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Rodáci a usedlíci z Ráječku, kteří bojovali v zahraničním
vojsku československém jako legionáři
Záznam z kroniky obce Ráječko z roku 1924.

Neckář František nar. 20. června 1886 v Ráječku, číslo 54, byl zajat 4. prosince 1914 v
Srbsku, vstoupil 10. března 1918 do čsl. vojska
ve Francii a sloužil u 1. roty 22. pluku čsl. vojska. V roce 1918 byl raněn v Alsasku Lotrinsku. Za statečnost obdržel dvě vyznamenání.
Růžička Antonín nar. 13. září 1891 v Ráječku
číslo 94, byl zajat na italském bojišti, vstoupil
12. března 1918 do čsl. vojska v Rusku, sloužil
u 2. roty 3. pluku Jana Žižky z Trocnova a vrátil se domů v dubnu 1920.
Růžička Gustav nar. 24. prosince 1895 v
Ráječku, číslo 94, byl zajat na italském bojišti, vstoupil 30.7. 1918 do čsl. vojska v Itálii a
sloužil u 3. roty 35. pluku. Vrátil se 31. prosince 1918
Smejkal Metoděj nar. 16. září 1891 v Rájci
nad Svitavou, byl zajat 16. září 1915 u Rovna,
vstoupil 11. září 1917 do čsl. vojska v Rusku,
sloužil u 3. nemocnice. Vrátil se domů 28.4.
1920
Škvařil František nar. 7. července 1897 v Ráječku, číslo 78, zajat na italském bojišti 23.8.
1917, vstoupil 14.11. 1917 do čsl. vojska v
Itálii a zařazen byl k 6. polní rotě střeleckého
pluku č. 31. Vrátil se do vlasti 24.12. 1918.

Klimeš Čeněk nar. 9. února 1889 v Ráječku
v čísle 94. Byl zajat 28. dubna 1915 na ruské
frontě, vstoupil 6. července 1917 do čsl. vojska
v Rusku, sloužil u 7 čsl. Tatranského pluku u
plukovního vozatajstva a vrátil se do vlasti 25.
května 1920.
Krejčí František nar. 15. března 1891 v Ráječku číslo 74, zajat byl v roce 1917 na ruském
bojišti, sloužil od 3. května 1918 u 9. čsl. pluku
v Rusku a vrátil se v r. 1920 domů.
Kutil Emil nar. 9. října 1892 v Rájci nad Svitavou, byl zajat na italském bojišti u Gorice 22.6.
1915 a od 3.3. 1918 sloužil u 39. čsl. výzvědného pluku 10. roty v Itálii. Vrátil se v roce 1919.
Lakota Leopold nar. 28. března 1896 v Ráječku číslo 47, byl zajat 17. června 1916 u Kolku v
Rusku, vstoupil 28. února 1918 do čsl. vojska
a sloužil u výzvědné roty 5. pěšího pluku T.G.
Masaryka. Do republiky se vrátil 24. června
1920.
Musil Josef nar. 2. srpna 1885 v Malé Lhotě.
Byl zajat na ruském bojišti 10. prosince 1915 u
Bochmie v Haliči, v roce 1917 vstoupil do čsl.
vojska a sloužil u 1. pluku mistra Jana Husa.
Vrátil se domů v roce 1920.
I jejich přičiněním zbudován po třistaleté porobě svobodný československý stát a budoucí pokolení
ocení snad po zásluze práci těchto bojovníků za lepší budoucnost našeho národa. Toto pokládal
jsem za nutné zaznamenat do pamětní knihy obce Ráječko. Kočvara Antonín – učitel.
● Z kroniky vybral V. Rajtšlégr
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OZNAMUJEME RODIČŮM:
Termín zápisu do 1. ročníku Základní školy Ráječko
úterý 10.února 2015 (14:30 - 16:00 hodin) .
Termín zápisu do Mateřské školy Ráječko
čtvrtek 26. března 2015 (15:00 - 17:00 hodin).

Z jednání zasedání zastupitelstva obce Ráječko
ze dne 17.prosince 2014
 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele
zápisu pana Pavla Kouřila a pana Jana Sehnala.
 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva dne 17.12.2014 se schváleným doplněním.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy z
jednání rady obce .
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o jednání ﬁnančního výboru zastupitelstva
obce.
 Zastupitelstvo obce schvaluje pozměňovací návrh v návrhu rozpočtu obce na rok 2015
následovně:
§ 3330 - Příspěvek pro Charitu snížit o 5 800,- Kč
§ 2212 - Silnice - povýšit o 5 800,- Kč
 Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh pana
Kuběny na snížení místního poplatku za odpad na 300,- Kč.
 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
jednáním s vedením města Rájec o možné trase vedení cyklostezky Ráječko-Rájec.
 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
Ráječko na rok 2015 jako vyrovnaný:
rozpočet příjmů :12 994 300,- Kč
rozpočet výdajů : 12 272 100 ,- Kč
rozpočet ﬁnancování : 722 200,- Kč
rozpočet výdajů + ﬁnancování činí
12 994 300,- Kč.
 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
neinvestičních transferů v roce 2015 pro organizace
Charita Blansko ve výši: 6 000,- Kč
Sport Club Ráječko ve výši: 60 000,- Kč
SK Olympia Ráječko ve výši: 800 000,- Kč

