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Okresní kolo hry Plamen
V sobotu 18. května 2013 se konalo na Hasičské
louce v Ráječku Okresní kolo požárně technických disciplín celostátní hry Plamen 2012-2013.
Soutěžilo se v kategorii mladších a starších žáků a
v odpoledních hodinách soutěžil dorost. Družstvo
mladších se umístilo na 14. místě z 37 družstev a
družstvo starších se umístilo na 11. místě z 34 družstev. Za dorost (jednotlivce) soutěžila Anna Musilová, která se umístila na 8. místě z 16 soutěžících a Jakub Havlíček, který obsadil 8. místo z 19 soutěžících.
Tato akce byla velice náročná na přípravu i na organizaci a touto cestou bych chtěl poděkovat
členům SDH Ráječko a občanům Ráječka, kteří se podíleli na zdárném průběhu této soutěže.
● Zdeněk Menšík - starosta SDH
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Zprávičky ze školy

Výpis z Usnesení ze zasedání Rady obce Ráječko

Úklid v Moravském krasu

konaného dne 17.04.2013

V sobotu 27. 4. 2013 se osm dětí z 2. a 5. ročníku ZŠ
Ráječko vydalo na tradiční jarní úklid Moravského
krasu.

 Rada obce schvaluje žádosti o prodej dříví
v drobném :
• Pana J. S., Ráječko, v lokalitě Boří, v porostu
320 A 13 d v množství 3 prm.
• Pana A. P., Ráječko, v porostu 320 A 7 v
množství 5 prm.
• Pana I.V., Spešov, v porostu 320 Ca11, b 12
v množství 7 prm; za cenu 120,- Kč / prm.
 Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Ráječko a E.ON Distribuce,
a.s.. Předmětem smlouvy je zřízení věcného
břemene v pozemcích p.č. 1791/10 a 1791/1
v majetku obce Ráječko pro vedení kabelového
vedení nízkého napětí, přípojkové skříně pro
plánovanou novostavbu rodinného domu na
pozemku p.č. 52/3. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně a to za jednorázovou úplatu ve výši 1
000,- Kč. Rada smlouvu projednala a schválila, pověřuje starostu podpisem.
 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 04/2013.
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 Rada obce bere na vědomí zadávací dokumentaci pro výběrové řízení pro projekt Snížení prašnosti v obci Ráječko – dodávka 1 ks
zametacího stroje s kompletním vybavením.
 Rada obce schvaluje umístění 4 ks kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad na
sběrných stanovištích: u hřiště SK Olympia, u
restaurace
Hrádek, na ulici Dlouhé u
sběrny, na nám. 9. května.
 Rada obce bere na vědomí stanovy honebního společenstva, které byly schváleny na valné hromadě Honebního společenstva Rájec .
 Rada obce schvaluje vyvěšení moravské
vlajky při příležitosti 1150. výročí příchodu
Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o
sdružených dodávkách zemního plynu a elektrické energie od společnosti E.ON pro všechna obecní zařízení .
 Rada vybrala jako nejvýhodnější nabídku
na dodávku 2 ks vstupních dveří do Staré školy
od společnost IDEAL okno.
● Kateřina Sehnalová - místostarostka obce

V naší obci přibyly nové kontejnery na BIOODPAD.
Svoz a využití BIO odpadů.
Pro sběr biologicky rozložitelného odpadu se využívají plastové
upravené kontejnery hnědé barvy o objemu 1 100 litrů.
Do nádob je možno ukládat biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu jako jsou tráva, větve, květiny, listí, seno, piliny a hobliny
ovoce, zelenina a podobně. Dále i potraviny rostlinného původu jako
jsou zbytky brambor, rýže, pečiva a obilnin, též kávový odpad včetně
ﬁltrů, čajové sáčky, tuhé odpady z kuchyně a zbytky jídel rostlinného
původu.
Do nádob nesmí být ukládány obalové materiály, plasty, papír, sklo, pleny, fritovací olej, skořápky od vajíček, zbytky masa a uhynulá zvířata, trus zvířat a psů, kůže nebo zvířecí srst, popel ani
jiné odpady nerostlinného původu.

Svoz zajišťuje ﬁrma Sita každý týden. V zimních měsících se sběr a svoz nebude provádět.

