Zájezd do Vranova nad Dyjí a Znojma str. 3

Info pro členy honeb. společenstva

str. 5

informační měsíčník zdarma

Ráječkovský zpravodaj
ČÍSLO
VYDALA:

4 • DUBEN 2013 • WWW.RAJECKO.CZ

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

Hlasujte pro osvětlení přechodu pro chodce v Ráječku.
Vážení občané,
skupina ČEZ vypracovala projekt „Vaše volba“ na osvětlení vybraných přechodů pro chodce v
rámci celé ČR. Do tohoto projektu byl zařazen i přechod pro chodce v naší obci. V termínu od
10.dubna do 24. května 2013 hlasováním na webových stránkách ČEZ

www.cezregiony.cz
mohou občané zasílat svůj hlas pro osvětlení přechodu pro chodce umístěného v naší obci. Hlasovat můžete také přímo na našem webu - www.rajecko.cz. Děkujeme !!!

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RÁJEČKO
pořádá:
5.5.2013 od 9.00h na Hasičské louce

OKRSKOVOU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
MUŽŮ A ŽEN OKRSKU RÁJEC.
Přijďte povzbudit naše družstvo mužů a žen v disciplínách požárního sportu.
Občerstvení zajištěno.

18.5.2013 od 7.00h do 17.00h na Hasičské louce

OKRESNÍ KOLO POŽÁRNĚ TECHNICKÝCH DISCIPLÍN CELOSTÁTNÍ
HRY PLAMEN 2012 - 2013.
Soutěžit se bude v kategorii mladších a starších žáků a v odpoledních hodinách proběhne soutěž dorostu.Tato soutěž je velmi náročná na organizaci a v době konání se bude ve
spodní části obce pohybovat větší počet účastníků. Proto žádáme občany zejména z ulice
Svitavské o trpělivost a toleranci k účastníkům a pořadatelům této soutěže.
Zveme všechny občany, aby přišli povzbudit naše družstva mladých hasičů.
Občerstvení zajištěno.
Zdeněk Menšík
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Obecní knihovna

Výpis z Usnesení ze zasedání Rady obce Ráječko

Pozvánka na zájezd

konaného dne 20.03.2013

Obecní knihovna Ráječko pořádá v sobotu 8.6.2013 zájezd do Vranova nad Dyjí a Znojma.

 Rada obce bere na vědomí dokumenty – informace z Městského úřadu Blansko, odboru
stavební úřad týkající se nemovitostí v obci
Ráječko.
 Rada obce bere na vědomí podání žádosti
o ﬁnanční podporu z Jihomoravského kraje
v oblasti požární ochrany pro JSDH obcí Jihomoravského kraje na pořízení vestavby do
stávajícího vozidla SDH – nádrže na vodu a
vysokotlakového čerpadla.
 Rada obce schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o
zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi
Obcí Ráječko a společností Asekol s.r.o.

 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 4.
 Rada obce bere na vědomí Žádost o zabezpečení dopravní situace v Ráječku na rohu ulic
V Hájíčku a Sadové, kterou doručili občané bydlící v těchto ulicích. Rada obce pověřuje komisi veřejného pořádku prošetřením žádosti.
 Rada obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ráječko za
rok 2012.
 Rada obce bere na vědomí Oznámení o zahájení řízení - komplexní pozemkové úpravy v
katastrálním území Ráječko.
● Kateřina Sehnalová - místostarostka obce

Upozornění na skladování materiálu na březích potoka.
Majitel našeho potoka Chrábek podnik Lesy České republiky budou v letošním roce provádět čištění koryta potoka.
V této souvislosti, upozornili na skladování různého materiálu na březích vodního toku. Žádáme občany, aby ze břehů potoka a jejich blízkosti odstranili skladovaný materiál. Jeho skladování
na těchto místech také zakazuje povodňový řád.

