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Návštěva dětí na obecním úřadě
Vít Rajtšlégr

V úterý 28.6.2011 se na obecním úřadě v Ráječku
uskutečnilo tradiční setkání dětí z posledního ročníku
základní školy a z posledního ročníku mateřské školy se
starostou obce. Děti obdržely jako památku na školku a
školu v Ráječku knihu, popovídaly jsme si, zapsaly se do
pamětní knihy a nechybělo ani malé občerstvení .
Všem dětem přeji krásné prázdniny.

Schválení dotace
Kateřina Martinková
Dne 6.6.2011 bylo na obecní úřad Ráječko doručeno Oznámení o schválení
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v roce 2011
v rámci Programu rozvoje venkova. Dotace je určena na úhradu úroků z úvěru
na koupi Sportovní haly ve výši 63 000,- Kč.

Projekt - Revitalizace zeleně na hřbitově v obci Ráječko
Kateřina Martinková
Obec Ráječko zadala zpracování projektu – revitalizace zeleně na hřbitově v Ráječku. Cílem revitalizace zeleně na
hřbitově v obci Ráječko je úprava celého prostoru, výsadba mladých dřevin. V současné době mají na hřbitově
dominantní zastoupení jehličnany, které jsou poměrně v dobrém stavu. Z defektů se u dřevin vyskytují nejčastěji
proschlé, slabé a jednostranné koruny vlivem blízkosti sousedních dřevin. Část stávajících keřů je přerostlá, zespodu
prosychající a působí neesteticky. Břízy před hřbitovem mají vlivem hustého sponu výsadby růstové defekty –
jednostranné koruny a zespodu prosychají.
Revitalizace spočívá v odstranění problematických a neperspektivních dřevin a výsadbě mladých dřevin, které
zvýrazní a vhodně dotvoří celkovou kompozici hřbitova. Realizace je závislá od úspěšnosti v získávání dotací
z dotačních programů.
Projekt posoudil Městský úřad Blansko, odbor stavebního úřadu z hlediska platné územně plánovací dokumentace a
zkonstatoval, že předložená dokumentace není v rozporu s platným územním plánem. Dále dle vyjádření Městského
úřadu Blansko, odboru stavebního úřadu provedení revitalizace zeleně na hřbitově v Ráječku nevyžaduje ohlášení či
vydání stavebního povolení stavebního úřadu. Projekt je k nahlédnutí na obecním úřadě Ráječko.
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Projekt- Sociální zařízení na Hasičské louce
Kateřina Martinková
Obec Ráječko zadala zpracování projektu pro výstavbu sociálního zařízení na Hasičské louce. Stavba sociálního
zařízení bude kombinací zděné a montované konstrukce, nepodsklepená, jednopodlažní s max. půdorysnými
rozměry 5,1 x 8,2 m, zastřešená pultovou střechou se spádem k východní hranici pozemku ve zjednodušené evidenci,
původ pozemkový katastr p.č. 1455/6 v k.ú. Ráječko a max. výškou 3m nad podlahou ve stavbě. Po dokončení bude
obsahovat předsíň a WC pro muže a ženy , bezbariérové WC a úklidovou místnost. Projekt je k nahlédnutí na
obecním úřadě Ráječko. Dne 23.6.2011 proběhlo na stavebním úřadě v Blansku veřejné ústní projednání ve věci
žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o stavební povolení stavby. Na tomto jednání se někteří
občané z ulice Svitavské – účastníci řízení vyjádřili, že jim přijde tato stavba zbytečná, nesouhlasí se stavbou a
majitelce jednoho domu vadí nově vysázená zeleň – thůje. Nemyslím, že je to názor většiny, ba naopak většina
občanů z ulice Svitavské, jejichž zahrady sousedí s areálem Hasičská louka, byla za výsadbu zeleně, které není nikdy
dost, ráda.

Podání žádosti o poskytnutí finanční podpory z JMK
Kateřina Martinková
Zpracovali jsme a podali žádost o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu „ Podpora pro-rodinné politiky
na úrovni obcí“ pro rok 2011 vyhlášeného Jihomoravským krajem. Dotace je určena pro obce na neinvestiční výdaje,
maximální výše dotace činí 20.000,- Kč, není požadována spoluúčast obce. Obec Ráječko požádala o dotaci na
pořízení mobiliáře areálu Hasičská louka.