Myslivecké sdružení Ráječko-Rájec ve výši:
10 000,- Kč
Svaz diabetiků ve výši: 3 000,- Kč
Český červený kříž ve výši:10 000,- Kč
Svaz tělesně postižených ve výši: 4 000,- Kč
Český svaz žen ve výši: 45 000,- Kč
Český zahrádkářský svaz ve výši: 29 000,- Kč
Český svaz včelařů ve výši: 4 000,- Kč
Kynologický klub Ráječko ve výši: 105 000,- Kč
Senior klub Ráječko ve výši: 15 000,- Kč
Mateřské centrum Rajčátko ve výši:
15 000,- Kč
Spolek holek ve výši 6 000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Ráječko ve výši:
190 000,- Kč
Agility Ráječko : 25 000,- Kč
 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
neinvestičního příspěvku na rok 2015 pro příspěvkovou organizaci obce ZŠ a MŠ Ráječko
ve výši 850 000,- Kč.
 Zastupitelstvo obce schvaluje provedení
rozpočtového opatření č. 14/2014 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2014.
 Zastupitelstvo obce vyhrazuje Radě obce
pravomoc provádět rozpočtová opatření v rozsahu do 300 000,- Kč.
 Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce
upravením znění Smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na rok
2015 s termínem do konce měsíce ledna. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
upravených smluv až po konečném odsouhlasení závěrečného vyúčtování ﬁnančním výborem zastupitelstva obce.
 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 64/4 o výměře 337 m2 v katastrálním území i obci Ráječko manželům K. a H. K.,
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 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy o příspěvku na ﬁnancování sítě služeb sociální prevence mezi Městem Blansko
a Obcí Ráječko. Účel smlouvy je zajištění ﬁnancování sítě sociálních služeb prevence ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Blansko. Příspěvek obce Ráječko činí
25 000,- Kč/ rok.
 Zastupitelstvo obce schvaluje přílohy ke
smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu, ke smlouvě o obsluze sběrného dvora a ceníky se společností SITA CZ na rok 2015.
 Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi k inventarizaci majetku obce k
31.12.2014 ve složení Předseda: Kateřina Sehnalová ,členové: Jiří Škaroupka, Pavel Kouřil,
Ivana Zapletalová, Oldřich Magda , Jiří Neoral, Lucie Menšíková
Úplné znění zápisu je založeno k nahlédnutí na obecním úřadě Ráječko a je zveřejněno na webových stránkách obce Ráječko na www.rajecko.cz .

za cenu 200,-Kč / m2 s tím, že veškeré náklady
spojené s prodejem pozemku uhradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením kupní smlouvy.
 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 1791/1 o výměře asi 43 m2
v katastrálním území i obci Ráječko manželům
J. a M. R., za cenu 200,-Kč / m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem pozemku
uhradí kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu uzavřením kupní smlouvy.
 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy mezi obcí Ráječko a manžely M. aj..
K., o zrušení předkupního práva k pozemku
p.č. 72/7 v katastrálním území Ráječko. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o zrušení předkupního práva.

Z jednání rady obce Ráječko
ze dne 23.prosince 2014
 Rada obce bere na vědomí informace z
Městského úřadu Blansko, stavebního úřadu
týkající se nemovitostí v obci Ráječko.
 Rada obce schvaluje uzavření Dodatku ke
smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny mezi Obcí Ráječko jako odběratelem a
E.ON Energie, a.s. F.A. Gernstera 2151/6,
370 49 České Budějovice jako dodavatelem.

 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 17/2014 ve schváleném rozpočtu.
 Rada obce schvaluje žádost pana F. K., o povolení vjezdu na ulici Okružní.
● Kateřina Sehnalová - místostarostka

Zprávy z matriky

V roce 2014 se v naší obci narodily tyto děti:
1. Izabela Bechrová
2. Alena Čadová
3. Matyáš Živný
4. Adéla Sekaninová
5. Matyáš Vokurka
6. Josef Souček
7. Stella Martinková
8. Alena Rozsypalová

ulice V Hájíčku
ulice Klínky
ulice Sokolská
ulice Dlouhá
ulice Na Výsluní
ulice Na Výsluní
ulice Nová
nám.1.máje