Komise veřejného pořádku upozorňuje:
Komise veřejného pořádku Rady obce Ráječko upozorňuje občany na zákaz vypalování
trávy.
Také projednala stížnosti na pálení nevhodných látek v kotlích na tuhá paliva některých objektů. Žádáme občany, aby ve svých kotlích, kamnech, krbech a podobných zařízeních nespalovali
nebezpečné látky a kouřem a sazemi neobtěžovali své sousedy a občany naší obce.
Dále upozorňujeme na porušování vyhlášky o pohybu psů v obci některými majiteli psů a
zároveň je žádáme, aby na veřejných prostranstvích po svých miláčcích uklízeli. Připomínáme,
že na dětská hřiště je vstup psů zakázán.
Komise veřejného pořádku

Beseda
V úterý 9.dubna zavítala do školy v Ráječku spisovatelka dětské literatury Ivana Peroutková.
Představila mladším žákům ze školy a předškolákům z mateřské školy svoji tvorbu pro děti. V
poutavém vyprávění se děti dozvěděly, jak vznikla její myšlenka stát se spisovatelkou a zároveň
autorka dětem představila své knihy.

Program zájezdu: prohlídka státního zámku Vranov nad Dyjí, plavba parníkem po Vranovské
přehradě a návštěva Znojma.
Cena zájezdu: 400,- Kč dospělí, děti zdarma.
Přihlásit se můžete a další informace získáte v Obecní knihovně Ráječko.

Zájezd do Paříže
Obecní knihovna Ráječko nabízí našim občanům zájezd do Paříže a Versailles
v termínu 28.08. - 01.09.2013.
Cena zájezdu je 3 170,- Kč.
První den navštívíme historické centrum Paříže a Eiffelovu věž, druhý den zámek Versailles,
super moderní část města - La Defénse –, třetí den si mimo jiné prohlédneme světoznámé muzeum Louvr, s Paříží se rozloučíme podvečerní projížďkou lodí po Seině. Na zpáteční cestě se
zastavíme v Německu v termálních lázních Amberg.
Přihlásit na zájezd a podrobné informace s přesným programem zájezdu získáte v Obecní
knihovně Ráječko.
Cena zahrnuje
• dopravu luxusním autobusem (WC s umyvadlem, polohovací sedadla, klimatizace,
DVD, bufet s teplými i studenými nápoji,
GPS)
• služby profesionálního průvodce
• 2x ubytování v třílůžkových pokojích (hotel
F1, dvoulůžkový pokoj za příplatek 500,- Kč
za osobu za 2 noci, příplatek za jednolůžkový pokoj 1 500,-Kč/os./2 noci)
• 1x ranní občerstvení v autobusu vč. teplého
nápoje
• pojištění CK pro případ úpadku

Cena nezahrnuje
• pojištění léčebných výloh 65,-/os., pojištění
rozšířené
(storno, léčebné výlohy, úrazové) 175,-/os.
• snídaně na hotelu 135,-/os., 1 snídaně
• projížďka lodí po Seině cca 4 EURA
• Eiffelova věž cca 3,8 EUR (2. patro pěšky,
13 EUR výtahem 3. patro)
• Louvre cca 9 EUR
• lázně Amberg cca 4 EURA
• zámek Versailles cca 13,5 EUR, zahrady 6
EUR
• Invalidovna cca 6 EUR

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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Ocenění sportovců
V úterý 26. 3. 2013 se v Sokolovně v Rájci – Jestřebí uskutečnilo vyhlášení ankety
„Sportovec roku 2012“.
Akce se již dávno stala ve městě tradicí a vždy se těší hojné účasti obecenstva.
Sportovní komise města Rájec – Jestřebí nominuje každým rokem jednotlivé sportovce i sportovní oddíly. Podporuje tak rozvoj sportu zejména u mladých lidí a dětí. Ti starší jsou příkladem
pro mladší. Jedná se o nominace sportovců za město Rájec – Jestřebí a obce Holešín a Karolín.
Vyhlašování probíhalo v osmi kategoriích, zastoupeny byly všechny věkové kategorie a byly
vyhlášeny také tři nejlepší sportovní týmy. Po vyhlášení pořadí v jednotlivých kategoriích byl jako
hřeb večera vyhlášen „Sportovec roku 2012 města Rájec – Jestřebí“.
Mezi oceněnými byly také dvě děvčata z naší obce, které jsou obě drobné postavy, ale velké
svými sportovními úspěchy.
V kategorii PŘÍPRAVKA byla oceněna žákyně ZŠ Ráječko Anna Poláková z ulice Boženy
Němcové, členka oddílu aerobiku Relax clubu Rájec – Jestřebí.
V kategorii MLADŠÍ ŽÁCI byla oceněna Michaela Fojtová z náměstí 1. máje, která je také
členkou oddílu aerobiku Relax club Rájec – Jestřebí.
Gratulujeme!!!