Uklízeli jsme převážně okolí Skalního mlýna a přilehlá
parkoviště. Celkem jsme nasbírali 6 pytlů odpadků. Poté
nás čekala jízda lanovkou, vláčkem, návštěva Punkevních
jeskyní (včetně jízdy na lodičkách) a táborák s opékáním.
Odměnou nám byl také dobrý pocit, že jsme pomohli přírodě v rámci Dne Země.
● Leoš Jurák, Pavlína Kupková

Setkání dětí s vodícím psem
Dne 16. 5. jsme ve škole přivítali členky sdružení SONS Blansko a vodícího psa Alﬁho.
Děti ze školy i školky se dozvěděly mnoho zajímavostí o tom, jaké pomůcky usnadňují nevidomým občanům život, jak vypadá výcvik
asistenčního psa, i o tom, jak můžeme nevidomému člověku nabídnout pomoc. Součástí
besedy byla i ukázka práce se psem - Alﬁ udělal
poslušně vše, oč jej jeho majitelka p. Hádlerová
požádala. Na závěr byly ochotně zodpovězeny
všechny zvídavé dotazy. Děkujeme členkám
sdružení za poučné setkání a přejeme jim dostatek lidí, kteří rádi pomůžou, a budou vědět,
jak na to.
● JS

Školní akademie
Dne 14. června 2013 se uskuteční v 17 hodin v budově Staré školy Ráječko
školní akademie žáků naší školy.
Žáci pod vedením třídních učitelů nacvičují kulturní program, se kterým chtějí potěšit všechny
rodiče, blízké příbuzné a přátele. Budeme se na Vás těšit.
● Mgr. Jiří Pukl, ředitel školy
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III. Čarodějnický slet

Přišlo zahradníkovo léto.

Na sobotu 27. dubna byl na Hasičskou louku v Ráječku svolán III.ČARODĚJNICKÝ SLET.

Červen je časem první sladké sklizně jahod, třešní, hrášku, ředkvičky, salátů atd.
Rozkvete heřmánek, řebříček, měsíček, kontryhel. Seřízneme šalvěj a meduňku. Sklízíme rostliny, které obrazí levandule, tymián, oregano, rozmarýn.
Byliny zamrazíme, usušíme, naložíme do olivového oleje nebo soli.
Červen je čas sběru bylinek. Je to čas, kdy se teplý čaj vymění za studený nápoj.
V červnu začíná být horko, a proto záhony přikryjeme mulčem / posekaná tráva atd./
Pod jahody nasteleme piliny nebo slámu, lépe je tak ochráníme před plísní.
Přímo na záhon vyséváme podzimní salát, zimní ředkev, kedlubny, brokolici, červenou řepu pro
podzimní sklizeň.
Hrušně a jabloně protrhneme na vzdálenost 10 cm.
V červnu je práce pro zahrádkáře posvátná, ale blahoslavený ten, kdo se jí umí vyhnout.
Práce oslabuje muže a posiluje ženy.
Chudého léčí práce, bohatého doktor. Moudrost předků, co 18. června vytrhnete, už znovu nenaroste.
Věnujte zvýšenou pozornost péči o růže. V tom období růže hodně narůstají a potřebují vláhu a
živiny, aby bohatě kvetly. Sledujte výskyt chorob, jako je černá skvrnitost listů, padlí růžového a
rzi růžové.
Pozor na mšice. Ošetřete růže přípravkem Baycor 25 WP.
Rajčata vylamujte, vyvazujte k tyčkám, zalévejte a doplňte živiny. Brambory je nutné přihrnout,
pozor na plíseň a mandelinku.
V červnu se vysévají dvouletky, jako muškáty, pomněnky, sedmikrásky a např. i karaﬁáty.
Postarejte se o cibulky tulipánů a hyacintů.
Červen vlažný je pro sýpky a sudy blažný.