9. Matyáš Surý
ulice Osvobození
10. Natálie Hutirová
ulice Osvobození
11. Beáta Němcová
ulice Boženy Němcové
12. Natálie Řídká
ulice Lesní
13. Colin Gray
ulice Nová
14. Sarah Sedláčková ulice Boženy Němcové
15. Richard Jan Šubrt
ulice Dlouhá
16. Ella Průchová
ulice Sokolská

V roce 2014 odešli z našich řad tito občané:
1. Irena Klímová
2. Božena Blažková
3. Hedvika Macharáčková
4. Jan Kouřil

nám.1.máje
ulice Dlouhá
ulice V Hájíčku
ulice Na Výsluní

5. Zdenka Skotáková
6. Ivanka Nečasová
7. Antonín Šebela

ulice Dlouhá
ulice Na Výsluní
nám.1.máje
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Zprávy z radnice
Návrh rozpočtu:

Schválení rozpočtu:

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu Ráječko v době od
1.12.2014 do 17.12.2014.
Dálkový přístup pro nahlížení do návrhu
rozpočtu byl zajištěn na elektronické úřední
desce umístěné na www.rajecko.cz v době od
1.12.2014 do 17.12.2014. Po sejmutí z elektronické úřední desky byl návrh rozpočtu umístěn
do archivu úřední desky.

Rozpočet obce byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2014, usnesením
č.9/2 v třídění podle rozpočtové skladby na
jednotlivé paragrafy.

● Kateřina Sehnalová
místostarostka

Rozpočet obce Ráječko na rok 2015 - PŘÍJMY

1036
3319
3412
3412
3632
3632
3639
3639
3725
6310
3729
6310

položka
1111
1112
1113
1121
1211
1340
1341
1351
1355
1511
4112
4134
2111
2111
2111
2112
2111
2131
2131
3111
2324
2141
2111
2142

popis
Daň z příjmu FO ze ZČ
Daň z příjmu FO ze SVČ
Daň z příjmu FO z kap. výnosů
DPPO
DPH
Poplatek TDO
Poplatek ze psů
Odvod loterií a podob.her kromě výh.hr.přís.
Odvody z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitostí
Neinv.dotace ze SR,matrika,
Převody z rozpočtových účtů - sociální fond
Příjem les prodej dřeva
Příjmy pronájem stará škola
Příjmy pronájem sportovní hala
Příjmy z prodeje zboží
Příjmy z poskytování služeb -pohřebnictví
příjmy z pronájmu pozemků- pohřebnictví
Příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z prodeje pozemků
Příjmy EKO-KOM recyklace
Příjmy z úroků
Příjmy - zpětný odběr ASEKOL, ELEKTROWIN
Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem rozpočtované příjmy
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Rozpočet obce Ráječko na rok 2015 - VÝDAJE

Rozpočet obce Ráječko na rok 2015

paragraf

www.rajecko.cz

Kč
2 350 000,00
300 000,00
250 000,00
2 300 000,00
4 900 000,00
555 000,00
40 000,00
50 000,00
40 000,00
658 000,00
355 000,00
75 000,00
200 000,00
45 000,00
370 000,00
90 000,00
20 000,00
5 000,00
11 800,00
100 000,00
200 000,00
1 500,00
13 000,00
65 000,00
12 994 300,00

paragraf
1036
2212
2221
2310
2321
3119
3314
3319
3330
3341
3349
3399
3412
3419
3429
3543
3599
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3729
3745
3900
4349
4351
5212
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6409

popis
Správa v lesním hospodářství
Silnice
Dopravní obslužnost
Pitná voda Svazek Vak
Odvádění a čištění odpadních vod
Neinv. příspěvek ZŠ a MŠ Ráječko
Činnosti knihovnické
Kultura - Stará škola
Příspěvek Charita
Rozhlas opravy, autorská práva
Ostat. zálež. sdělovacích prostředků - zpravodaj
Sbor pro občanské záležitosti
Sportovní zařízení,hala, škol. hřiště, dět. hřiště
Tělovýchova
Dotace myslivci
Dotace svaz diabetiků
Neinvestiční dotace Český červený kříž
Veřejné osvětlení, energie, opravy
Pohřebnictví
Konzultační, poradenské a právní služby
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz plasty, sklo, papír
Sběrné středisko odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Dotace - mateřské centrum Rajčátko
Pohřebné ost. soc. péče
Ostatní soc.péče - obědy důchodci
Rezerva na krizové události
Bezpečnost a veřejný pořádek
Sbor dobrovolných hasičů
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Pojištění
Převody sociální fond
Dotace složkám a sdružením
Rozpočtované výdaje
8124 - Financování - splátka úvěrů
Celkem výdaje + ﬁnancování

Kč
78 000,00
1 307 700,00
64 000,00
24 500,00
1 100 000,00
1 659 000,00
302 000,00
304 000,00
6 000,00
10 000,00
63 000,00
108 000,00
844 200,00
865 000,00
10 000,00
3 000,00
10 000,00
240 000,00
39 200,00
20 000,00
100 000,00
600 000,00
150 000,00
238 000,00
800 700,00
15 000,00
30 000,00
39 000,00
20 000,00
14 000,00
192 400,00
1 505 000,00
1 160 400,00
12 000,00
34 000,00
75 000,00
229 000,00
12 272 100,00
722 200,00
12 994 300,00
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Poděkování
VÝBOR MS ČČK Ráječko děkuje touto cestou všem občanům,
kteří přispěli ke zdárnému průběhu Sousedského bálu.
DĚKUJEME !!