Šel zahradník do zahrady v květnu.
Zastříhněte tvarované keře vavřínu a tisu. Vysazujte keře např. azalku, hortenzií, fuchsie
atd.
Vysévejte napřímo do záhonů letničky např.
měsíček, šrůchu , tařícovku i jiřiny a lilie.
Do venkovních nádob umístěte fuchsie a pelargonie.
Vysejte ven fazol, květák, salát, špenát a bylinky. Dále i cukety, okurky a tykve. Po 14.5.2013
sázejte rajčata a papriky.
Pokračujte s přihnojováním a postřiky ovocných stromů a keřů.
Sázejte vinnou révu / stolní odrůdy /. Nezapomeňte na údržbu trávníku.
12.5 , 13.5, 14.5 Pankrác, Servác a Bonifác –
ledoví muži, spalují mrazem ovoce i růže.
Déšť svaté Žoﬁe 15.5. švestky ubije. Studený
máj v stodole ráj. První květen deštivý – polím
a loukám škodlivý.
Léčivá síla přírody - Gemmoterapie – medicína
pupenů.
Sílu pro tělo můžeme najít právě v probouzející se přírodě. Je to medicína třetího tisíciletí.
Vyrobíme tinktury, které dokážou samy ovlivnit daný problém.

Účinky proti borelióze jsou v pupenech topolu. Olše zabraňuje zánětlivým procesům. Vřes
umí nastartovat a osvěžit stárnoucí ledviny.
Habr regeneruje horní cesty dýchací. Jalovec
– výrazně zlepšuje činnost jater. Borovice a jedle – regeneruje tvrdé tkáně a chrupavky. Vrba
bílá výborný lék při chřipce, pomáhá snižovat
horečku. Borůvka ovlivňuje zrak a slinivku.
Vinná réva zvyšuje sníženou tvorbu bílých
krvinek. Lípa je posvátný strom, čaj z květů
snižuje horečku. Dub - odvar z dubové kůry
při popáleninách a hemeroidech. Buk lesní –
kůra, listy a plody, dezinfekční a protizánětlivé
účinky. Jasan - listy a kůra působí močopudně,
pročišťují krev. Jeřáb – čaj z květů se používá
proti kašli i zápalu plic.
Čerstvé i sušené bylinky jsou nepostradatelnou
součástí pokrmů.
Yzop – povzbuzuje chuť k jídlu, a jeho ﬁalové květy v polévkách, na saláty a pomazánky.
Petržel - vitaminy C a železo do polévek. Kopr
- použití pří zavařování a do omáček. Saturajka – peprnou chuť do mletého masa. Libeček
– k dochucení masa. Rozmarýn – povzbuzuje
nervovou soustavu a krevní oběh. Majoránka –
do polévek, čaj proti bolení hlavy. Bazalka - do
pokrmů s rajčaty.

www.rajecko.cz
Šalvěj - přidává se k masu i do nádivek. Máta
peprná - působí protizánětlivě, nápoje i saláty.
Estragon - do marinád na maso. Oregáno - podobně jako majoránka. Lichořešnice pomáhá
při zánětu ledvin, salmonele a streptokokům.
Meduňka při srdečních potížích a při nespavosti. Třezalka – čaj při nervových obtížích
a olej na spáleniny. Kostival do mastí na onemocnění kloubů. Heřmánek proti kožním onemocněním, kašli a nachlazení. Tymián proti
kašli i na maso v kuchyni. Pelyněk má účinek
na trávení. Bobkový list použití v konzervaci a
podporuje trávení. Fenykl obecný, zelenina i
koření, uvolňuje hladké svalstvo.
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Čaj pro muže v „přechodu“
Pomáhá nejen na potenci. Je zároveň i skvělou zdravou prevencí proti kardiovaskulárním
problémům a potížím s prostatou. Smícháme
50g kořenu puškvorce, 50g kořenu pýru, 25 g
natě truskavce, 25 g natě přesličky, 25 g natě
řebříčku a 25 g majoránky. Směs dobře promícháme. Odebereme z ní jednu polévkovou
lžíci. Tu zalijeme ¼ litrem studené vody a dáme
vařit. Těsně před varem sejmeme z plotny a
necháme ještě chvíli louhovat, přecedíme a
pijeme.
Dále i léčivá síla je v přírodě např. i hory jsou
připraveny nás učit, léčit a nabíjet energií.
Hory učí moudrosti lásce a harmonii.