Výpis z usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Ráječko konaného dne
06.06.2011 v 18.00 hodin ve Staré škole
Kateřina Martinková
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Tomáše Sekaninu a pana Zdeňka Menšíka.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci pana RNDr. Pavla Henka na předsedy kontrolního výboru a konstatuje,
že jeho rezignace na řadového člena tohoto výboru je bezpředmětná, neboť nebyl zvolen členem tohoto výboru,
nýbrž předsedou s tím, že na příštím zasedání bude bod volba předsedy kontrolního výboru znovu na programu.
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zaevidovat Ráječkovský zpravodaj ve smyslu §7 zákona 46/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů .
Zastupitelstvo ukládá zřídit redakční radu pro vydávání obecního zpravodaje na nejbližším zasedání Rady obce.
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Výpis z usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Ráječko konaného dne
15.06.2011 v 18.00 v budově Staré školy
Kateřina Martinková
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Evu Juračkovou a paní Mgr. Janu Adamovou.
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání včetně přijatých pozměňovacích
návrhů.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z jednání z 8. až 12. zasedání rady obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 4,5,6/2011.
Zastupitelstvo obce volí do funkce předsedkyně kontrolního výboru paní Helenu Musilovou.
Zastupitelstvo obce volí za členky kontrolního výboru paní Alenu Blažkovou, Světlu Havlíčkovou, Janu Hrnčířovou,
Helenu Měšťanovou
Zastupitelstvo obce Ráječko schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 – celoroční hospodaření bez výhrad.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Ráječko a
příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Ráječko.

Výpis z usnesení z 11. zasedání Rady obce konaného dne 18.05.2011 v 15.30
hodin na obecním úřadě Ráječko
Kateřina Martinková
Rada obce schvaluje program dnešního jednání.
Rada obce bere na vědomí dokumenty ze stavebního úřadu Blansko.
Rada obce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Ráječko a panem M.B. Rada obce souhlasí s vedením
přípojky srážkové a splaškové kanalizace po pozemku ve vlastnictví obce p.č. 1791/10 v k.ú. Ráječko.
Rada obce souhlasí s vydáním územního souhlasu a s ohlášením stavby – nástavba a stavební úpravy rodinného
domu č.p. 81.
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2011.
Rada obce schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi společností EKO-KOM , a.s. a Obcí Ráječko. Předmětem je výpůjčka
nádob na třídění odpadu – plasty, papír, sklo, rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada obce bere na vědomí Ohlášení o provedení průzkumného vrtu na pozemku p.č. 72/8 v k.ú. Ráječko.
Rada obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej část pozemku p.č. 72/27 v k.ú. Ráječko v majetku obce Ráječko o
výměře cca 20 m².

O projektu Rodinné pasy
Vít Rajtšlégr
Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace
systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi do osmnácti let věku.
Rodinné pasy jsou aktivitou jednotlivých krajů. V současné době projekt funguje v Jihomoravském kraji, v
kraji Vysočina, v Olomouckém kraji, Pardubickém kraji, Zlínském kraji, Ústeckém kraji a Královéhradeckém
kraji.
Nově můžete slevy využívat i na území hl. m. Prahy, které se zapojilo v listopadu 2010. Již nyní je pro
všechny držitele Rodinných pasů připravená zajímavá slevová síť.
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Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě registrace je rodinám (i neúplným tzn.
také nesezdaným partnerům a jejich dětem, samoživitelům, osobám mající dítě v péči) vystavena karta
Rodinné pasy. Podmínkou je trvalé bydliště v zapojeném kraji a alespoň jedno dítě do 18 let.
Držitelé Rodinných pasů mohou využívat slevy nejen na území celé České a Slovenské republiky a dále v
oblasti Dolního Rakouska. Projekt využívá vlastní sítě RP, stejně jako věrnostního programu Sphere card.
Rodinné pasy ovšem nejsou pouze další kartou, díky níž můžete ušetřit při nákupech. Jsou živým
projektem, který vám každodenně přináší zajímavé tipy na kulturní události, sportovní aktivity, na výlety,
na akce pro děti. Čtvrtletně je připravován časopis Rodinka. V e-magazínech jsou posílány aktuální
pozvánky a informace, jsou pořádána velká i malá setkání, na něž jsou všichni zváni. Bližší informace a
registrace na www.rodinnepasy.cz nebo INFOLINKA +420 543 211 254