Započalo se již v pátek stavěním vatry a přípravou Májky. V sobotu v brzkých odpoledních
hodinách přípravy vypukly naplno. Děvčata a ženy zdobily Májku, silní muži připravovali vše
potřebné k úspěšnému vztyčení již nazdobené Májky. Pro všechny návštěvníky sletu se připravovalo občerstvení – pivo, limo a pro odvážné i něco ostřejšího. Na opečení byly připravené k
zakoupení klobásky, které si každý mohl na připraveném ohni opéct sám dle vlastní chuti. V kotli
se vařil čarovný lektvar, který měl údajně kouzelnou sílu a moc. Po úspěšném vztyčení Májky byly
pro přítomné děti připraveny soutěže – skákání v pytlích, házení šipek, házení míčkem na cíl…..
Následovalo vystoupení děvčat z kroužku aerobiku SK Olympia Ráječko, pod vedením slečny
Lucie Mokré, děvčata nám předvedla své úspěšné vystoupení na hudební hit SAXANA.
Odpoledne se pomalu schylovalo k večeru a nastal ten pravý okamžik k vystoupení klubu historického šermu BAŠTÝŘI. V první části svého vystoupení nám členové tohoto klubu představili
historické zbraně, se kterými rytíři bojovali a také nám názorně předvedli co všechno má na
sobě mít správný rytíř oblečené , než tasí svoji zbraň k souboji. Vyvrcholením celého odpoledne
byla ohňová show , kterou nám skupina BAŠTÝŘI představila a součástí jejich vystoupení bylo i
zapálení připravené vatry.

SK Olympia Ráječko

Pětistý gól Ráječka v krajském přeboru
Když si ve dvanácté minutě nedělního střetnutí naskočil Jakub Tenora na rohový kop Jana Sehnala a hlavou poslal Ráječko proti Mutěnicím do vedení, byl to zároveň jubilejní gól Olympie v
krajské přeboru. Ráječko slavilo 500. trefu, i když o ní v tu chvíli nikdo nevěděl. Ráječko je jediným týmem, který hraje po reorganizaci soutěží v létě 2002 neustále v Krajském přeboru JmKFS.
Pro obec s o něco málo více než dvanácti sty obyvateli slušný počin.
V 11ti sezónách v KP se v Olympii vystřídali čtyři trenéři – Nečas, Knies, Zapletal a Škaroupka.
Ve vůbec prvním zápase v přeboru remizovalo Ráječko v srpnu 2002 s Velkými Pavlovicemi 0:0,
zápas nato přišla první výhra – s ČAFC Židenice 3:1 (branky: Bartoš, Kleveta, Korytář). Nejlepším umístěním v soutěži bylo třetí místo v sezóně 2008/09. Dlouhodobě nejlepším střelcem týmu
je Jan Sehnal, který už překonal metu 100 branek v KP. Celkem se treﬁl 105x a je za Bombiczem
druhým nejlepším kanonýrem jedenáctiletky přeboru. Druhou pětistovku branek Ráječka v nejvyšší krajské soutěži načal Martin Sehnal.
Bilance Ráječka v KP (k 30.dubnu 2013):
318 zápasů – 138 výher – 63 remiz – 117 proher – skóre 501:439 – body 477.
● Vít Rajtšlégr

Několik receptů pro zdraví:
Želé z bezových květů / sirup nebo šťáva /
10 velkých květů bezu zalijeme 900 ml studené vody a přidáme jeden citron nakrájený na plátky.
Necháme 24 hodin macerovat. Druhý den slijeme přes husté sítko, přidáme 500 g želírovacího
cukru a svaříme. Podle chuti můžeme přidat několik lžiček bílého vína nebo pomerančový sirup.
A na závěr přidáme několik koleček citronu.
Další recept: Med a skořice.
Smíchejte med a mletou skořici a mažte na chléb místo marmelády. Posiluje srdeční tep, cévy
jsou pružné. 3 krát denně 1 lžíce medu a ¼ lžičky mleté skořice vyléčí nachlazení, kašel a pročistí
průdušky. Posiluje imunitu dodá do lidského těla velké množství železa a vitaminů. Prohřeje celé
tělo.
3. recept je Vápníková bomba – Makové mléko
1 litr vody, 80 až 100 g máku. Mák vložíme do misky, zalijeme vodou a necháme přes noc nabobtnat. Ráno slijeme vodu a mák důkladně rozmixujeme společně s jedním litrem čerstvé vody.
Směs poté přecedíme. Případně můžeme dochutit cukrem nebo medem. Mléko vydrží v lednici
maximálně týden.
100 g máku je 1 438 mg vápníku to je 144 %, dále obsahuje hořčík, železo, vitamíny E, B1 a
B12, fosfor, zinek a mangan. Mák dalece překračuje obsahem vápníku mléko nebo sýry. Dále léčí
deprese, bušení srdce, je proti infarktu a nemocem cévní soustavy, zlepšuje paměť. Podporuje
dobrou tvorbu kostí.