Informace č. 2/ 2013 pro členy honebního společenstva Rájec
(majitele pozemků v katastrech Rájec, Karolín a Ráječko).
V návaznosti na předchozí informace o
přípravě valné hromady sdělujeme členům
honebního společenstva, že valná hromada se
konala dne 5. 3. 2013 v administrativní budově
a.s. Zera Rájec.
Pro ty, kteří se z různých důvodů neúčastnili, sdělujeme důležité informace z jednání
valné hromady.
V souladu se zákonem 449/ 2001 Sb. a platnými stanovami honebního společenstva (dále
jen HS) valná hromada byla svolána třemi různými formami. Se 14 ti denním předstihem byly
pozvánky vyvěšeny na úředních deskách města
Rájec- Jestřebí a obce Ráječko, zveřejněny ve
zpravodajích města a obce a dvakrát ohlášeny
v místních rozhlasech. Přílohou pozvánky byla
i informace o tom jakým způsobem a na jaké
adrese se lze seznámit s připravovanými dokumenty k projednání a schválení.
Do působnosti valné hromady dle čl. 5,
odst. 1 stanov HS náleží: *„Volba a odvolání
starosty, který je zároveň předsedou honebního výboru, honebního místostarosty a dalších
3 - 5 členů honebního výboru z řad členů HS.
*Schválení návrhů honebního starosty a honebního výboru o ﬁnančním hospodaření, o
výši nájemného za pronajatou honitbu, o způsobu výplaty podílu na čistém zisku členům
HS v daném období. Rozhoduje i o závazcích,

které mohou významným způsobem ovlivnit
hospodaření HS. *Schválení návrhů na změny ve společenstevní honitbě, včetně uzavření, změny, nebo vypovězení smlouvy o nájmu
honitby. *Rozhodnutí o změně stanov. *Rozhodnutí o přijetí vlastníka honebních pozemků
přičleněných k honitbě za člena HS. *Rozhodnutí o způsobu majetkoprávního vypořádávání
pro případ zániku HS. *Rozhodnutí o zrušení
HS a o jmenování likvidátora. *Rozhodnutí o
dalších otázkách, stanoví-li zákon o myslivosti, nebo vyhradí-li si to valná hromada.
K těmto otázkám (kromě posledních třech)
se diskutovalo a přítomní členové HS o nich
rozhodovali.
Již v úvodní zprávě o činnosti HS za uplynulé období bylo zdůrazněno, že pouze osobní
aktivní účast členů na jednání a rozhodování
na valných hromadách je základním předpokladem plnění úkolů HS v souladu se zákonem
o myslivosti. Dle právního výkladu : „Valná
hromada jako samostatný právní subjekt disponuje vysokými pravomocemi při rozhodování a její usnesení může svou aktivní účastí a
návrhy ovlivnit pouze každý člen HS“…, „pouze člen se podle § 22, odst. 8 může domáhat u
soudu, aby vyslovil neplatnost rozhodnutí valné hromady HS, pokud považuje její rozhodnutí za nezákonné, nebo odporující jeho
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stanovám“...“státní orgány nemohou do činnosti a jednání valné hromady zasahovat“,rovněž tak i nečlenové, třebaže jsou vlastníky honebních pozemků.
Jestliže se člen nemůže účastnit jednání ze
závažných důvodů, je povinen vyslat svého
zástupce s platnou plnou mocí. Zkušenosti s
předchozích valných hromad ukazují na závažný problém, že zmocněnci neplní základní
povinnost zpětné vazby, tzn. že již zpětně neinformují členy, kteří je zmocnili jednat jejich
jménem jakým způsobem a pro co hlasovali, o
čem se na valné hromadě rozhodovalo. Někteří neodpovědní zmocněnci se dokonce valné
hromady ani neúčastnili, aniž by se omluvili.
Výsledkem takového přístupu k účasti a rozhodování VH je minimální informovanost mnoha členů o poslání a působnosti honebního
společenstva.
Z výše uvedených důvodů již v úvodní zprávě byl položen důraz na seznámení přítomných
s právním výkladem zákona 449/ 2001 Sb. o
myslivosti a o změnách závažných článků stanov. Nutnost těchto změn, které právní poradna doporučuje se týká především aktivní
osobní účasti členů a platností plných mocí
v další činnosti HS. „Jestliže jsou vlastníci
(honebních pozemků) nečinní, pak se otevírá
prostor pro cílenou činnost určitých skupin ať
z vlastníků, ale nejčastěji z jejich zmocněnců…a to často bývají myslivci, současní nájemci
honitby“, zdůrazňuje se v jedné z odpovědí
právní poradny a navíc se uvádí, že: „je nutno
převádět plné moci pouze na členy HS kterým
člen důvěřuje“. Valná hromada schválila bez
připomínek pro další období omezení platných plných mocí v souladu s občanským zákoníkem pouze na konkrétní jednotlivou akci s
doporučením usměrnění zmocněnce o způsobu hlasování a doporučila uznat jako platnou
plnou moc přenesenou pouze na dalšího člena
HS a nebo na nejbližšího rodinného příslušníka. Tímto opatřením zanikají s okamžitou platností plné moci časově neomezené. „Plné moci
převáděné na několik jednotlivců v počtech
několika set hlasů (hektarů) by mohly vážně
ohrozit zájmy členů HS“, zdůraznil starosta
ve svém vystoupení a proto do budoucna bude
zvolen efektivnější přístup k organizování valných hromad.

