Historie SK
SK Olympia
Olyym
Ol
mpia Ráječko
Ráj

str. 5

Sportovec roku 2011

str. 8
st

informační měsíčník zdarma

Ráječkovský zpravodaj
ČÍSLO
VYDALA:

4 • DUBEN 2012 • WWW.RAJECKO
AJEC
CKO.C
CZ
Z

OBEC RÁJEČKO, NÁM. 1.MÁJE Č. 250, RÁJEČKO 679 02 • TEL./FAX: 516 432 629 • OURAJECKO@RAJECKO.CZ

Filipojakubská noc aneb Pálení čarodějnic.
Filipojakubská noc nebo-li Valpuržina noc je noc plná kouzel a čar. Dnes ji vnímáme především jako „pálení čarodějnic“ v noci před prvním májem. Tato noc je však spojena i s
mnohými jinými pradávnými čarovnými rituály.

O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem mají prý zlé síly větší moc než jindy. Tuto noc nazýváme
už od nepaměti „Noc čarodějnic“ - tento název vznikl z pověry, že se v tento den slétají všechny
čarodějnice na tzv. sabat.
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, které jim umožnily létat na košťatech. Recept z knihy Magia Naturalis z roku 1560 uvádí, že tato mast se skládá z tuku nevinného
hocha, aloe, oměje, durmanu, rulíku, topolového listu a kadidla.
Při reji byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci podle čarodějnického
zvyku - pozpátku! Hostina byla bohatá, měla však pro člověka několik nevýhod. Jídlo bylo bez
chuti a hlad nezahnalo. Nesměl chybět ani kotel plný žab, hadů a podobné havěti. Na čestném
místě byly vystaveny všechny možné jedy. Čarodějnice se tu proměňovaly ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, jak se jim, za dobu co se neviděly, dařilo pokoušet a trápit lidi.
Již od pradávna se v tento den na ochranu před čarodějnicemi, na kopcích pálily ohně a tato
tradice „pálení čarodějnic“ se dochovala až dodnes. Muži v tento den staví velké hranice. Dívky
ze starých hadrů dělají čarodějnice, připevněné ke koštěti a společně je zdobí dlouhým věncem z
pampelišek. Večer se zapálí hranice i s čarodějnicí. Chlapci zapalují košťata,
šťata, vyhazují je
do výše, prý proto, aby viděli čarodějnice létající na košťatech, či aby jee takto srazili k
zemi. Děvčata přeskakují ohniště. Společně se pak všichni radují.
Aby se lidé před čarodějnicemi ochránili, museli mít u sebe květ z kapradí, svěcenou křídu, hostii a další křesťanské předměty, chránící před zlem. Naa vesnicích
navíc bylo nutné ochránit i úrodu a dobytek. Kdyby tuto noc neměli v chlévě
hlévě zelené větévky na hnojniště či neměli chlév osypán dokola pískem, čarodějnice by je učarovaly, což by způsobilo poškození úrody i dobytka.
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Zprávy z radnice

Výpis z Usnesení ze zasedání Rady obce Ráječko
konaného dne 21.3.2012
 Rada obce bere na vědomí dokumenty z
Městského úřadu Blansko, obce s rozšířenou
působností týkající se nemovitostí v obci Ráječko.
 Rada obce schvaluje navržené zaústění dešťových vod z navržené stavby rodinného domu
na pozemku p.č. 146 v k.ú. Ráječko v lokalitě
Padělky
 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o
pronájmu mezi Obcí Ráječko a společností Telefónica O2. Předmětem smlouvy je pronájem
části budovy čp. 49 v Ráječku
(stará škola)
za účelem umístění základnové stanice telekomunikačního zařízení na dobu 10 roků. Rada
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
 Rada obce schvaluje uzavření Pojistné
smlouvy mezi Obcí Ráječko a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s.. Předmětem je pojištění členů Jednotky sboru dobrovolných
hasičů pro případ úrazu. Pojištění se vztahuje
na úrazy, ke kterým dojde při provádění požárního zásahu, dále při plánovaném školení,
výcviku a údržbě techniky. Rada obce pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
 Rada obce schvaluje žádost společnosti Aktiv 95 Opava s.r.o. o udělení souhlasu používat
znak obce Ráječko na předmětech „Button“ –
jedná se o odznak.
 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 3/2012.
 Rada obce bere na vědomí výroční zprávu
obecního úřadu o svobodném přístupu k informacím za rok 2011.