SC Ráječko

Plavání pro Ráječko
sobota, 29.11.2014 – Wellness Kuřim
Začalo to blbě. Doma jsme zapomněli fotoaparát, takže z této akce je možno vidět jen ilustrační fotograﬁe. Jsem prostě vůl a neudržím myšlenku, že si mám vzít foťák.
Kromě této nepříjemnosti to ale bylo, jak říkají brňáci špica, betélný, suprový, vymakaný a vychytaný. Sraz jsme si dali před čtvrtou na místě, kam se dopravil každý sám. Od holek na pokladně jsme dostali slevu za to, že jsme se pěkně zubili a vyrazili jsme do kabinek. Rychle do plavek,
zatáhnout břicho a vyběhnout na molo.
Voda teplá, všude plno volovin kam se dá zajít, tak jsme to točili do kolečka až do zblbnutí. Honem do sauny, kdo dýl vydrží v tom hicu, lehnout do bublinek a sjet tobogán co nejrychleji. Pak
skočit do „rotačky“ a vyvinout co největší rychlost, zaplavat si rekord v bazénu, znovu zatáhnout
břicho a vše zase zopakovat.
Celkem bylo ve wellness centru plus minus 100 lidí, našich ráječkovských celkem 40. „Čvachtali“ jsme se hodinu a 45 minut a bylo nám hodně fajně. Tak zas někdy někde a děkujeme za
návštěvu.

Kuželky 2014 - O přeborníka obce Ráječko 2014 – 14. ročník
Turnaj v kuželkách – hala ČKD Blansko - sobota, 20.12.2014
Počasí nad nulou, místy sluníčko a bláto, to ale kuželkám nevadí. Loňský rekordní počet 65
účastníků překonán nebyl, ale i tak přišel ustálený počet lidí jako v posledních létech.
Kuželky jsou nenáročná akce jak pro účastníky, tak pro pořadatele. Kuželkáři si vezmou pouze
tenisky a trochu sportovního oblečení. Dále se dopraví do Blanska a pak je to jednoduché.
V jedné dráze hodíte dvacetkrát koulí, stejně také ve druhé dráze. Potom už jen čekáte, na jakém
místě se v celkovém pořadí nacházíte.
I přes neúspěch se ale neodchází, protože ceny jsou připraveny pro všechny.
Oproti předešlým ročníkům jsme zažili velikou změnu, protože na kuželně je nový povrch, který
byl odkoupen z Brna, kde se pořádalo Mistrovství světa.
Kromě této změny bylo ještě jedno velké překvapení. Všem chlapům vypálila rybník Olga Hrazdírová, která se stala vítězkou celého turnaje, a podařilo se jí srazit 211 kuželek. Přepsala historii,
protože za celých 14 roků, co turnaj pořádáme, nikdy nevyhrála žena. Takže velká gratulace.
Sponzoři: Obec Ráječko, Kajot, Litostroj Power ČKD Blansko Engineering.
Účast: 13 dětí, 16 žen, 30 mužů – dohromady 59 startujících.
Pořadatelé: Lea Přibylová, Jiří „Oskar“ Škaroupka, Martin Blažek, Vladan Opálka, Zdeněk Přibyl.
Fotografové: Štefan Červenka, Petr Kopecký.

www.rajecko.cz
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Vánoční krmení zvířátek 2014
středa 24.12.2014 start v 8:30 hodin
Účast 54 výletníků a 5 psů.
Už od rána na nás vykukovalo sluníčko a snažilo se nahradit nešťastné vánoční počasí, kdy po
sněhu není ani památky, protože v prosinci zatím ještě žádný nenapadal.
V půl deváté ráno se scházíme uprostřed dědiny, před mateřskou školkou a základní školou.
V určený čas se sbíhají ze všech ulic účastníci a o deset minut později vyrážíme na čtyřkilometrovou nenáročnou tůru. Polovina je do kopce a polovina z kopce.
Poprvé v historii jsme změnili trasu a vynechali starý zaběhnutý okruh. Volíme nový terén s pěkným výhledem do údolí na naši vísku Ráječko a viditelnost je nádherná i do vzdálených kopců.
Po cestě je možno vidět i nádherné jezdecké černé koně, pro které jsme byli veliké překvápko,
protože v takovém počtu kolem jejich ohrady asi ještě nikdo nešel.
Navštěvujeme na cestě dva krmelce, takže „dávkování“ dobrotami pod krmelcem je jednoduché.
Kabela se rozdělí na polovinu a je to.
Návrat byl zpočátku trochu krkolomný, z prudkého kopce, ale dětem jsme alespoň ukázali, kde se
divočáci koupají v blátě a kde se otírají o stromy.
Závěr byl jako vždy na myslivecké chatě, kde o nás bylo náležitě postaráno. Kromě horkých kamen jsme ochutnali i horký čaj, vánoční cukroví a tatínci vzorky výpalků, aby dětem nenachladli.
Snad se to všem zúčastněným líbilo a děkujeme za účast.