Ráječkovský zpravodaj
Na valné hromadě byly projednány a
schváleny všechny dokumenty nutné pro další činnost HS všemi přítomnými hlasy. Bylo
rozhodnuto i o tom, že pro další období bude
společenstevní honitba pronajata stávajícímu
nájemci, to je mysliveckému sdružení RájecRáječko. Podmínky smlouvy obou stran jsou
přesně speciﬁkovány a v souladu se zákonem
o myslivosti budou předmětem důsledné kontroly.
Z výše uvedených informací by již mohl
čtenář pochopit, že honební společenstvo bylo
založeno za účelem vytvoření a využití společenstevní honitby ( viz čl. 2, bod 1 stanov HS).
Každý honební pozemek (nehonební pozemky jsou neprůchodné, oplocené a zastavěné plochy a pod.) je zařazen do tzv. společenstevní honitby. Zákon toto upřesňuje:
“Vlastníci honebních pozemků, kteří jsou na
seznamu vlastníků předkládaným k návrhu na
registraci HS, byli písemně pozváni na ustavující valnou hromadu a jsou na presenční
listině, nebo pověřili plnou mocí jiného člena,
který se účastnil, jsou zakládajícími členy“. Od
té doby došlo ke změnám ve vlastnictví honebních pozemků u téměř jedné třetiny členů HS
v důsledku dědictví a prodeje pozemků. „Tito
noví členové se stávají dle platného zákona členy, jestliže po nabytí pozemků do 30 dnů neoznámili HS, že nechtějí být členy HS“.
V období řízení o uznání honitby dle hlavy
III., § 29 a 30 zákona 449/ 2001 Sb. byli státní
správou myslivosti přičleněny k honitbě ty honební pozemky, kdy jejich vlastník (-ci ):
„* odmítl vstoupit do HS, * je mimo dosah, *
nezajímá ho daná problematika a nehodlá se v
honebním společenstvu exponovat, ale i z dalších důvodů uvedených v § 30“. V seznamech
členů bylo ke dni konání VH 339 členů, z toho
163 v katastru Rájce a Karolína a 176 členů v
katastru Ráječko. Přičleněných bylo: 22 majitelů s celkovou výměrou 59 ha. Výměra honitby je 720 ha.
Pozornost při jednání valné hromady byla
zaměřena na vysvětlení změn, které řešil zákon
449/ 2001 Sb. Změnou politického systému po
roce 1989 byl vznesen důrazný požadavek, aby
se myslivost transformovala do demokratických poměrů, aby skončil dosavadní způsob
mysliveckého hospodaření - tzv. „lidová myslivost“, aby se myslivost vrátila do poměrů
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před rok 1948. Po roce 1992 postupně sílil tlak
na změny v ústředí ČsMJ, vytvářely se různé
občanské myslivecké iniciativy, které po devíti
letech dohadování o způsobu a rozsahu změn
vyústily ustavením tzv. „Obrody myslivosti“ a
v roce 1995 „Samosprávné stavovské myslivecké organizace APM ČR“ (Asociace profesionálních myslivců). Zákon č. 449/2001 Sb. o
myslivosti byl v platné verzi schválen po ročním dohadování se stovkami dodatků od poslanců parlamentu a sněmovny 27. 11. 2001.
Až do dnešního dne však nejsou dořešeny
rozpory mezi zastánci směru, který prosazují většinou myslivci na jedné straně a majiteli
tzv. honebních pozemků, včetně soukromých
zemědělců sdružených do „Asociace soukromých zemědělců“ (ASZ), „Sdružení majitelů
honebních pozemků“ a dalších na straně druhé. Na př. z usnesení valné hromady soukromých vlastníků půdy 20.4. 2010 byl na internetových stránkách zveřejněn článek: „Jak vidí
myslivost vlastníci honebních pozemků po 62
letech“ kde se zdůrazňuje:„myslivci začali bezplatně užívat honební pozemky…, vlastníkům
neplatí po celých 62 let řádně nájmy a neplatí
škody, nelze od nich očekávat vlídný pohled na