 Rada obce bere na vědomí oznámení o provozování malého zdroje znečišťování ovzduší.
Oznámení podala společnost TYCO, která
tímto ohlašuje provozování automatického lakovacího stroje, který využívá proces lakování
chemické látky.
 Rada obce schvaluje nabídku společnosti
HEPA s.r.o. na zhotovení označení ulic.
 Rada obce schvaluje žádost knihovnice paní
Ivany Zapletalové o schválení ﬁnančních prostředků na uspořádání zájezdu do Prahy, který
je každoročně uskutečňován ke dni dětí.
 Rada obce neschvaluje nabídku společnosti
CODEXIS na právní informační systém pokrývající problematiku národní a evropské legislativy a judikatury.
 Rada obce schvaluje Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ráječko
na rok 2012 organizacím. Rada obce pověřuje
starostu obce podpisem smluv.
 Rada obce schvaluje úhradu neinvestičních
nákladů ve výši 6 000,- Kč Statutárnímu městu
Brno, městská část Brno-Tuřany za poskytnutí povinné školní docházky pro 1 žáka. Rada
obce schvaluje zařazení částky 6 000,- Kč do
rozpočtu obce formou rozpočtového opatření.
 Rada obce schvaluje žádost pana R.H. o
prodej dříví v drobném v lokalitě Chrábka, v
porostu 320 Cb12a v množství 2 prm za cenu
120,-Kč/prm.
 Rada obce schvaluje nabídku na tisk zpravodaje společnosti LKFOTO s.r.o..

konaného dne 18.04.2012
 Rada obce bere na vědomí písemnosti z
Městského úřadu Blansko, stavebního úřadu
týkající se nemovitostí v Ráječku.
 Rada obce schvaluje omezení vývozu sutě
do sběrného střediska odpadů v Ráječku na
maximální množství sutě 150 kg/ vývoz.

 Rada obce bere na vědomí stanovení kalkulace ceny vodného a stočného za rok 2011.
 Rada obce bere na vědomí informaci o
schválení žádosti o poskytnutí dotace z operačního programu životního prostředí na revitalizaci zeleně na hřbitově v Ráječku.
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 Rada obce bere na vědomí informace o plánované stezce pro pěší, která bude spojovat
náves se hřbitovem.

aby stavební úřad zahrnul jako účastníky řízení občany bydlící v nemovitostech v blízkosti
restaurace.

 Rada schvaluje žádost pana A.P. o prodej
dříví v drobném v lokalitě Žleb v porostu 320
A7 v množství 2 prm za cenu 120,- Kč / prm.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 Rada obce bere na vědomí zprávu z jednání
redakční rady pro obecní zpravodaj.

 Rada obce souhlasí s dočasnou stavbou
– přístavbou oplocené, zpevněné plochy k restauraci čp. 300 v Ráječko. Rada obce žádá,

● Kateřina Sehnalová - místostarostka

 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 4/2012.

Místní poplatky v roce 2012
Od 01.03.2012 se na obecním úřadě vybírají tyto poplatky:
místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro občany v Ráječku
místní poplatek ze psů

osoba / rok

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.
Poplatky musí být uhrazeny do konce měsíce května 2012.

Sběrný dvůr Ráječko
Nastává čas jarního úklidu, a proto přinášíme několik informací o našem sběrném
dvoře:
Sběrné středisko odpadů Ráječko slouží občanům – fyzickým osobám obcí Ráječko a Spešov, kteří mají řádně zaplaceny místní poplatky
za odpad. Je možné zde ukládat všechny druhy
odpadu. Množství ukládané stavební suti je
omezeno na 150 kg. Žádáme občany, aby elektrospotřebiče vozili kompletní. Všechna kompletní zařízení podléhají zpětnému odběru a
jejich likvidace nás nic nestojí. Nekompletní

zařízení je však již nebezpečným odpadem a
jeho likvidace je velmi drahá. Například jedna
nekompletní lednička nás stojí 1300 korun.
Podrobné informace vám samozřejmě podá
vyškolená obsluha sběrného dvoru. Pokud
plánujete nějakého odpadu přivést větší množství, je dobré se předem domluvit s obsluhou.
Prosíme všechny, kteří budou dovážet papír,
aby jej svázali do balíků, nebo uložili do krabic.
Takto přivezený papír věnujeme dětem naší základní a mateřské školy, které si jej odvezou v
rámci svého sběru.