Pozvánka RÁJEČKOVSKÁ DESÍTKA 2014 - 21. ročník
Pořadatelé Sport Clubu zvou občany na běžecký závod, který se uskuteční v sobotu 7.
února 2015 v obci Ráječko od 9 hodin.
Prosíme zároveň o pochopení a ohleduplnost v místech, kudy se závod poběží. Nebude to již 20
– 30 závodníků, jak to bylo na prvních dvou ročnících. Závod se nám rozrostl do velikých počtů.
Každým rokem přibývají účastníci a v loňském roce stoupl jejich počet o dalších 126. Na start se
v roce 2014 postavilo celkem 519 běžců a to už je v ulicích Ráječka znát.
Zveme vás proto na tuto akci buď do role závodníka, nebo přijďte jako diváci a vychutnejte si s
námi atmosféru závodu.
Všechny starty jsou od mostu u školy a školky a sem se i závodníci vrátí do cíle. V cíli si užijete
zejména závodů dětí, které účastníci i rodiče velice prožívají.
Na oba dlouhé závody se můžete jít podívat také po trati, nejzajímavější místo je asi ve Staré
kroucené, kde je na krátkém úseku veliké převýšení a závodníci zde dostanou hodně do těla.
Dozvíte se tady od nich například jak je to bolí, kdo z nás pořadatelů to od nich „slízne“ pokud se
jim podaří doběhnout do cíle…SS
Trasa Ráječkovské desítky už byla několikrát změněna, podle vývoje a situace, a mění se i zázemí
pro závodníky. Kompletně novou trať jsme závodníkům nabídli v loňském roce a se zázemím
jsme se ze sportovní haly přesunuli do Staré školy.

Se Sport Clubem v roce 2015
Pevně věříme, že se s většinou z vás uvidíme v tomto roce 2015. Připravujeme pro vás Ráječkovskou desítku, Pálení čarodějnic, Vysočanský triatlon, Olympiádu, závod Magorman,
Magormánek, Plavání pro Ráječko, Kuželky a snad i něco navíc.
● Zdeněk Přibyl ml.
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Zprávy ze školy

SK Olympia Ráječko, z.s.

Školní ples slavil plnoletost

Vás srdečně zve na

V pátek 16. ledna se v prostorách Staré školy uskutečnil již 18. ročník Školního plesu,
který pořádali společně členové školské rady a pracovníci ZŠ a MŠ Ráječko.
K tanci i poslechu zahrála skupina K-Band, program zpestřila taneční vystoupení bývalých
žákyň školy.
Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili – aktivní účastí, organizační či materiální pomocí
při přípravách i v průběhu plesu. Poděkování patří také vedení obce Ráječko za poskytnutí příjemných prostor a za podporu naší akce.
Těšíme se na další ročník a již nyní zveme všechny rodiče a příznivce naší školy na 15. ledna
2016.
● Za organizátory PaedDr. Pavel Vaverka – ředitel školy

Za krásami Šumavy.

XXI. TRADIČNÍ PLES
který se koná v prostorách „Staré školy v Ráječku“
v pátek 13.2.2015 začátek v 20:00 hod.
k tanci a poslechu hraje skupina K-BAND
V průběhu večera je připravený doprovodný program
včetně předtančení a půlnočního překvapení
Cena 60,- Kč
Vstupenky je možné zakoupits na Obecním úřadě.