Uzavření provozovny
Firma ŠROT GEBESHUBER s.r.o. provozovna Dolní Lhota oznamuje, že v týdnu od 11.07. do 15.07. a od
08.08. do 12.08. 2011 bude výkupna uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Zprávičky ze školy:
„EU – peníze školám“
Mgr. Jiří Pukl
Základní škola a Mateřská škola Ráječko se zapojila do celorepublikového projektu „EU – peníze školám“
Cílem projektu je prostřednictvím nových učebních metod a nástrojů docílit zlepšení v počátečním
vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy
pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a digitálních
učebních materiálů ve výuce. Na škole bude vybudována nová počítačová učebna, zmodernizována a
rozšířena internetová síť, nainstalovány 3 interaktivní tabule s dataprojektory.
Rozpočet projektu činí 496923,-Kč ze státního rozpočtu a fondů EU + 130000,- Kč od zřizovatele. Projekt
vypracovaný ředitelem školy úspěšně prošel schvalovacím řízením. Zahájen byl 1.3.2011 a předpokládané
ukončení projektu je 31.8.2013.
Projekt je směřován ke všem žákům ZŠ a budou do něj zapojeni všichni učitelé školy. Zvýší se matematická,
čtenářská, jazyková a informační gramotnost žáků. Pedagogičtí pracovníci budou vzděláváni se zaměřením
na nové digitální učební technologie a týmovou spolupráci.

Olympiáda malotřídních škol
Mgr. Jiří Pukl

V pátek 27. 5. 2011 pořádala naše škola tradiční Olympiádu málotřídních škol okresu Blansko ve vybíjené a
kopané. Letos se jí zúčastnilo 7 škol - Rudice, Olomučany, Vysočany, Doubravice, Dolní Lhota, Bořitov
a Ráječko. Turnaj ve vybíjené se hrál za střídavého deště na hřišti u školy, kopanou jsme odehráli ve
sportovní hale. Nejlepším účastníkem se stala ZŠ Rudice, která získala první místo ve vybíjené i v kopané.
Nejlepšími hráči byli vyhlášeni Martin Šebela z Vysočan (vybíjená) a David Bartoš z Ráječka (kopaná) Pořadí
škol: vybíjená:1. Rudice 2.Doubravice 3.Dolní Lhota kopaná: 1. Rudice 2.Olomučany 3. Ráječko .
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Lehkoatletické závody
Mgr. Jana Smejkalová
Dne 16. 6. jsme se zúčastnili 3. ročníku lehkoatletických
závodů v Rájci. Soutěžilo se v běhu na 50 m, skoku dalekém,
vytrvalosti, šplhu a "vložených disciplínách" - přeskoku přes
švihadlo a překážkové dráze. Mezi medailisty naší školy byli:
Nicol Staňková a Lenka Havlíčková (5. ročník), Adéla
Koutníková (4. ročník), Leoš Jurák, Oldřich Vejplacha a Lukáš
Šindelář (3. ročník), Jan Souček a Karolína Blažková (2.
ročník) a Tomáš Maša (1. ročník, závodil v kategorii s
druháky!). Tito závodníci přivezli celkem 23 medailí a pomohli
tak našemu družstvu k získání 2. místa v soutěži družstev.

Výtvarná soutěž
Mgr. Jana Smejkalová
Žákyně 5. ročníku naší školy Nicol Staňková získala 2. místo ve výtvarné soutěži
MěK Blansko s názvem "Chlapec a hvězdy", konané k příležitosti 110. výročí
narození Jaroslava Seiferta. Slavnostního předávání cen se zúčastnili
také starosta města Blanska Ing. Lubomír Toufar a zástupce Albatrosu Praha.
Vítězové byli odměněni knihou, diplomem a sborníkem soutěžních prací.
Součástí akce je výstava, kterou můžete v blanenské knihovně zhlédnout do 15.
7. 2011.