Výbor SDH RÁJEČKO
děkuje touto cestou všem, kteří se
podíleli na zdárném průběhu Josefské zábavy.
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Zprávy ze ZŠ a MŠ
Dne 13.dubna zavítal do naší školy s kulturním programem kouzelník, aby pobavil a rozptýlil
děti MŠ i 1. a 2.třídy ZŠ svým neobyčejným uměním. Předvedl kouzla nejen s kartami, obrázky a
mincemi, ale i s živými zvířaty za asistence našich dětí. Ačkoli víme, že všechna „kouzla“ jsou jen
nacvičenými triky, nevěřili jsme vlastním očím. Všichni si odnesli poučení, že pílí a úsilím se dá
naučit i to, co je pro druhé, na první pohled nemožné.

Dne 16.dubna proběhla v naší ŽŠ a MŠ Ráječko beseda s nevidomými ze sdružení SONS Blansko. Děti se dozvěděly plno zajímavých a užitečných informací o životě lidí s tímto handicapem.
Byly svědky jak, pomocí speciálních pomůcek, rozlišují nevidomí např. barvu oblečení, množství
tekutiny ve sklenici, funkci a použití slepecké hole. Dále jak poznat kolik je hodin, jak platit mincemi a bankovkami bez možnosti užití zraku a jak se pohybovat v prostoru za pomocí slepeckého
psa ...

Uvědomily si, že nebýt lhostejný a pomáhat druhým, kteří naši pomoc potřebují je nejen správné
a ušlechtilé, ale také důležité, protože nikdy nevíme, kdy takovou pomoc budeme sami potřebovat.

Dne 28. května proběhne od 8:00 do 12:00 hodin na naší škole den otevřených dveří. Srdečně
zveme všechny, kteří chtějí navštívit naši školu během vyučování a být svědky každodenních činností našich žáků a učitelů.
● Mgr.Jiří Pukl - ředitel školy

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU
TERMÍNU SOUTĚŽE.
ČESKÝ SVAZ ŽEN RÁJEČKO
zve všechny děti
ze Základní a Mateřské školy Ráječko na

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
v úterý 8.5.2012 ve 13.00 hodin
do Staré škole v Ráječku.
Ženy pro děti připravily soutěže
v PEXESU a v ČLOVĚČE NEZLOB SE.

www.rajecko.cz
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Jarní úklid v Moravském krasu
V sobotu 14. 4. 2012 se žáci 5. ročníku ZŠ Ráječko zúčastnili spolu s třídní učitelkou
úklidu Moravského krasu na počest Dne Země.

Dopravu tam i zpět dobrovolně zajistili někteří rodiče. Naším úkolem bylo uklidit okolí
Skalního mlýna. Když jsme přijeli, začali jsme
parkovištěm u silnice, kterému dominoval
nález zubů. Na dalším parkovišti jsme nečekaně dostali od neznámého dárce za práci 1 000
korun. Byly nasbírány 3 - 4 pytle odpadu. Další
odměnou byl bezplatný vstup do Punkevních
jeskyní a jízda na lodičkách, zdarma také jízda
lanovkou a vláčkem. Na závěr jsme si mohli
opéct nad ohněm špekáčky nebo chleba.
● Bronislava Adamjáková - (korekce JS)

Sport

SK Olympia Ráječko
Organizovaný fotbal vznikl v Ráječku v roce
1932. Ale dle vzpomínek a zápisů obecní kroniky lze doložit, že se hrálo již mnohem dříve.
Od let 1924 až 1926, zde byly tělovýchovné
spolky DTJ a FDTJ, ve kterých se provozovaly
sportovní hry, mezi které patřil i fotbal. Jelikož
zde nebylo hřiště, hrálo se na louce „V Hájíčku“. Fotbalisté proto dojížděli nebo docházeli
k zápasům na soupeřovy hřiště.
Zásadní událostí pro další vývoj fotbalu v
Ráječku, bylo vyčlenění obecního pozemku na
západním okraji obce, vedle potoka Chrábek.
Po úpravách bylo hřiště slavnostně otevřeno
11. září 1932, kdy zde bylo sehráno první utkání mužstva, pod hlavičkou Sportovního sdru-

žení, které již mělo v té době klubovou vlajku.
Toto hřiště po velkých úpravách, slouží fotbalovému oddílu dodnes. Povrch byl hlinito-písčitý, kombinovaný s trávou, kabiny žádné, hygiena se prováděla v místním potoce. Zájem o
fotbal byl tak velký, že v obci vznikly dva kluby.

