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NOVOROČNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ
dne 1. ledna 2019 v 17:00 hodin
zveme všechny naše občany
na Hasičskou louku,
kde proběhne

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

Vážení občané,
ani jsme se nenadáli a už tu máme zase Vánoce a nový rok.
V roce 2018 se udála spousta. Pro naši obec asi to nejzásadnější byly volby do zastupitelstva obce.
Již tradičně, na rozdíl od jiných obcí, u nás kandidoval velký počet lidí, celkem 75 na pěti kandidátkách, kteří mají chuť podílet se na vedení obce. Jak volby dopadly, víte. Zastupitelstvo se obměnilo z třetiny, to znamená, že máme pět nových zastupitelů. Vedení obce zůstalo téměř stejné,
novým radním se stal pan Zdeněk Nečas. Obměnilo se také složení výborů a komisí, jejichž činnost začala hned po ustavujícím zastupitelstvu. Přeji všem zastupitelům, ať jim elán vydrží do
celého volebního období.
Do konce roku nás čeká ještě několik akcí. Pozvánky na ně naleznete na dalších stranách zpravodaje. Velice si cením činnosti spolků, působících v naší obci. Díky nim se u nás pořád něco děje.
Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se podílí na kulturním a sportovním vyžití v naší obci. Je
to spousta hodin dobrovolnické práce. Za každou akcí musíme vidět i to, že je třeba vše připravit
a také uklidit. Vedení obce si toto vždy uvědomovalo, a proto také vždy vytvářelo podmínky pro
činnost spolků a to jak materiální tak finanční. V tomto budeme pokračovat i v dalších letech.
Jsme rádi, že se stále ještě najdou lidé, kteří přijdou na brigádu za „ párek a pivo“, jsou schopni
ze sebe udělat šašky při Masopustu, přiložit ruku k dílu při stavění májky, nebo sázení stromů a
při dalších akcích.
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Velké díky patří také trenérům mládeže a vedoucím kroužků, kteří se starají o naše děti. To považuji za úplně nejdůležitější.
Vážení občané, přeji Vám všem, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2019. Ať je ten rok
lepší, než byly roky předchozí. Byl bych rád, kdybychom i k nepříjemným věcem přistupovali s
nadhledem a vždy se snažili najít řešení nejlepší nejen pro sebe, ale také s ohledem na ostatní. Ne
vždy se všechno podaří, ale snaha se také cení. S jakýmikoliv problémy se neváhejte obrátit na
vedení obce. Máte dveře vždy otevřené.

Krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Keramický kroužek

● Vít Rajtšlégr, starosta

Pod MC Rajčátko funguje už několik let výtvarný kroužek pro mladší děti. Před dvěma roky jsme
na dotaci od Jihomoravského kraje a obce pořídili keramickou pec a vybavení dílny. Hlína je
velmi vděčný, tvárný materiál. Děti baví hlavně vymýšlení a realizace okamžitých nápadů. Prakticky si zkouší, co lze z hlíny udělat, učí se a vnímají, jaké postupy musí dodržet, aby dílko přečkalo vysychání a výpal. Moc se vždy těší, až si svá hotová dílka odnesou domů. Od podzimu
přibyla další keramická skupina nejmenších dětí s rodiči, kterou vede paní Alena Brhelová. Radostí z tvoření se nakazily i rodiče, kteří nejen pomáhají svým dětem s tím, co ještě samy nezvládnou, ale se stejnou chutí již začínají tvořit svoje vlastní projekty. Keramická hlína je velmi návykový přírodní materiál J.
● Jana Vejplachová, MC Rajčátko

www.rajecko.cz
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Česko zpívá koledy
Dne 12. prosince se v České republice, již po osmé konala akce, Česko zpívá koledy. V naší obci
letos poprvé. Občané se sešli v 18 hodin u rozsvíceného vánočního stromu a zazpívali si koledy.
Celkem zaznělo šest koled: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do betléma, Štědrej večer nastal, Pásli ovce valaši, Vánoce, Vánoce přicházejí. Na varhany nás doprovázela paní Soňa Bracková a na kytaru pan Vít Kuběna, kterým děkujeme. Účast byla překvapivá, sešlo se přibližně 60 občanů. Našlo se i něco na zahřátí, pro děti čaj a pro dospělé svařené
víno. Všichni si akci užili a navodili si přicházející vánoční atmosféru.

