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V únoru bylo opět v Ráječku živo.
Proběhlo několik úspěšných akcí. Z těch největších bych jmenoval Masopustní průvod,
Dětský karneval a závod Ráječkovská desítka.

Chtěl bych poděkovat organizátorům, pořadatelům a hlavně všem, kteří neváhali obléct masku a projít dědinu, oživit a udržet tradice. Doufám, že jsme se deﬁnitivně rozloučili se zimou a
dovoluji si všechny pozvat na další pořádané akce, kterých bude i v březnu několik a jistě si každý
vybere podle svého gusta.
● Vít Rajtšlégr - starosta

Zápis dětí do Mateřské školy
Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do
Mateřské školy Ráječko se koná ve středu
28.3.2012 od 15 – 16.30 hodin.
Rodiče vyplní formulář o přijetí dítěte do
MŠ a s sebou si přinesou potvrzení od dětského lékaře, že dítě může navštěvovat MŠ.

Poděkování
Výbor ČČK Ráječko a výbor SK Olympia
Ráječko děkují touto cestou všem našim
občanům, kteří se podíleli na zdárném
průběhu jejich plesů.

8. BŘEZEN – MDŽ
Všem ženám k jejich svátku štěstí, zdraví, lásku
přeje za Mužský seniorklub Josef Pešán
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Zprávy z radnice

Místní poplatky v roce 2012

Výpis z Usnesení ze zasedání Rady obce Ráječko

Od 01.03.2012 se na obecním úřadě vybírají tyto poplatky:

konaného dne 25.1.2012
 Rada obce bere na vědomí písemnosti z
Městského úřadu Blansko, obce s rozšířenou
působností týkající se nemovitostí v obci Ráječko.
 Rada obce schvaluje smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu mezi Obcí
Ráječko a E.ON Distribuce, a.s.. Předmětem
smlouvy je formou věcného břemene zřízení
práva umožňující využití nemovitosti – pozemku p.č. 1791/3 v k.ú. Ráječko ve vlastnictví
obce Ráječko pro účely zařízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v
umístění nového nadzemního vedení NN pro
novostavbu rodinného domu pana J.T.. Rada
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit Kupní smlouvu na převod vlastnického práva na Českou republiku mezi Obcí
Ráječko a Lesy České republiky. Předmětem
smlouvy je převod vlastnického práva k nemovitostem p.č. 2040/1 o výměře 351 m2 a
2040/2 o výměře 430 m2, které vznikly na základě geometrického plánu č. 532 - 544/2011,
kterým byly tyto pozemky odděleny z pozemků
p.č. 658/2, 658/5, 658/36, 658/38. Všechny
pozemky jsou ve vlastnictví obce Ráječko. Prodej pozemků se uskutečňuje v souvislosti se
stavbou „Úprava toku Chrábek“.

 Rada obce schvaluje smlouvu o reklamě
mezi společností STAVKOM, spol. s.r.o. a
Obcí Ráječko. Předmětem smlouvy je umístění
reklamy společnosti STAVKOM ve zpravodaji
obce Ráječko. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o reklamě.

450,- Kč

rekreační objekt / rok

225,- Kč

za jednoho psa:
za druhého a dalšího psa:

200,- Kč
300,- Kč

Místní poplatky musí přijít zaplatit osoba starší 18-ti let.
Místní poplatky je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě Ráječko nebo bezhotovostním
převodem na účet obce Ráječko vedený u Komerční banky č. 5525631/0100, jako variabilní symbol se uvede číslo domu a jako speciﬁcký symbol rodné číslo poplatníka.

 Rada obce pověřuje starostu s místostarostou přípravou návrhu znění obecně závazné
vyhlášky o volném pohybu psů.

Zrušení zastávky Blansko, Metra aut. st. od 1.2.2012

 Rada obce schvaluje žádost SK Olympia
Ráječko o bezúplatný pronájem sportovní haly
Ráječko pro turnaj v badmintonu.

Od 1.2.2012 dochází z důvodu nesouhlasu
společnosti Metra Blansko se zastavováním autobusů ke zrušení zastávky Blansko,
Metra aut. st..

 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 1/2012.

I přes snahu Města Blansko, KORDIS JMK
i ČAD Blansko se bohužel nepodařilo najít

 Rada obce schvaluje nabídku od společnosti E.ON Energie a.s. na dodávku elektřiny
pro obecní budovy a veřejné osvětlení. Rada
obce pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny.

Informace o možnosti nájmu bytů zvláštního určení –
bezbariérových bytů v Blansku

● Kateřina Sehnalová - místostarostka

konaného dne 3.2.2012

 Zastupitelstvo obce schvaluje program
jednání.

místní poplatek ze psů

osoba / rok

 Rada obce pověřuje starostu s místostarostkou přípravou zrušení obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za provozovaný
VHP na základě zákona č. 458/2011.

