce. S jejím otevřením se počítá v září 2022.

Neočekávané dodatečné
stavební práce

Přestože jsme měli k dispozici tři statické posudky, které všechny ukazovaly na jedinou příčinu trhlin ve zdivu,
chtěli jsme vědět, jestli není přece jen
něco zanedbáno a dotvarování bude
v obvyklých mezích. Na doporučení
zastupitele Zdeňka Vágnera jsme kontaktovali dalšího statika, působícího na
Vysokém učení technickém v Brně, doc.
Ing. Miloše Zicha, Ph.D., AI., soudního
znalce. Ten nám po prohlídce stavby
a projektové dokumentace doporučil
pořídit statický audit celé budovy školy, včetně základů a konstrukce střechy.

Tento statický audit jsme u doc. Ing. Miloše Zicha, Ph.D., AI. objednali. Elaborát
statického auditu jsme obdrželi dne 20.
4. 2022.
Součástí posudku jsou statické výpočty všech nosných konstrukcí a základů. V souladu s předešlými posudky
konstatuje, že trhliny jsou zapříčiněny
dotvářením budovy, především stropních konstrukcí. Na rozdíl od nich ale
doporučuje preventivní, periodické
sledování dynamiky trhlin a měření
sedání budovy. To podstatné, co jsme
nikdo nečekali, se ukázalo u konstrukce pilířů mezi okny a dělící nosné stěny
ve školní družině. Výpočtem statik zjistil, že jsou poddimenzované a je nutno
je zesílit. Poddimenzování je důsledkem chybného návrhu již v projektové
dokumentaci pro stavební povolení
a následného převzetí do dokumentace pro provedení stavby. Než budou
nevyhovující pilíře a stěna zesíleny,
není objekt provozuschopný. Obvodové zdivo je výrazně namáhané excentrickým zatížením ze stropních desek.
Zděné pilíře a některé části stěn tak
nevyhovují na mezní stav únosnosti.
Je zřejmé, že nevyhovující svislé konstrukce je třeba zesílit. Na doporučení
znalce jsme u �irmy HURYTA s.r.o., statika
a projektování staveb, objednali vyhotovení projektové dokumentace nutné na zesílení nevyhovujících svislých
konstrukcí základní školy. Firma navrhla řešení pomocí dvojic ocelových
stojek, které se přisunou ke zděným
pilířům zevnitř a budou přenášet část
svislé síly, působící na zděný pilíř. Ocelové pilíře se pomocí aretačních šroubů
aktivují na předepsanou sílu. Ocelové
sloupky pak budou zakryty protipožární sádrokartonovou stěnou, která
bude přesně zalícována se současným
ostěním otvorů. Celkem se pilíře rozšíří směrem do vnitřních prostor o 17
centimetrů. Cena dodatečných prací je
v projektu vypočtena na 2.565.353,- Kč
s DPH. K této částce je třeba připočítat
náklady na znalecký posudek a projektovou dokumentaci na zesílení.
Právní zástupce obce bude celou záležitost řešit s projektantem a dodatečné
stavební náklady vymáhat.
Velmi nás mrzí, že tato situace nastala.
Všechny práce a naše úsilí, nezávisle
na vývoji právního vymáhání, směřují
k tomu, abychom mohli letos v září školu otevřít.
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Závěrem musíme konstatovat, že přes
všechny problémy bylo velké štěstí
(a nutno říct, že vedení obce a zastupitelstvo obce projevilo i velký díl odvahy), že jsme nečekali na „lepší“ podmínky a stavbu školy a posléze i tělocvičny
jsme zahájili. Financování školy jsme
měli zajištěné úvěrem s velmi výhodnými podmínkami. Neměli jsme však
přislíbenou dotaci a jistotu, že se nám
podaří zajistit zhotovitele s příznivou
�inanční nabídkou. V té době právě vrcholil stavební boom a stavební �irmy
byly zahlcené. Naštěstí jsme se tre�ili
do období, kdy velká část stavebních
společností končila své závazky, a ještě

neměla zajištěny další. Do výběrového
řízení se přihlásilo na tu dobu neuvěřitelných 17 �irem. Výsledkem byla
vítězná �inanční nabídka pod hranicí
projekčních nákladů. Po začátku stavby
se nám podařilo získat dotaci ve výši 20
milionů korun a díky ní jsme měli prostředky i na výstavbu tělocvičny. Díky
hotové stavební připravenosti jsme
v relativně krátkém čase vysoutěžili
zhotovitele na stavbu tělocvičny a mohli zahájit stavbu. V průběhu výstavby
se opět podařilo získat dotaci přes 16
milionů korun, která pokryla 80 % nákladů. V krátké době po začátku stavby
se situace ve stavebnictví dost zhoršila

(nedostupnost materiálů, obrovské navýšení cen stavebních prací, nedostatek
pracovníků, drahé úvěry, další zvýšení
cen). Pokud bychom se rozhodli stavět
o půl roku později, celá stavba by se natolik zkomplikovala a prodražila, že bychom ji pravděpodobně nebyli schopni
u�inancovat.
Obec je sice do roku 2040 zatížena úvěrem ve výši 53 milionů korun, ale úvěr
byl uzavřen za velmi výhodných podmínek, které obci nijak podstatně nesníží
možnosti �inancovat nebo spolu�inancovat s dotačními prostředky připravované investiční akce. Obec si i díky dalším dotacím vytvořila �inanční rezervu.