6

číslo 4 • duben 2012

SK Ráječko-Spešov a DSK Ráječko. Během
krátké doby se ale oba sloučily pod názvem
Olympia Ráječko. Klub se přihlásil do Bradovy
západomoravské fotbalové župy Brno. Předseda A. Růžička, členové výboru J. Vašíček, K.
Zezula, J. Buš, V. Blažek aj. Košťál zavedli do
klubu tu pravou sportovní atmosféru. Za druhé světové války a zvláště v létech 1944 a 1945
byla činnost klubu značně omezena.

Po osvobození se hrála přátelská utkání,
turnajová a pohárová utkání. Od podzimu
1946 to byla již řádná mistrovská utkání III:třídy v rámci Bradovy župy Brno, okrsek boskovický. Po roce 1948 musely všechny sportovní
kluby vstoupit do jednotné organizace Sokol
a Bradova župa byla zrušena. Zanikl i název
Olympia a oddíl hrál pod názvem Sokol Ráječko. Ráječko bylo zařazeno do meziokresní
soutěže, kde hrávala mužstva z okresů Boskovice, Svitavy, Blansko, později i Brno-město
a Brno-venkov. První sportovní úspěch oddíl
zaznamenal v roce 1953/54, kdy skončil na
druhém místě, za vítěznými Jedovnicemi. Postupně bylo vylepšováno hřiště. V roce 1950
bylo rozšířeno a oploceno. V dalších letech
bylo prodlouženo a výškově srovnáno ( rozdíl
činil 1,5 metru ). V roce 1955 bylo založeno
„B“ mužstvo.
Nová územní organizace přinesla změny i
do fotbalu. Po sloučení malých okresů musel
i fotbal změnit strukturu soutěží. Ráječko bylo
zařazeno do nového OP okresu Blansko. Byla
zahájena výstavba nových, zděných kabin.
Po sportovní stránce přišla historická sezona
1962/63 a po jejím skončení postup do I.B třídy. Byť to bylo ze druhého místa, za vítěznými
Boskovicemi. O úspěch se zasloužili: trenér J.
Jelínek, hráči R. Grim, J. Suchý, I. Kumecký,
S. Kouřil, J. Karlík, M. Mikulášek, Z. Přibyl, K.
Tesař , M. Šulc, S. Zouhar, bratři F. a B. Růžičkovi a bratři J. a L. Rychtaříkovi.

Ráječkovský zpravodaj
První ročník v krajských soutěžích se moc
nevydařil. Po sestupu se v ročníku 1964/65
hrál opět OP. Radostnou událostí bylo dokončení nových kabin a znovu pod novým trenérem J. Šíblem postup do I.B třídy. A houpačka
pokračuje. Opět sestupuje, ale na dlouhá léta
naposledy. Soutěžní ročník 1966/67 znamená
postup do I.B třídy, jejímž účastníkem se stává
Ráječko následujících 24 roků. Umístění celku je proměnlivé. Nejlépe skončilo družstvo
na 2. místě a nejhůře na 11.místě. Po sezoně
1990/991 dochází k reorganizaci soutěží a
s ní postup fotbalistů Ráječka do I.A třídy. O
úspěch se zasloužili: trenér O. Klimeš, hráči
S. Blažek, J. Doskočil, A. Horák, O. Klimeš,
J. Kolář, J. Kuběna, L. Mánek, J. Martinek, P.
Máša, L. Mazal, V. Pokorný, J. Pavlů, V. Rajtšlégr, Z. Přibyl ml., S. Sehnal, J. Škaroupka, L.
Zapletal. Nejlepším střelcem byl L: Zapletal,
který dal 19 branek, 10 přidal P. Máša a 6 J.
Doskočil.
U mužstva se během učinkování v I.B vystřídali trenéři J. Jelínek, J. Šíbl, J. Tesař, M.
Šulc, A. Juřica, F. Trávníček a O. Klimeš. Zajímavostí za těch 24 roků , byla stálá výkonnost
brankářů. Za tu dobu se vystřídali v mužstvu
jen čtyři, v pořadí R. Grim, S. Blažek, M. Bezděk a L: Krejčí. Mezi nejlepší střelce tohoto období patřili: V. Suchý, P. Tesař, Z. Přibyl, J. Tesař, R. Kouřil, O Klimeš, L. Zapletal a P. Máša.
SK Olympia Ráječko má klubové barvy –
žlutá, zelená, černá – a má i svoji vlajku.
Je třeba připomenout i historii budování
hřiště. Jak vypadalo hřiště od začátku, není
možno vidět. Chybí totiž fotograﬁe z té doby.
Postupně se obětavou prací členů klubu měnilo k lepšímu za vydatné podpory obce. Dřevěné kabiny byly nahrazeny novými, zděnými.
V letech 1986/87 byla postavena krytá tribuna
pro 250 diváků. V roce 1995 byla provedena
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plynoﬁkace a zaveden přívod pitné vody. V
roce 2000 byla provedena rekonstrukce kabin
a přístavba sociálního zařízení. V roce 2002 byl
postaven přístřešek pro občerstvení diváků. V
průběhu mnoha let byla postupně vylepšena
travnatá plocha hřiště.
K fotbalu patří i rozhodčí. V minulosti řídili
krajské a okresní soutěže F. Klimeš, F. Vojanec,
O Nejezchleb a P. Skoták.
V okresním fotbalovém svazu pracoval řadu
let G: Škaroupka, který býval předsedou STK a
členem výkonného výboru. Členem trenérsko-metodické komise byl J. Jelínek.