Poděkování
Mgr. Jiří Pukl - ředitel školy
Dne 24.6.2011 pro žáky naší školy připravili členové
Mysliveckého sdružení Ráječko setkání s názornými ukázkami a
výkladem vztahujícím se k problematice myslivosti. Děti
pracovaly na jednotlivých stanovištích, kde poznávaly stromy a
lesní zvěř z blízkého okolí. Prohlédly si také zbraně a vybavení
členů sdružení a vyzkoušely si střelbu ze vzduchovky. Celý
program byl završen ukázkou výcviku práce „psovoda“ s jeho
čtyřnohým pomocníkem. Všichni žáci byli za svou pozornost a
dovednosti odměněni malým dárkem a nechybělo ani opékání
špekáčků. Všem pořadatelům této akce chceme tímto
poděkovat a popřát jim mnoho zdaru při jejich činnosti.
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Dětský den v Ráječku
Kateřina Martinková
V sobotu 4.června 2011 se konal na Hasičské louce dětský den. Děti se sešly v hojném počtu. Členové sboru
dobrovolných hasičů Doubravice nad Svitavou předvedli nový hasičský vůz a ukázku zásahu. Jako překvapení pro děti
nastříkali na trávu hasící pěnu, ve které se děti s velkým zájmem vyřádily, aby si poté vyzkoušely tlak z hadice při
sprchování po návštěvě pěny. Bylo parné letní počasí, tak to nikomu nevadilo. Dále Městská policie Blansko
předvedla svůj vůz, pan Miroslav Havlíček ukázal vůz záchranné služby včetně vybavení. Pan Havlíček sloužil
zároveň i jako první pomoc na akci a některé účastníky ošetřil. Žákyně z naší školy předvedly pod vedením paní
učitelky Libuše Filipiové vystoupení aerobiku. Kynologický klub zajistil ukázku výcviku psů a tanec se psem, který
předvedla paní Miroslava Pokorná. Po vystoupeních a ukázkách si mohly děti vyzkoušet svoje dovednosti v různých
soutěžích např. : namotávání hadů, skákání v pytli, stříhání bonbonů se zavázanýma očima, hod šipkami na terč,
stříkání se džberovou stříkačkou, chůzi na chůdách, střílení vzduchovkou. Za splnění každého úkolu byly děti
odměněny sladkostí. Po skončení soutěží proběhlo fotbalové utkání ženy proti žákům, které skončilo remizou. Ženám
pomáhali někteří fotbalisti. Po celou dobu měly děti k dispozici skákací hrad, který obec Ráječko zakoupila za
finančního přispění společnosti TYCO v Ráječku. Děti si hradu opravdu užily a ani na úplný závěr akce, když šli
pořadatelé hrad uklízet, protože to vypadalo na déšť, se dětem nechtělo hrad opustit. Občerstvení – párky v rohlíku
měly u dětí obrovský úspěch.
Pořadatelé DĚKUJÍ hlavně za všechny děti úplně všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárnému průběhu celé akce.
Zvláštní poděkování patří sponzorům společnosti TYCO za finanční dar ve výši 10 000,- na zakoupení skákacího hradu
a panu Michalu Blažkovi z ráječkovské pekárny za věnování pečiva.

Zájezd na Cibulový festival do Rakouska
Český svaz zahrádkářů Ráječko pořádá zájezd na Cibulový festival do městečka Laa an der Thaya v
sousedním Rakousku. V tomto malebném městečku navštívíme také termální lázně s mořskou vodou a
pivovar Hubertus. Zájezd se uskuteční v sobotu 20.srpna 2011.
Zahrádkáři připravují již III. Burčákový bál na 23.září 2011 ve Staré škole v Ráječku. K tanci zahraje skupina
Pohoda. Další informace o připravované akci uvedeme v příštím zpravodaji.
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Pozvánka
Mužský Seniorklub Ráječko zve všechny seniorky a seniory obce Ráječko, již na 4. Kulturní odpoledne,
které se uskuteční v sobotu 17.září 2011 od 16.00 hodin ve Staré škole. Hudba, kulturní vložka a občerstvení
zajištěno.
Za Mužský Seniorklub Josef Pešán