Červen trávu kosívá, Medard seno kazívá. Když červen sluncem pohostí úroda bude v hojnosti.
● ČZS v zastoupení Klíma Karel
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ČARODĚJNICE Ráječko 2013
Úterý, 30.4.2013 (areál Sport Clubu)
Stručně: 145 dětí (z toho 75 se účastnilo soutěží), 290 dospělých, 39 pořadatelů. Hry, oheň, posezení, estráda, stezka odvahy, sranda, dobré počasí a nové tváře.
Základem každého „pálení čarodějnic“ je dobré počasí. To nám vyšlo už po několikátý rok po
sobě. „Počásko“ má vliv na počet návštěvníků a mezi ně patří hlavně děti.
Na děti jsme čekali a připravili pro ně pár disciplín, u kterých se příjemně zabavily. Skákání na
trampolíně, výroba vlastních čarodějnic, malování obrázků prstem a nosem. V půl sedmé už děti
stály dlouhou frontu před tajemnou truhlou, aby mohly recitovat.
Recitace je u nás velice populární a každým rokem jsou vidět krásná představení a překvapení.
Děti co se loni styděly, nyní o rok později recitují už jako profesionálové. Těm co se nestyděly
se po roce dostavila tréma a najednou se červenají a zapomínají texty. Na „recitační truhlu“ se
postavili i caparti, kteří loni teprve „mumlali“ a nebylo jim nic rozumět. Nyní už to byli umělci s
kvalitní slovní zásobou.
Všem dětem patří pochvala za odvahu a krásné zpestření slunečného odpoledne.
V půl osmé vzplál oheň a shořela spousta čarodějnic nejen na naší hranici, ale po celé republice,
jak tomu velí tradice. Jako každým rokem se nad ohněm nejprve objevili dlouhé klacky „opékačů
párků“ a také děti nedočkavě čekaly, až na špičce hranice vzplane čarodějnice.
Oheň hoří naplno a na řadu přichází amatérská estráda pořadatelů, na kterou se čekalo s napětím, co bude letos za téma.
Tak trochu jsme se do toho zapletli a ze srandy, která vznikla před několika léty se stala povinnost, každým rokem připravit něco nového.

www.rajecko.cz
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Takže z lásky k fanouškům nám děvčata ušila bílé trenýrky, bílá potítka, sehnali jsme zvukaře,
aparaturu, pořídili nahrávku ze spartakiády, ušili prapory, sehnaly originální vojenské tepláky
a jiné mundůry, rozcvičili svoje stará „hrdzavá“ těla a začali trénovat. Ne ale moc, abychom to
neměli tak dokonalé jako vojáci. Vzhledem k tomu, že to měla být sranda, bylo nutné, aby to ve
ﬁnále aspoň jeden z nás popletl, aby akce měla svoje kouzlo. Nějak blbě jsme se ale domluvili a
během představení jsme to střídavě popletli skoro všichni.
Nejkrásnější cvičení bylo ale v době „slaďování“, kdy jsme u pivka vymýšleli čím se předvést, kdy
se objevili první cviky a děvčata nás měřila krejčovským metrem. Přesně tahle sranda je ve Sport
Clubu ceněna nejvíce, jinak bychom už dávno neexistovali.
Spartakiádu jsme absolvovali, co jsme nacvičili jsme předvedli, ohodnocení necháváme na vás.
Ale abychom neodbočovali. Oheň hoří a první caparti odcházejí s maminkami domů. Některé
maminky jsou hodné. Nechávají tatínky, aby si u ohně ještě trochu užili a počkají na ně doma. Je
to vynikající taktika, kterou některé ženy využívají, aby si doma ulehčily práci. Takový spokojený
a „vyřáděný“ tatínek má totiž následující den vynikající náladu. (pokud mu není špatně). Spokojenému otci nedělá problém pomoct s nádobím, hlídáním dětí a mohou se projevit i zahradnické
sklony, které jsou v těchto jarních dnech velice kvitovány.
Po deváté hodině odstartovala stezka odvahy a i na ni se stála veliká fronta. Dětem se líbila, ale
jako pořadatelé máme trochu smíšené pocity. Pár mlaďochů totiž hned v úvodu zašlapalo většinu
svíček a vyznačená trasa zmizela. Škoda, že na machýrky nevyběhlo z lesa pořádné strašidlo, aby
je to přešlo. V příštím roce si tohle určitě pohlídáme.
Večer plynul, lidí ubývalo, oheň slábnul a přišla půlnoc. Někteří se škrábou do meze, kde stojí
jediná rozkvetlá třešeň, aby políbili svoji milou a popřáli to nejsladší co umí. Někomu to do stráně
už nejde, tak přeje přímo u ohně. Krásná atmosféra se pomalu vytrácí a nám pořadatelům začíná
opět mravenčí práce. Vše cenné večer sklidit a ráno se sejít na pořádný úklid a uvedení údolí do
původního stavu.
Letošní průsery: popálená udírna, prasklé cveky do rohlíku,
Hláška dne: „Nebude vám vadit, že je ten párek prasklý?“ „Nebude, já to mám pro manželku.“
Autora z pochopitelných důvodů nemůžeme zveřejnit.