www.skolympia.cz

Aktivní organizace Svazu tělesně postižených v Rájci-Jestřebí pořádá pro své členy, rodinné
příslušníky a zájemce týdenní rehabilitační pobyty za poznáním krás českých i slovenských turistických oblastí. V roce 2014 jsme v červnu navštívili Krkonoše, počátkem září jsme byli u našich
slovenských přátel, v nejmenších evropských velehorách v Tatrách. Od 6. do 12.října byl poprvé
organizován týdenní rehabilitační pobyt na Šumavě, v obci Srní.
První den 6.října v pondělí, jsme autobusem ČAD Blansko jeli s již osvědčeným řidičem panem Štěpánkem, který usměrňoval nakládku zavazadel a lidí v Rájci, Doubravici, Holešíně, Ráječku, Horní Lhotě, Blansku a Lipůvce. K šumavským horám pak jedeme stále proti proudu Otavy. Hotel byl postaven tehdejší českou energetickou společností v roce 1934. Prostorné pokoje
mají úplné sociální vybavení a stavebními doplňky z přírodního dřeva. V 18 hodin je teplá večeře
a po ní náš první „bríﬁnk“ s informacemi k následujícím šesti dnům.
Druhý den, 7. října jedeme ze Srní k obci Vchynice -Tetov, k místu Antýgl-most.
Třetí den jsme navštívili hrad Kašperk, který je chráněnou kulturní památkou a kterou ročně
navštíví až 50 tisíc turistů. Čtvrtý den 9. října jedeme asi 30 kilometrů do města Železná Ruda.
Pátý den 10. října byla prohlídka střední části Šumavy.
Šestý den 11.října, sobota. Poslední vycházka po Šumavě byla k nedalekému Prášilskému jezeru.
Sedmý den 12.října, neděle. Cestu domů si prodlužujeme průjezdem střední části Šumavy,
přes Modravu, Kvildu, kolem pramene Teplé Vltavy, Borovou Ladu až k přehradní nádrži Lipno.
Obě cesty i 280 kilometrů po Šumavě bezpečně zvládnul náš řidič pan Štěpánek, kterému
patří díky a uznání. Veškeré zajištění, doprovod a vedení bylo v pevných rukou osvědčených organizátorek Mgr. Mirky Vašíčkové a Marie Hajdamachové.
Náš týdenní pobyt byl velmi dobře a obětavě zajišťován paní Vašíčkovou a Hajdamachovou,
které nás vedly a i za nás přemýšlely. My, účastníci pobytu jsme poznali nové krásy a prožili nádherný týden, který hodně prospěl našemu zdraví. Děkujeme a těšíme se na nové akce, které Svaz
tělesně postižených připravuje v roce 2015.
Ing. Pavel Sáňka
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SK Olympia Ráječko, z.s.
Vás srdečně zve na

TURNAJ V BADMINTONU
který se uskuteční v sobotu 28.února 2015
od 8:30 hodin ve Sportovní hale v Ráječku.
SK Olympia Ráječko