Za krásou a poznáním
Mgr. Miroslava Vašíčková, předsedkyně STP
Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v Rájci - Jestřebí připravil pro svoje členy dva
jednodenní zájezdy za poznáním krás naší vlasti. Vedoucí zájezdů zvolili trasu Letohrad - Králíky - Vamberk.
Za slunného počasí vyrazily dva plně obsazené autobusy na výlet do Orlických hor, které jsou
chráněnou krajinnou oblastí. Zahrnuje 19 maloplošných území o celkové rozloze 415 ha. Krajina je nedílnou
součástí horské hradby, lemující a vytvářející přirozené hranice české kotliny. Patří do Sudetské soustavy,
vystupující v severovýchodním okraji Čech táhlým, přes 50 km dlouhým hřebenem s nadmořskými výškami
okolo 1000 m.n.m. Nejvyšším vrcholem je Velká Deštná (1115 m.n.m.). Orlickými horami protéká Divoká a
Tichá Orlice a Olšenka.
V malebném podhůří Orlických hor se na řece Tiché Orlici nachází Letohrad (6200 obyvatel), městečko s
bohatou tradicí, které se až do roku 1950 jmenovalo Kyšperk. První zmínku o něm nacházíme již v roce
1308. S historií města jsou spjaté významné osobnosti - malíř Alfons Mucha, spisovatel Petr Jilemnický.
Narodil se zde právník a diplomat Josef Korbel, otec bývalé ministryně zahraničí USA Madeleine
Albrightové. Nevšední zážitek nám poskytla prohlídka soukromého Muzea řemesel, které je umístěno v
budově bývalé sýpky, která byla v dřevěné podobě vystavěna již před rokem 1554 jako náhrada za starý
hospodářský dvůr. Asi v r. 1740 začal majitel hrabě Breda ze Špandovy dvůr přestavovat a zřejmě i
rozšiřovat. Dřevěné části byly úplně zbořeny a ve slohu baroka postaveny nové z kamene a cihel. Přestavba
byla dokončena v r. 1750. Poté ve dvoře sídlil celý vrchnostenský úřad. V barokním domě žil a v r. 1847
zemřel národní buditel Františel Ladislav Hek, jehož osudy sepsal v románu F.L.Věk spisovatel Alois Jirásek.
V roce 1946 byl celý velkostatek konfiskován. Sýpka byla využívaná jako sklad obilí. Současní majitelé Pavel
a Drahomíra Talcovi v letech 1996 - 2001 sýpku zrekonstruovali na Společenské centrum. Prohlédli jsme
přes 50 expozic různých řemesel z r. 1840 - 1930. Tato sbírka je největší svého druhu v České republice,
nachází se na ploše 1650 m². Obdivovali jsme unikátní Technické památky a mechanické dílny s funkční
pilnicí.
V restauraci Nový dvůr, která je součástí muzea, jsme si pochutnali na dobrém obědě a po krátkém
odpočinku jsme se vydali na další putování Orlickými horami. Z autobusu jsme pozorovali krásnou
nezničenou přírodu. Obdivovali jsme rozsáhlé horské louky s množstvím květin, které už ani neznáme.
Dojeli jsme do malého městečka Králíky, které je obklopeno malebnými horami a panensky čistou přírodou
(560 m.n.m. - 4800 obyvatel). Kralicko bylo již v minulosti strategickým místem - město dvakrát navštívil
císař Josef II., aby posoudil možnosti obrany proti Prusům. Podobná situace byla i před II. světovou válkou,
kdy se na hranicích buduje soustava obranného opevnění. V r. 1935 přikročila československá vláda k
projekci opevnění proti Německu, jehož nejmohutnější část byla vystavěna právě na Kralicku. V r. 1937
navštívil Králíky prezident Edvard Beneš v rámci inspekční cesty po výstavbě opevnění. V důsledku
Mnichova byly Králíky v r. 1938 násilně odtrženy od Československa a připojeny k Německu. Na silné
opevnění hranic se přijel v r. 1938 do Králík podívat sám Adolf Hitler. Za 2. světové války se vyráběly ve
městě součástky pro vojenská letadla. Většina produkce procházela pod rukama lidí ze zajateckého tábora.
Na kopci Výšina nad městem byl stavěn i koncentrační tábor, který nacisté nestihli do konce války dostavět.
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Po odsunu německého obyvatelstva po r. 1945 se město podařilo vcelku úspěšně dosídlit. Proto zde
nedošlo k výraznější devastaci.
Ve vojenském muzeu Králíky, které je centrem Králické pevnostní oblasti, jsme si prohlédli vojensko historickou expozici věnovanou Československé armádě a 2. světové válce. Soukromá firma Společnosti
přátel československého opevnění s.r.o. za dobrovolné pomoci desítek nadšenců z řad amatérských
zájemců o československé opevnění (bunkrologů) zde shromáždila pěchotní zbraně z té doby, munici,
uniformy, vojenskou techniku atd.
Již více než 300 let se tyčí na Mariánském kopci u Králík klášter, ve kterém sídlí charitní domov řádových
sester. Až ke klášteru vede alejí lemovaná Svatá cesta, která začíná již na Malém náměstí v Králíkách.
Unikátní zajímavostí kláštera jsou Svaté schody, které jsou napodobeninou schodiště v hradu Antonia v
Jeruzalémě, později převezené do Říma. Po nich kráčel Ježíš Kristus k soudnímu stolci Piláta. Nahoru chodí
poutníci po schodech po kolenou, zatímco boční schodiště slouží k normálnímu sestupu dolů. Z
Mariánského kopce byl krásný výhled do okolní krajiny, v dálce jsme viděli Suchý vrch a Kralický Sněžník.
Naší poslední zastávkou bylo pětitisícové městečko Vamberk, kde jsme navštívili firmu, která se zabývá
paličkováním známým pod názvem vamberská krajka. Nejdříve jsme shlédli video o základních potřebách
pro paličkování a seznámili se s různými metodami ruční výroby krajek. Že to není jednoduché, posuďte
sami. Potřebujete paličky (20 párů pro začátečníky), herduli (podušku), špendlíky, podvinky (nakreslené
vzory na průsvitném papíru), karton, přízi. Hlavně pak ještě šikovné ruce a trpělivost. Potom jsme si
prohlédli hotové výrobky a v 1. poschodí nás očekávaly dvě krajkářky, které jsme mohli pozorovat při
tvorbě krásných krajek. Chvíli jsme s úžasem (i pánové) pozorovali kmitání rukou, paliček a nití na herduli a
potom vyptávání nebralo konce. Ve firmě pracuje 7 krajkářek, dříve byl na tuto profesi tříletý učební obor,
nyní žádná škola na výuku paličkování není. Krátkodobé kurzy paličkování se pořádají v rámci republiky.
Také v základní škole ve Vamberku mají zájmové kroužky, kde se mohou zájemci naučit tuto nádhernou,
pro některé z nás velmi náročnou ruční práci. Ať tuto krásu mohou obdivovat i další pokolení! Firma má
zakázky zejména ze zahraničí, a tak tyto nádherné výrobky mohou obdivovat lidé po celém světě. „Zlaté
české ručičky.“
Ve firemní prodejně jsme si na památku nakoupili drobné výrobky z krajek, zhotovené převážně
strojovým paličkováním. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na malém občerstvení v Letovicích na koupališti
a potom hurá k domovu.
Všichni účastníci byli s výběrem trasy našeho putování velice spokojeni. Poděkování patří panu Hříbalovi a
paní Vašíčkové za přípravu a organizování celého dne. Už teď se těšíme na další poznávací zájezd.