Výpis z Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ráječko
 Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana RNDr. Pavla Henka a pana
Jiřího Neorala.

místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro občany v Ráječku
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 Zastupitelstvo obce neschvaluje nákup
souboru nemovitostí v k.ú Ráječko a to pozemků : st. 1/1, st. 1/6, st. 1/9, včetně budov
bez čp. na těchto pozemcích a dále pozemků
p.č. 13/2, 1867, 1868, 1869, od majitelů Petra
Trávníčka, Vladislavy Trávníčkové, Jana Trávníčka, Jany Trávníčkové a Ivy Zemánkové za
celkovou cenu 4,3 mil. Kč.
● Kateřina Sehnalová - místostarostka

Město Blansko je vlastníkem bytů zvláštního určení, které jsou upravené pro bydlení
zdravotně postižených osob.
Tyto byty je možné pronajmout nejen blanenským občanům, ale i občanům s trvalým
pobytem v blanenském regionu a také v rámci
republiky.
Žádosti o nájem bezbariérového bytu se
podávají na předepsaném tiskopise na odboru
sociálních věcí Městského úřadu v Blansku.
Přílohou žádosti je vyjádření lékaře, zda nájem
bytu vzhledem ke zdravotnímu stavu žadatele
doporučuje.

f t

náhradní způsob zastavení. Cestující mohou
využít na linkách 234 a 235 zastávky Blansko,
průmyslová zóna a Blansko, Metra 2 čerp. st..
Pro dopravu z Blanska do Boskovic mohou
cestující využít vybrané spoje linky 222, prodloužené do Horní Lhoty, na které navazuje
linka 234 do Boskovic.

Žádost o poskytnutí nájmu bezbariérového
bytu může podat občan České republiky, který
je zletilý, způsobilý k právnímu úkonu, je občanem bydlícím v podmínkách, které jsou vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nevyhovující.
Nájem bytu se uzavírá na dobu určitou – jeden rok. V případě řádného plnění všech podmínek je nájemní smlouva prodloužena vždy o
další rok.
Podrobnější informace lze získat na Městském úřadu v Blansku, odboru sociálních věcí,
oddělení sociální pomoci, nám. Republiky 1,
Blansko – kancelář č. 122, tel. 516 775 244.

www.lkfoto.cz
Tel. 777 881 561
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Kroužek aerobiku SK Olympia Ráječko

Kulturní a společenský život v obci
Pan farář Jiří Kaňa oznamuje všem občanům, že bude sloužena

MŠE SVATÁ
v úterý 13. března 2012 v 18.00 hodin v budově Staré školy v Ráječku.
Od 17:30 hodin můžete přijmout svátost smíření.
ČESKÝ SVAZ ŽEN RÁJEČKO
srdečně zve ženy na oslavu

www.rajecko.cz

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RÁJEČKO
Vás srdečně zve na

Kroužek navštěvuje 11 stálých cvičenek. Na
konci školního roku v červnu skončila jedna
holčička, ale další tři nám přibyly (a nejenom z
Ráječka). Trénink máme oﬁciálně jednou týdně, každé úterý. Ale každých 14 dní v sobotu
máme soustředění. Bohužel teď je hodně dětí
nemocných, tak to pokaždé nevyjde.
S minulým vystoupením „Myšičky“ jsme
absolvovaly závody v Kunštátě a v Blansku. A
objevily jsme se i na mnoha obecních akcích.
Za jednotlivce se už některé cvičenky podívaly
i do ﬁnálových kol.

Nyní trénujeme novou pódiovou skladbu
na vystoupení a závody. Premiéru měla opět
na plese SK Olympia. Poté nás čekají závody v
Kunštátě nebo v Drásově. Ale z důvodu nedostatku ﬁnancí, aerobikových soutěží bohužel
ubývá.
Do budoucna bych ráda pořídila další cvičební pomůcky a vyzkoušela s dětmi aerobik
na stepech. Doufám, že i nadále se budeme
scházet minimálně v takovém počtu.
Chci poděkovat SK Olympii za podporu
naší činnosti a doufám v další spolupráci.
● Lucie Mokrá

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
v neděli 11. března 2012 v 14:00 hodin
ve Staré škole v Ráječku.
Připravený je bohatý kulturní program,
ve kterém vystoupí žáci Základní školy a
Mateřské školy Ráječko. Děti z dramatického kroužku ZUŠ Blansko zahrají divadelní
hru s názvem S+7, na motivy známé pohádky O Sněhurce. Dále vystoupí Kristýna
Dzapková - zpěv a Valerie Beranová - step.
Pro všechny přítomné bude připraveno
malé občerstvení.