myslivost…, jestliže platí, tak v nepřiměřené
výši (srovnávají s nájemným SL ČR), současní
myslivci ani po 62 letech dostatečně nevnímají
právo, nebo ho přímo potlačují.“ Byla zde však
i kritika činnosti honebních společenstev“:
„HS plní v praxi pouze formální funkci, ve
skutečnosti se stala pouhým nástrojem mysliveckých sdružení“.
V lednu letošního roku má současný ministr zemědělství Bendl v plánu změnu některých
parametrů zákona o myslivosti s předpokládaným nabytím účinnosti od 1.1.2014. Na přípravě se podílí tzv. „Myslivecká rada“ a další
profesní organizace. Zásadní změna by měla
nastat ve zpřesnění chodu HS , v odstranění
formálních přístupů k organizaci VH , v prosazení transparentnosti nájemních smluv, ve
výši nájemného. „Asociace soukromých zemědělců“ zdůrazňuje, že naprostým nesmyslem
je dosavadní možnost, že starostou HS může
být i nečlen. Na valné hromadě byla těmto
otázkám, které řada myslivců stále nepochopila věnována zvýšená pozornost. Členové
byli poučeni i o tom, že honební společenstvo
se diametrálně liší od všech ostatních občan-
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ských sdružení. „ HS nemá nadřízený orgán.
Z toho důvodu není vydána metodika řízení
a dle právního výkladu- usměrnění činnosti
orgánů HS je možné pouze literárně“. Z toho
plynou vyšší požadavky na volené představitele. Členství není z titulu jejich hobby, v jejich
zájmu je výše nájemného za pozemky a aby ve
společenstevní honitbě byly dodržovány zákony ze strany nájemce- jednotlivých myslivců.
Jejich profesní organizace přiznaly celou řadu
nedostatků které je nutno v myslivosti řešit v
dopise senátorům a poslancům v roce 2001.
Jako závažné uvedli nedostatky při zacházení
se zbraní, nízkou kázeň a disciplinu myslivců,
vážné nedostatky v přístupu ke zvěři a přírodě, kritika byla i na vystupování na veřejnosti a vůči veřejnosti. Jak se to podařilo řešit za
11 roků však nebylo nikde zveřejněno. I tyto
otázky by měly být sledovány a diskutovány na
valných hromadách. Vyjádřit se k nim patří k
právům a povinnostem členů HS zvláště těch,
kteří se v přírodě pohybují, mají ji rádi a vadí
jim v přírodě nesprávné chování druhých.
Dle našich stanov budou konány valné
hromady ve tříletých intervalech. V těchto termínech bude prováděna i výplata nájemného
členům. Spojení těchto dvou úkonů, by mělo
přispět k vyšší osobní účasti na valné hromadě
a zlepšení i systému výplat. Na valné hromadě i v příloze pozvánky byly vysvětleny důvody
zdržení výplat nájemného. Upřesnění aktualizovaných seznamů je možné až bude funkční
digitalizace pozemků i v Ráječku a Karolíně,
kde došlo k cca 4 rokům zpoždění. Výplata nájemného do konce roku 2012 bude provedena
v nejbližší době. Bude ohlášena opakovaně v
místních rozhlasech a bude probíhat v Rájci na
městském úřadě a v Ráječku ve staré škole. Na
úplný závěr této informace je nutno zdůraznit,
že jestliže dojde ke změně některých parametrů zákona 449/ 2001 Sb., musíme reagovat
svoláním valné hromady a provést případné
úpravy ve stanovách či smlouvě o nájmu. Z
toho důvodu bude další valná hromada konána
dříve, než v plánovaném termínu.
Adresa honebního společenstva Rájec:
Ing Miroslav Pokorný CSc
starosta HS Rájec
náměstí 1. máje 25, Ráječko 679 02
Mobil: 724 225 358
E-mail: pokorny.rajecko@seznam.cz
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SK Olympia Ráječko