Bylo nám příjemné strávit s vámi letošní čarodějnicový večer a na dalších akcích se Sport
Clubem na shledanou.

foto: Petr Stříbrcký

Pořadatelé:
Spartakiádníci - Miloš Růžička (režisér, cvičenec, obsluha), další cvičenci Aleš Přibyl, Zdeněk
Hruška, Libor Nevřiva, Zdeněk Přibyl ml., Petr Hajdamach, Jiří „Oskar“ Škaroupka, Zdeněk
Vašíček,
Vlajkonoši a obsluha - Zdeněk Nesrsta a Jiří Pokorný, technický osvětlovač a obsluha Martin
Blažek, zvukař a promítač Milan Dobeš.
Příprava spartakiádních krojů - Hana Hrušková, Božena Nesrstová, Jana Růžičková.
Výroba čarodějnic, dovednostní hry, stezka odvahy – Daniela Pokorná a Barbora Dzapková, Nikola Novotná, Nicol Staňková, Lenka Havlíčková, Aneta Feiková, Kateřina Fojtová, Denis
Svoboda. Fotograf Petr Stříbrcký a Štefan Červenka,
Moderování - Zdeněk Přibyl ml.
Malování nosem a prstem – Michaela Marténková a Emílie Ševčíková.
Malování na silnici – Božena Nesrstová a Lenka Ševčíková.
Prezentace dětí, diplomy, plyšáky, obsluha – Lea Přibylová, Radka Hajdamachová. Šatnové
lístky Jiří Oskar Škaroupka.
Obsluha - Zdeněk Přibyl st., Milan Vašek, Jana Přibylová, Monika Růžičková, Martin Blažek,
Mirka Boušková, Olda Vančura, Josef Ševčík.
Kameraman - Karel Pokorný.
● Zdeněk Přibyl ml.
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Rozpis LSPP – stomatologie – ČERVEN 2013
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 12:00 HODIN.
1.6.
MUDr. Stojanov
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 451
2.6.
MUDr. Ševčíková B.
Blansko, Svitavská 1A
516 416 386
8.6.
MUDr. Ševčíková R.
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 454
9.6.
MUDr. Štrajtová
Černá Hora, Zdrav. středisko
608 220 806
15.6.
MUDr. Šumberová
Lysice, Komenského 429
516 472 227
16.6.
MUDr. Švendová
Křtiny, Zdrav. středisko
516 439 404
22.6.
MUDr. Tomášková
Blansko, Pražská 1b
731 144 155
23.6.
MUDr. Tomaštíková
Adamov, Smetanovo nám. 327
516 446 398
29.6.
MUDr. Vrtělová
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 455
30.6.
MUDr. Well
Adamov, Smetanovo nám. 327
516 447 605
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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