Fotbalový rok 2014 skončil, nový 2015 začíná.
Ve fotbalovém roce2014 byl vrchol MS v Brazílii, kde se utkaly všechny fotbalové země,
které na turnaj postoupily. Kromě ČR – škoda.
Pro naši SK Olympii, byl loňský rok budovatelský. Před jarní částí jsme brigádně, za asistence
profesionálního pracovníka ,provedli zakrácení stromů v okolí stadionu a prořezali větve, které
byly v dosahu elektrického vedení. Ihned po skončení posledního mistrovského utkání na domácím stadionu ,přijela specializovaná ﬁrma a začala plánovaná rekonstrukce hrací plochy. Z
Jihomoravského kraje jsme na tuto akci, v rámci dotačního programu „ Zkvalitnění sportovního
prostředí“, obdrželi 200 tisícovou dotaci. Odstranili jsme zábradlí a rozšířili travnatou plochu.
Nové zábradlí jsme instalovali před Salaší a doplnili je o lavičky, které výškově zcela vyhovují
našim nejnáročnějším fandům.
V Krajském přeboru jsme odstartovali 13. sezonu s novým trenérem Petrem Vašíčkem. Jedná se
o šestého trenéra v KP.
K 30.11.2014 jsme odehráli v Krajském přeboru 375 zápasů, z toho jsme 166 vyhráli, 75 remizovali, a 134 prohráli. Vstřelili jsme 631branek a inkasovali 523 krát. Získali jsme 575 bodů.
8.6.2014 s Bosonohami jsme inkasovali pětistý gól a 16.8.2014 v Novosedlích vstřelili šestistý
gól v krajském přeboru!!!. V letošním roce jsme měli zaregistrováno 136 členů z toho 74 mladších 18let!!!
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V roce 2014 odehrály naše oddíly SK Olympia Ráječko celkem 145 mistrovských utkání. U každého družstva je několik dobrovolníků, většinou z řad členů a rodičů, kteří nám pomáhají při logistice na venkovní zápasy. Na vlastní autobus zatím nemáme. Dále musí být u každého družstva
dva proškolení trenéři s licencí, kterou si musí každé dva roky obnovit. Jen pro informaci jedno
školení trenérů dnes stojí 800,-Kč. Celkem jich máme 12.
Výbor se schází 1x týdně ve stejném složení: Marcel Mokrý, Marek Bláha, Vít Rajtšlégr, Vítek
Prokop, Vít Sehnal, Jiří Sehnal, Jiří Škaroupka, Monika Vévarová, Gabriela Henková a Roman
Láník. Tito členové VV také při zápasech plní funkci hlavního pořadatele. Na zápasech musí být
přítomno dalších 10 pořadatelů. Veškeré zápisy o utkání píšeme na PC, které ještě dnes není
povinnou součástí kabin. Díky našemu sponzorovi FPO máme instalován internet v kabinách
a na tribuně, jinak bychom nebyli schopni provádět online televizní přenos – který máme jako
účastník KP povinný!
Všichni, kteří se přímo podílí na chodu jednotlivých družstev tj. trenéři, vedoucí mužstev, a pořadatelé věnovali činnosti pro zdárné fungování těchto družstev, více než 7 000 hodin. Další hodiny strávili členové i příznivci SK Olympie na brigádách při úpravách areálu, jarním a podzimním
úklidu a při všem, co je potřeba. Za to jim patří velké poděkování.
V lednu jsme uspořádali Olympia Cup 2014 ve stolním tenise – 21 hráčů. V Boskovicích bylo
vyhlášení ankety Fotbalista okresu 2013 – obsadili jsme 2. místo - Martin Sehnal, 4.místo - Jakub Tenora, 7.místo - Jan Sehnal. Ženy vyhrála Katka Zoubková hostující u nás z Kunštátu. Do
31.1.2014 jsme museli odeslat příspěvky, které musíme z rozhodnutí FAČR vybírat – 100,-Kč do
18let a 200,-Kč dospělí za každého člena FAČRu. Celková základna FAČRu v ČR je dnes 290tisíc
členů. Z celkové vybrané sumy je vyčleněno 80%, ke kterým se letos přičetlo 20 mil. ze státních
dotací. Celá suma se automaticky přerozdělila do členských klubů. Celkově bylo rozděleno 231,Kč na člena zpět do klubu.
V únoru proběhl tradiční ples SK Olympie. K tanci a poslechu hrála skupina NOTA BENE. Měli
jsme dvě předtančení a půlnoční překvapení. Snad je ještě někdy uvidíte. Kdo neviděl , neuvěří.
Zimní turnaj začal v Líšni v nejslabším obsazení – asi už naposled.
V březnu proběhl okresní losovací aktiv OFS Blansko. Přišel nový trenér družstva žen Petr Sedláček. Proběhl turnaj Olympia Cup v badmintonu, zúčastnilo se 16hráčů. Nainstalovali jsme
nové ozvučení stadionu – rozhlas. Od E.ONU ČR jsme získali jako sponzorský dar pro mládež
15ks balonů, 14 dresů hracích a jeden brankářský.
Duben se zapsal do dějin Ráječkovské kopané – historický víkend. 19. – 20.4.2014
100% úspěšnost, všechna naše družstva vyhrála : přípravka….V. Opatovice 7:1, Knínice 12:2,
Ženy ……Drnovce 5:1, Béčko…..Vísky 2:1,žáci …. Vísky 4:0, Dorost…Čebín 3:2, Ačko….
Jevišovice 4:1
V červenci jsme popotahovali nově zasetou trávu, abychom mohli po 8týdnech nastoupit na
nový pažit. Bylo se na co dívat. Tráva rostla před očima, i když nám nepřálo počasí. Za celý červenec vůbec nepršelo za to srpen a září až zbytečně moc. Přišla změna trenéra u mužů. Odstoupil
po roce Olin Janusicza a hradil jej Petr Vašíček. U žen nastoupil také nový trenér Jaroslav Matal.
V srpnu proběhl nábor nových mladých a nejmladších fotbalistů. Založili jsme tzv. předpřípravku 3-6let!!! Chodí plno dětí, o které se starají dva ostřílení trenéři.
V září proběhla nutná změna trenéra u dorostu. Povedlo se přivést v Ráječku známého trenéra Jiřího Pokoje seniora. Věříme, že se mu povede nejen zachránit krajská soutěž, ale hlavně vychovat
vlastního dorostence pro A mužstvo. Jsme skoro domluveni , že to vše do června stihne!! Začali
jsme pracovat na nových stanovách pro naši SK.
V říjnu jsme podali žádost o školení čtyř nových trenérů na OFS Blansko licence C – Jaroslav
Kopecký, Vít Sehnal, Marek Palacký, Jan Matal.
Vidíte, že jsme se celý rok nenudili a na závěr roku jsme ještě připravili valnou hromadu – nyní
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již podle nových stanov členskou schůzi. Myslím si, že hodně věcí se nezmění ale některé přece.
Je nutné se dívat na věc s nadhledem. Jsou věci, které neovlivníme a musíme je uskutečnit. Berme
to jinak. Jsme první na okrese Blansko, kdo přijal nové stanovy, které musí každá organizace do
konce roku 2016 přijmout!!! V Jihomoravském kraji jsme druzí. Mít správnou právní formu je
jednou z podmínek případných žádostí o dotace.
Mimo naší sportovní činnosti se také podílíme na kulturním životě naší obce. Na většině akcí jsou
mezi organizátory i návštěvníky naši členové. Také s našimi akcemi nám pravidelně pomáhají
členové dalších spolků a společenských organizací naší obce a za to jim patří obrovský dík.
Chtěli bychom závěrem poděkovat všem současným členům výboru za práci. Děkuji všem fanouškům a lidem co nám pomáhají s pořadatelskou činností či se jinak podílí se zajišťování
hladkého chodu domácích zápasů Dále všem sponzorům , kteří v dnešní nelehké době najdou
ﬁnanční prostředky a věnují je na sport . Děkujeme. A hlavně díky zastupitelům obce Ráječko,
jakožto generálnímu sponzorovi. No nakonec všem našim hráčům od 3 do 43let, kteří dělají čest
a reklamu naší obci. A poslední dík patří našim fanouškům, že na nás chodí, že nás vychválí –
někdy, že nám nadávají – někdy – děkujeme ...
● Za SK Olympia Ráječko - Marcel Mokrý - předseda