Zimní turnaj v Líšni
V Sobotu 2.3.2013 Ráječko - Vyškov 0:0
Konečné umístění v A skupině - krásné 3.místo.
Přátelské utkání sehrané na hřišti Sparty Brno 9.3. 2013 Ráječko - Cvrčovice 10:1 (branky: Tenora 4, M.Sehnal 3, Toman, Skhuurupii, Neděla)
Přátelské utkání 17.3. Ráječko - Lipovec 3:1 (branky: J.Žůrek 2, M.Sehnal)
Přátelské utkání 23.3. Ráječko - Bystrc 0:0
V pátek 15.března byly na našem hřišti namontovány nové brankové konstrukce. Děkujeme
všem za pomoc při osazení branek a hlavně dvěma sponzorům ﬁrmě Pharmawell a pivovaru
Černá Hora, bez jejichž ﬁnanční pomoci by jsme branky těžko zakoupili.
V sobotu 23.března byla na našem hřišti tzv. jarní brigáda, na které jsme za chladného počasí
provedli úklid v okolí tribuny a udírny. Prořezali jsme stromy a vyčistili chodník kolem hřiště.
Naše ženy si vzaly na starost úklid v kabinách. Dále bylo dobudováno stání pro našeho kameramana. Všem zúčastněným děkuji.
Z důvodu nepříznivého počasí musela být odložena první dvě kola mistrovských utkání krajského přeboru mužů v kopané.
První utkání jarní části soutěže bylo sehráno v neděli 14.dubna:
SK Olympia Ráječko – Sparta Brno 2:4 (branky: M. Sehnal, Skhuurupii)
V neděli 21.dubna bylo sehráno další fotbalové utkání:
Framoz Rousínov - SK Olympia Ráječko 0:1 (branka: Tenora)
Za SK Olympia Ráječko Marcel Mokrý

Rozpis LSPP – stomatologie – KVĚTEN 2013
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 12:00 HODIN.
11.5.
MUDr. Pernicová
Boskovice, Růžové nám. 16
774 177 804
4.5.
MUDr. Pokorná M.
Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
5.5.
MUDr. Pokorný M.
Blansko, A. Dvořáka 4
516 417 621
8.5.
MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav. středisko
516 444 326
11.5.
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 453
12.5.
MUDr. Řehořek (Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 453
18.5.
MUDr. Semrádová
Sloup, Zemspol, 221
516 435 203
19.5.
MUDr. Sládek
Velké Opatovice, nám. Míru 492
516 477 319
25.5.
MUDr. Srpová
Letovice, J. Haška 12
604 760 665
26.5.
MUDr. Staňková
Jedovnice, Zdrav. středisko
516 442 726
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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