Bez obětavých funkcionářů by ráječkovský
fotbal nedosáhl takových úspěchů. Nelze jmenovat všechny, a tak alespoň předsedy klubu
od jeho založení až po současnost. Byli to: A.
Růžička, J. Kala, J. Hemžal, V. Kopecký, J. Jelínek, A. Taraba, B. Stloukal, A. Henek, V. Kuja,
V. Kutil, Z. Štěrbáček, R. Havlíček, L. Nečas, J.
Klígl, P. Henek, M. Mokrý.
Fotbal v Ráječku má štěstí na starosty, kteří
ho hráli. Začalo to předsedou MNV R. Vymazalem, pokračovalo to bývalým starostou J. Tesařem a současným starostou V. Rajtšlégrem.
Je třeba ocenit jejich vysoce pozitivní přístup k
podpoře fotbalu v obci. Ne všichni starostové
mají pro sport takové pochopení.

V neděli 25.3.2012 byla zahájena jarní část soutěže krajského přeboru v kopané mužů.
Ráječko – Rajhrad
Ráječko – Kuřim
Ráječko - Boskovice
Rousínov - Ráječko

5:3
3:1
2:2
1:2

Sehnal M.2, Sehnal V.2, Lajcman
Koutný 2, Sehnal J.
Sehnal J., Sehnal M.
Sehnal M., Tenora

Inzerce
KOMPLETNÍ DODÁVKY STŘECH
•Klempířské a pokrývačské práce
•Izolace plochých střech
•Rekonstrukce balkonů
•Zámečnické práce
Provádí: ZDENĚK KŮRKA
Boženy Němcové 100, Ráječko
mobil: 775 711 949
e-mail: zdendakurka@seznam.cz
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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.
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SPORTOVEC ROKU 2011 města Rájec-Jestřebí
Dne 27. 3. 2012 se v místní Sokolovně
uskutečnilo vyhlášení ankety „Sportovec
roku 2011“.
Tato anketa je ve městě Rájec-Jestřebí pravidelně vyhlašována od roku 2002 a slouží k
ocenění sportovců za jejich výsledky a snažení
v uplynulém roce. Konečnou nominaci sportovců na tuto anketu schvaluje sportovní komise města a nominace vychází z návrhů jednotlivých sportovních oddílů Rájce-Jestřebí,
Holešína a Karolína. Sportovci byli vyhlášeni
v osmi kategoriích od těch nejmenších až po
seniory a byly oceněny také tři nejúspěšnější
sportovní týmy roku 2011. V jednotlivých kategoriích nebylo určeno pořadí a na závěr byl
ze všech vyhlášených sportovců vyhodnocen
jeden z nich, jako „Sportovec roku 2011 města Rájec-Jestřebí“. Mezi oceněnými byla také
naše malá občanka Michaela Fojtová z Náměstí 1.máje, která cvičí aerobik v Relax klubu Rájec-Jestřebí. Míše touto cestou blahopřejeme a
přejeme hodně sportovních úspěchů.

Rozpis LSPP – stomatologie – KVĚTEN 2012
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 12:00 HODIN.
1.5.
5.5.
6.5.
8.5.
12.5.
13.5.
19.5.
20.5.
26.5.
27.5.

MUDr. Well
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Houdková
MUDr. Jílková
MUDr. Tomášková
MUDr. Klapušová

Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Ol. Blažka 145
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 447 605
516 418 788
516 418 786
516 434 055
516 432 138
516 446 428
731 144 155
516 410 786
731 144 155
516 488 452

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.
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