JOSEFSKOU ZÁBAVU
která se koná
17. března 2012 ve 20.00 hod
v budově STARÉ ŠKOLY.
K poslechu a tanci hraje skupina POHODA.
Předprodej vstupenek 10.3.2012
v hasičské zbrojnici od 10 - 11hod.
Vstupné 60,- Kč.

Košt slivovice
V sobotu 4. února uspořádal Český svaz
zahrádkářů Ráječko III. ročník Koštu slivovice.
Do soutěže bylo přihlášeno 20 vzorků a
hodnotící komise určila následující pořadí:
1. Klíma Karel, 2. Klíma Josef, 3. Worbis Zdeněk, 4. Bursa František, 5. Klíma Karel, 6.
Truhlář Petr, 7. Molek Antonín, 8. Ševčík Milan, 9. Souček Josef, 10. Matyáš Milan, 11. Klíma Tomáš, 12. Grim Josef, 13. Šabla Štefan,
14. Bursa František, 15. Buš Arnošt, 16. Worbis Zdeněk, 17. Molek Antonín, 18. Bursová
Hana, 19. Ševčík Josef, 20. Tomášek Jaroslav.

Vítěz dostal od starosty obce putovní pohár.
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Inzerce

SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 12:00 HODIN.
Je to velmi příjemná relaxace. Drbání zad
přináší absolutní mentální uvolnění a začíná
být velkým konkurentem relaxačních masáží.
Změny intenzity a směru tahu při drbání Vás
oprostí od vnímání denních starostí, můžete
úplně vypnout a jen si vychutnat slastný pocit
drbání. Není to jen rozmar, drážděním nervových zakončení dochází k uvolnění, změně
tvorby hormonů, které přinášejí pocit blaženosti a pocit uspokojení.
BackScratch se provádí speciálními drbátky a trvá většinou 30 minut. Může být spojen
s indickou masáží hlavy nebo masáží šíje a trapézů. Pokud si chcete drbání užít delší dobu,
můžete si přidat škrabkání na pažích, ramenou
a zadní části nohou.

Ceník
40 min.
60 min.
15 min.
30 min.

číslo 2 • únor 2012

Rozpis LSPP – stomatologie – BŘEZEN 2012

Drbání zad – (BackScratch)
Projíždím „ Mé Slevy“, jako nový zážitek se
objevil, o kterém bych mohla napsat a který by
mohl zaujmout. Narazila jsem na drbání zad.
Škrabkání po zádech miluju a určitě nejsem
sama. Nikdy by mě ale nenapadlo, že se tento požitek bude dát i koupit. Po nepřeberném
množství masáží a zábalů konečně něco nového. Každý, kdo má drbání po zádech velmi rád,
se určitě potýkáte s tím, že nemá nikoho, kdo
by ho ochotně škrabkal. Teď si tento zážitek
můžete bez problémů dopřát a zajít do salonu,
kde si ho plnohodnotně užijete.
Pokud jste na druhé straně, a jste svými
blízkými žádáni o drbání, máte pro ně naprosto perfektní dárek, za který Vám budou Vaši
blízcí neskonale vděčni.

www.rajecko.cz

3.3.
4.3.
10.3.
11.3.
17.3.
18.3.
24.3.
25.3.
31.3.

MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Nečasová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek
MUDr. Roth

350,- Kč
450,- Kč
200,- Kč
300,- Kč

Drbání zad provádí kosmetika VIVIANA, Bezručova 52, Blansko (vedle stavebnin, bývalý Svazarm) • Tel. 775 230 078 • POZOR! NEJEDNÁ SE O EROTICKÉ SLUŽBY!!!

516 488 456
516 447 606
515 157 112
725 415 615
516 412 422
516 417 621
516 488 453
516 488 453
516 444 326

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna
v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel. 545 538 111,
ve všední dny od 17:00 h. – 07:00 h, o sobotách, nedělích a svátcích 24.00 hodin.

Fotogalerie: Masopust 2012
drbání zad, ramenou a paží
drbání zad, ramenou a zadní části nohou + masáž hlavy
drbání zad
drbání zad + masáž trapézů a šíje

Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Černá Hora, Zdrav. středisko
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Ostrov, Zdrav. středisko
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Fotogalerie: Dětský karneval

Fotogalerie: Ráječkovská desítka

Zpravodaj obce Ráječko č.2/2012 - vydán v únoru 2012, vydala obec Ráječko se sídlem Ráječko, nám. 1.máje č. 250, 679 02
tel: 516 432 629, e-mail: ourajecko@rajecko.cz. Registrace Ministerstva kultury č. ČR E 20272. Za obsahovou a stylistickou
stránku textů, vydaných ve zpravodaji, odpovídá starosta obce. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat a
neodpovídá za obsah uvedených inzerátů. Sazba, tisk LKFOTO s.r.o.