Nová tělocvična vyrostla za rok

Budova tělocvičny i s přilehlým parkovištěm a příjezdovou cestou.

Stavba tělocvičny se připravovala souběžně se školou. Dokumentace byla
rozdělena na tři hlavní stavební objekty. SO 01-škola, SO 02-tělocvična a SO
03-komunikace a zpevněné plochy. Při
výstavbě tělocvičny jsme řešili podobné

problémy s kvalitou prováděných prací
jako u stavby školy, také se nás lehce
dotklo zdražování stavebních materiálů
v souvislosti s trvající epidemií onemocnění covid-19. Budova tělocvičny
však nemá žádné statické poruchy. Bu-

31. 12 2018 Stavebním úřadem v Rajhradě bylo vydáno stavební povolení.
24. 2. 2021 Na základě výběrového řízení zastupitelé obce vybrali zhotovitele stavby �irmu Navláčil stavební �irma, s.r.o.
30. 4. 2021 Začaly stavební práce.
Říjen 2021 Získali jsme dotaci na výstavbu tělocvičny 16.185.299,-Kč.
31. 1. 2022 Stavba byla předána obci.
20. 4. 2022 Budova tělocvičny byla zkolaudována.
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dova má zcela jiné konstrukční řešení,
jedná se totiž o nosný železobetonový
skelet.

Komunikace a zpevněné plochy

Komunikace a zpevněné plochy kolem
školy a tělocvičny byly stavebně povoleny současně se stavbou školy. Aby nedošlo k poškození již hotové komunikace, byla stavba záměrně posunuta až do
doby, kdy budou veškeré těžké stavební
práce na stavbě tělocvičny provedeny.
Komunikace a zpevněné plochy byly
zkolaudovány současně se školou, tedy
6.4.2022.
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Náklady na výstavbu základní školy, tělocvičny,
komunikace a zpevněných ploch
Celkové náklady včetně vybavení činí 89.403.673,78 Kč
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Tělocvična bude sloužit školákům,
obci i sportovní veřejnosti

Z toho:
Škola
61.435.927,67 Kč s DPH
Tělocvična
18.932.650,58 Kč s DPH
Komunikace a zpevněné plochy (součástí je výměna vodovodu a kanalizace pro sportovní areál)
3.419.315,20 Kč s DPH
Vybavení (gastro, nábytek, LCD displeje, počítačová učebna), oplocení, terénní úpravy včetně osetí, automatická závlaha travnatých ploch.
5.615.780,33 Kč s DPH
Vyřízené dotace:
Škola

Tělocvična
Celkem obec z dotací obdržela

20 milionů korun z Ministerstva �inancí ČR
2 miliony korun od společnosti SIAD
452 tisíc korun z MAS Podbrněnsko – nábytek do šaten a jídelny
281 tisíc korun z MAS Podbrněnsko – vybavení učeben a sboroven
16,2 milionů korun z Ministerstva �inancí ČR
38.933.000 Kč

Dále je požádáno o 360 tisíc korun z MAS Podbrněnsko na drobné vybavení školy (stoly, skříňky, regály, židle).

Konstrukce střechy nad tělocvičnou vznikla v srpnu 2021.

Tělocvična, školní družina i školní dvůr budou sloužit rajhradickým školákům.

Foto: Tomáš Hájek

Nová krásná tělocvična při nové základní škole je určena především pro školní
výuku a dokonale splňuje veškeré požadavky pro výuku tělocviku. Má jednu
z nejlepších palubovek pro míčové hry.
Obvodové stěny jsou obloženy latěmi,
za nimiž jsou skryty radiátory, které
tak nepřekáží a nehrozí případné úrazy.
Lajnování umožňuje hrát základní míčové hry (basketbal, házenou, �lorbal,
volejbal, sálovou kopanou, vybíjenou).
Navíc jsou na stranách umístěny koše
pro nácvik basketbalu, současně až pro
čtyři skupiny dětí.
Pro výuku je možné použít sadu šplhacích tyčí a lano, umístěné v rohu tělocvičny. Na čelní stěně u vchodu jsou
čtvery žebřiny. Ze stěny uprostřed tělocvičny je možné vysunout výškově nastavitelnou hrazdu pro výuku gymnastických prvků.
Tělocvična je vybavena vzduchotechnikou s automatickým provozem a nastavitelným režimem. Stejně tak je možné