Nesem Vám noviny
Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně,
rozjímejte

K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli,
jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili,
dary nesli.

Synáčka zrodila čistá panna,
v jesličky vložila Krista pána,
jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula,
plenčičkama.

Vítej nám Ježíšku z nebe daný,
který ses narodil z čisté panny.
Dohlédni na nás, dál příjmi od nás,
dohlédni na nás, dál příjmi od nás
tyto dary.
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Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 8. prosince se již tradičně konalo rozsvícení vánočního stromu v Ráječku. Od 14h
byla pro děti v prostorách základní školy připravena vánoční dílna. „U medvěda“ v budově Základní a Mateřské školy mohli všichni občané navštívit vánoční výstavu výtvarných prácí žáků.
V 16:30 hod. začal program u stromečku. Jako první byl na řadě proslov pana starosty, poté
pana faráře Kani a nakonec pana ředitele Základní a Mateřské školy PaedDr. Pavla Vaverky.
Následovalo vystoupení žáků základní školy. Za hudebního doprovodu zazpívali koledy. S vánočními písněmi vystoupila jako tradičně Kristýnka Dzapková a to již za dozoru pohádkových
čertů. Protože byli děti hodné, přišli letos jen hodní čerti a poté nás navštívil Mikuláš a andělé.
Ti za pomoci dětí rozvítili vánoční strom. Pro děti byla připravena mikulášská nadílka.

Vánoční stromek
Vánoční stromek nebyl původně znám tak jako dnes. Ten se rozšířil do našich domácností
až koncem 19. století. Původně zdobila vesnickou světnici zavěšená a přizdobená jedlová nebo
borová větev. Koncem 18. století se do našich venkovských domácností rozšířil vánoční
stromeček. Ten se ale zavěšoval obráceně někde do rohu světnice. Rovněž se zdobil
jednoduchými, hlavně červenými ozdobami.
Teprve mnohem později se v domácnostech, kde měli děti, rozšířil vánoční stromek takový,
jaký jej známe dnes. V čistě uklizené světnici se stromek zdobil postříbřenými ořechy, jablíčky a
papírovými řetězy. Až vyšla večernice, tak se na něm zapalovali svíčky a pod stromkem se objevili
drobné dárky.

www.rajecko.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 OBLASTNÍ CHARITY
BLANSKO 1. – 14. ledna 2019
Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 739 389 140
email: marie.sedlakova@blansko.charita.cz
Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky koledníků,
jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.
Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka.
Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2019:

· Auto pro Mobilní hospic svatého Martina
· Podpora matek s dětmi v nouzi
· Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
· Charitní záchranná síť - pomoc nejpotřebnějším v regionu
V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 2 106 080 Kč.
Vámi darované peníze byly určeny na tyto projekty:

· Bezbariérová úprava budovy komunitního centra Doubravice
· Nákup postelí do Azylových domů pro matky s dětmi a do noclehárny pro muže
· Podpora humanitární pomoci na okrese Blansko
Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého
skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe.
Děkujeme!
Dělení finančních prostředků z Tříkrálové sbírky
65 % se vrací zpět na projekty Oblastní charity Blansko
15 % je použito na projekty Diecézní charity Brno
10 % je použito na humanitární pomoc do zahraničí
5 % je použito pro potřeby Charity ČR
5 % je určeno dle zákona na režii sbírky
Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich
pokladniček.
Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
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Obecní knihovna Ráječko v roce 2018
Na počátku roku 2018 měla Obecní knihovna Ráječko stav knihovního fondu 3169 knih, z toho
321 knih naučné literatury a 2519 krásné literatury. Pro nejmenší čtenáře je v knihovně k nabídce
329 knih pohádkových, dobrodružných a také naučných.
Obecní knihovna obdržela z rozpočtu obce Ráječko na nákup knih 12 000,- Kč. Z výměnného
fondu Městské knihovny Boskovice jsou pravidelně do Obecní knihovny Ráječko půjčovány
knihy pro naše čtenáře. Pro studenty jsou zapůjčovány knihy pro povinnou četbu v rámci Meziknihovního výpůjčního fondu z jiných knihoven. Nové tituly do knihovny byly získány zdarma
v rámci projektu „Česká knihovna“. Tuto akci každoročně zajišťuje Moravská zemská knihovna
Brno. Obecní knihovna má zaregistrováno v současné době 76 dospělých čtenářů a 27 dětí a studentů.
Obecní knihovna pořádala nebo se podílela organizací na těchto kulturních akcích:
8. března – beseda v ZŠ Ráječko se spisovatelkou Petrou Dvořákovou
18. dubna – recitační soutěž v ZŠ Ráječko „Ráječkovský Rudolf“
31. května - přednáška v MŠ Ráječko v rámci edukačních hodin pro rodiče budoucích prvňáčků na téma „Význam četby pro předškoláky“
11. června - beseda pro děti ze školní družiny s autorem komiksové a dobrodružné literatury
pro děti Jiřím W. Procházkou
16. června – zájezd pro občany Ráječka do Beskyd, navštívili jsme stálou výstavu drahých kamenů v Rožnově pod Radhoštěm, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, z Trojanovic jsme vyjeli
lanovkou na Pustevny a pěší túrou jsme vyšli na horu Radhošť
19. června - pasování malých čtenářů, žáci prvního ročníku ZŠ Ráječko jsou slavnostně uvedeni do řad čtenářů
7. října – Ráječkovská drakiáda na Hasičské louce
23. října - beseda pro děti ze školní družiny ZŠ Ráječko konaná ve Staré škole s ilustrátorem
dětské literatury Adolfem Dudkem
16. listopadu – přátelské posezení v knihovně – ukázky paličkování – paní Jarmila Pražáková
12. prosince u vánočního stromu v Ráječku – Česko zpívá koledy.

Děkuji představitelům obce Ráječko za podporu činnosti Obecní knihovny Ráječko.
Přeji všem občanům naší obce krásné a požehnané Vánoce a v roce 2019 pevné
zdraví, hodně štěstí a rodinnou pohodu.
Srdečně zvu naše občany k návštěvě Obecní knihovny Ráječko.
● Ivana Zapletalová

www.rajecko.cz
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ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA
Středa 26. 12. 2018 v 11-12 hodin
před Obením úřadem
Vážení přátelé, zvu vás všechny na setkání
a kus řeči u příležitosti Štěpánské koledy
Připravíme „Štěpánskou polévku“
a najde se i něco ostřejšího.
Srdečně všechny zvu. Vít Rajtšlégr, starosta obce.

Zájmové organizace
působící v obci Ráječko

zvou všechny naše občany do

MASOPUSTNÍHO PRŮVODU
který se bude konat

v sobotu 2. 3. 2019,

sraz masek v 10:00 hodin ve Staré škole.
Průvod vyjde do ulic v 11:00 hodin.

Zájmové organizace působící v obci Ráječko
ČČK RÁJEČKO · ČSŽ RÁJEČKO · ČZS RÁJEČKO · KK RÁJEČKO
SDH RÁJEČKO · RS RÁJEČKO · SK OLYMPIA RÁJEČKO
SPOLEK RÁJEČKOVSKÝCH HOLEK · ČSV RÁJEČKO
Přejí našim občanům spokojené prožití Vánoc
a do roku 2019 hodně zdraví, štěstí a pohody
K přání se připojují také členové výboru KSČM Ráječko.
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