Slavnostní otevření areálu Kynologického klubu Ráječko
Olga Darmovzalová, agility , kynologický klub Ráječko
„Pes má krásu bez ješitnosti,
sílu bez krutosti a
lidské ctnosti bez lidských nectností..“

Neděle 26.6.2011 proběhla v Ráječku ve znamení dětí a psů, her a přátelských setkání. Kynologický klub,
základní organizace Ráječko, otevřel ve svém areálu překážkovou dráhu agility a překážky pro všestranný
výcvik psů a poprvé tak zpřístupnil celý kynologický areál široké veřejnosti. Pod vedením Mirky Pokorné
děti a psi předvedli ukázky výcviku agility. Na startu agility parkuru pro psy tak stály děti handicapované
společně s dětmi zdravými a všichni přítomní mohli vidět rozzářené dětské oči a šikovné pejsky .
Mirka ještě předvedla všestrannost své feny Betty ukázkou tance se psem .
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Členové kynologického klubu pod vedením výcvikáře Jiřího Honce zacvičili cviky základní poslušnosti a
ovladatelnosti psů. Podívanou bezesporu beroucí dech pak byly ukázky obrany, kdy psi bez zaváhání bránili
svého psovoda před napadením neznámým pachatelem, kterého se ctí figuroval člen kynologického klubu.
Po části předvedení dovedností dětí, dospělých a psů následovala část her, jízdy na koni, pobyt
v indiánském tee pee a samozřejmě i nezbytného občerstvení a odpočinku pod slunečníky.
Všem, kdo si našli v nedělním odpoledni chvíli pro svoje děti a kamarády a přišli nás podpořit, tímto
děkujeme.
Děkujeme všem jmenovaným i nejmenovaným sponzorům.
P.S. „ Ten, kdo řekl, že se štěstí nedá koupit, zapomněl na štěňata.“