nastavit teplotu v tělocvičně. Zároveň
se může tělocvična větrat okny, umístěnými pod stropem. Který způsob větrání bude preferován už je na učitelích.
Tělocvična je samozřejmě vybavena
nářaďovnou pro uschování sportovních pomůcek potřebných pro výuku
tělocviku. Děti mají k dispozici šatny
se sprchami. Ty jsou umístěny v budově školy při příchodu k tělocvičně.
Naproti přes chodbu jsou sociální zařízení. Projekt pamatoval i na možnost
přítomnosti rodičů (a přátel školy) při
některých vybraných školních akcích.
V čele tělocvičny nad hlavním vchodem
je umístěna prostorná galerie, přístupná z druhého podlaží. Z galerie je výhled shora na celou tělocvičnu.

Mimoškolní provoz

Od samotného začátku plánování tělocvičny jsme počítali s využitím tělocvičny i pro širokou sportovní veřejnost

Foto: Tomáš Hájek

a pro vybrané kulturní akce. Po ukončení výuky, tj.ve všední den mimo prázdnin po 16. hodině budou moci tělocvičnu využívat sportovní oddíly a sdružení
z Rajhradic i skupiny sportovců. Pokud
nebude v tělocvičně akce organizovaná
školou nebo obcí.
Obsazenost tělocvičny v mimoškolních
hodinách bude transparentně evidována na samostatných webových stránkách tělocvičny. Zde si budou zájemci
v rezervačním systému dopředu zadávat požadavky na termín. Rozhodující
pro zajištění termínu bude čas - platí okřídlené „kdo dřív přijde, ten dřív
mele“. Přednost v zajištění termínů ale
budou mít organizované kluby a zájmové skupiny rajhradických sportovců. Ti
budou mít možnost si termíny dopředu zajistit pravidelně, např. fotbalová
přípravka, jóga, �lorbal apod. Malé neorganizované skupinky a nepravidelné
skupinky sportovců budou využívat
zbývající volné termíny. Provoz tělo-
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cvičny se bude řídit provozním řádem.
Počítá se s tím, že nastavení pravidel
se může časem „dolaďovat“ na základě
zkušeností z provozu.
Rada obce se dohodla, že mimoškolní
provoz tělocvičny bude mít na starosti
Bc. Robert Hájek. Pan Hájek je vystudovaný v oboru sportovního managementu, již se stará o provoz fotbalového
hřiště a ze své profese má zkušenosti
s řízením provozu tělocvičen.
Pro mimoškolní využití tělocvičny
bude sloužit boční vchod do krčku
spojujícího školu s tělocvičnou. Školní budova bude v tu dobu uzamčena
a vstup do ní nebude možný. Pro otevření bočního vchodu budou sloužit elektronické čipy, které obdrží
vždy vedoucí skupiny. Každý vstup
i odchod budou načteny do paměti systému. Pro sportovce bude sloužit samostatná šatna na galerii, sprchy a sociální
zařízení v krčku u tělocvičny.
Tím je zajištěno, že mimoškolní provoz
tělocvičny bude mít své šatny, sprchy
a sociální zařízení v krčku a škola rovněž své ve školní budově. Začátek provozu tělocvičny, jak pro školní, tak pro
mimoškolní využití bude od září 2022.
V tělocvičně bude možné konat i mládežnické sportovní turnaje, organizované školou, obcí, sportovním oddílem
nebo sportovním sdružením obce Rajhradice a při účasti alespoň jednoho
rajhradického sportovního družstva.
O možnosti konání takového turnaje
v tělocvičně rozhodne vedení obce po

Tělocvična je již plně vybavená sportovním náčiním.

předložení informací o době konání,
odpovědné osobě za akci, plánovaném
průběhu a organizačním a technickém
zajištění. Při souběhu termínů budou
mít přednost akce organizované školou.
V tělocvičně bude možné mimořádně
pořádat významné kulturní a společenské akce v obci, jejichž význam nebo
předpokládaný počet účastníků přesáhnou možnosti kulturního sálu při
obecním úřadě. Protože je tělocvična
určena pro sport, předpokládá se, že

Foto: Tomáš Hájek

mimoškolní kulturní akce budou v tělocvičně pořádány pouze výjimečně.
O tom, která akce bude konána v tělocvičně, rozhodne vedení obce.

Jsme přesvědčení, že škola s tělocvičnou bude sloužit ku prospěchu všech
občanů Rajhradic, hlavně dětí a mládeže.
Luboš Přichystal, starosta obce
Ing. František Marcián, místostarosta
obce

Informace o Rajhradicích • Elektronická úřední deska
Kalendář obecních akcí • Spolky a sdružení
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Veřejné vyhlášky • Rady a tipy, jak si co vyřídit!
E-podatelna • Poplatky a služby • Služby a �irmy