Setkání čtoucích rodin regionu Blansko
Ivana Zapletalová
Ve středu 25.května se ve Staré škole v Ráječku uskutečnil již III. ročník Setkání rodin regionu Blansko
zapojených do projektu „Celé Česko čte dětem“. Akce se uskutečnila ve spolupráci Regionálního oddělení
Městské knihovny Blansko a Obce Ráječko. V kulturním programu vystoupila děvčata z kroužku aerobiku
místní školy, který vede paní učitelka Libuše Filipiová. Pracovnice knižního nakladatelství Thovt si pro děti
připravily soutěžní program „Pojďte s námi za pokladem“, děti zábavnou formou vyhledávaly v knihách
určité indicie a hledaly poklad. Výherci byli odměněni knižními cenami z nakladatelství Thovt.

SK Olympia - skončil ročník 2010/2011
Výbor SK Olympia Ráječko
V červnu se uzavřel další ročník fotbalových soutěží. A pro barvy SK Olympie to byl opět ročník úspěšný.
Podařilo se udržet všechny soutěže a všechna naše družstva budou pokračovat i v další sezoně. Velkou
radost nám dělají hlavně družstva mládeže. Nejúspěšnější byli v tomto ročníku žáci, kteří se v Okresním
přeboru umístili na výborném druhém místě, dorost obsadil 5. místo a přípravka skončila rovněž pátá.
V kategorii dospělých „A“ mužstvo v Krajském přeboru obsadilo výborné 5. místo. „B“ mužstvo ve III. třídě
OP skončilo na 9. místě. Družstvo našich dívek a žen se v Moravskoslezské divizi umístilo na 10. místě.
Skončil fotbal ročník 2010/2011 a za dva měsíce začíná nový. Chci poděkovat všem našim
hráčům, trenérům, fanouškům a sponzorům za podporu, za krásné víkendy strávené na
našem útulném stadionu. A hlavně bych chtěl jménem výboru popřát nám všem
krásné prázdniny, na které se určitě velmi těšíme.
Marcel Mokrý předseda SK Olympia Ráječko
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Inzerce
Servis a prodej výpočetní techniky.
Zvýšení výkonu, čištění a odvirování Vašeho stávajícího počítače.
Kontakt: Ladislav Kabát, Podsedky 138, 679 21 Bořitov. Tel.: 725 505 206.

Rozpis stomatologické LSPP
Služba je sloužena od 8.00 do 12.00 hodin. Mimo níže uvedené termíny pak v Úrazové nemocnici Brno,
Ponávka 6, tel. 545 538 421, 545 538 111 ve všední dny od 17.00 do 7.00 h, o sobotách, nedělích a svátcích
nepřetržitě.
Červenec
2.7.
MUDr. Hepp
Rájec, Šafranice 101
516 434 055
3.7.
MUDr. Well
Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 605
5.7.
MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b
516 418 788
6.7.
MUDr. Havlová
Blansko, Pražská 1b
516 418 786
9.7.
MUDr. Hosová
Rájec, Zdrav. středisko
516 432 138
10.7.
MUDr. Vrtělová
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
16.7.
MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A
516 416 386
17.7.
MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko
516 439 190
23.7.
MUDr. Jílková
Rájec, Ol. Blažka 145
516 410 786
24.7.
MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b
731 144 155
30.7.
MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
31.7.
MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450
Srpen
6.8.
MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
7.8.
MUDr. Kupková
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457
13.8.
MUDr. Láníková
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456
14.8.
MUDr. Levová
Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 606
20.8.
MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
21.8.
MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615
27.8.
MUDr. Juráková
Blansko, Pražská 1b
731 144 155
28.8.
MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka 4
516 417 621
______________________________________________________________________________________
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