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 3.1.2015 uspořádala SK Olympia Ráječko turnaj ve stolním tenise.
Přihlásilo se 19 hráčů, kteří se rozdělili do dvou kategorií.
Kategorie Kinder: 1.místo Jan Sedlák, 2.místo Jan Souček, 3.místo Eliška Růžičková,
Gabriela Henková, Patrik Palacký, Kristýna Ingrová
Kategorie muži: 1.místo Aleš Přibyl, 2.místo Zdeněk Přibyl, 3.místo Petr Hajdamach, 4.místo
Vítek Prokop, 5.místo Jan Sehnal, 6.místo Lubomír Zapletal, 7.místo Vít Sehnal, 8.místo Jaroslav Kopecký,9.místo Jiří Sehnal, 10.místo František Bednář, 11.místo Hana Klímová, 12.místo
Jan Chlup,13.místo obhájil Jan Maška.
Děkujeme všem účastníkům za účast a sponzorům za dary.

Turnaj fotbalových přípravek
v sobotu 10.1.2015 jsme se zúčastnili turnaje o pohár starosty v Rájci Jestřebí.
V kvalitně obsazeném turnaji jsme obsadili nádherné 3. místo z pěti účastníků. V brance nám
chytal poprvé nadějný Dominik Nejezchleb a svým výkonem klukům hodně pomohl.
V obraně hráli společně David Ševčík, který dával rozhodující góly spolu s Vojtem Pavlíkem,
který nenechal žádného útočníka ohrozit naší bránu.
V útoku bojovali Jan Matal, který byl vyhlášen nejlepším hráčem našeho mužstva, spolu s Honzou Kolářem, který se dokázal prosadit v koncovce.
Na střídačce jsme měli bohužel jen 2 kluky, Vítka Pernicu a Samuela Slezáčka. Kluci s námi hrají
krátce, ale jejich výkon na hřišti jde od zápasu k zápasu nahoru.
Velice nám chyběl dlouhodobě zraněný Patrik Palacký a Jakub Matal.
Byli bychom velice rádi, kdybychom v našem oddíle kopané mohli přivítat nové mladé fotbalisty
s ročníkem narození 2007 až 2004. Zázemí pro fotbalovou mládež v Ráječku máme díky vedení
perfektní a další výhodou je, že se zde neplatí žádné kroužkovné, které v jiných oddílech činí až
1500,- Kč za půl roku.
● Trenéři přípravky SK Olympia Ráječko
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Zájmové organizace
působící v obci Ráječko
srdečně zvou všechny občany na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
v sobotu 14.února 2015
sraz masek v 10:00 hodin ve Staré škole

Tříkrálová sbírka
Poděkování
V naší obci v proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Domácnosti navštěvovali skupinky koledníků
v doprovodu dospělých s pokladničkou, která byla označena logem Oblastní charity Blansko a
zapečetěna Obecním úřadem Ráječko.. V obci Ráječko vybrali koledníci 21 305,-Kč. Děkujeme!
Konečný výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 v Oblastní charitě Blansko činí 1 694 427 Kč.
Děkuji všem dobrovolníkům, vedoucím skupinek a dalším organizátorům.
Velký dík pak samozřejmě patří také všem, kdo do sbírky přispěli. Děkuji vám!

Záměry Tříkrálové sbírky 2015 Oblastní charity Blansko:
• Podpora krizového ubytování se zajištěním základních životních potřeb
lidí v náhlé, nečekané krizové situaci
• Pomáháme zdravotně postiženým žít v přirozeném sociálním prostředí
• Podpora dobrovolnického centra
• Vzájemná humanitární pomoc jako východisko z nouze
• Každé dítě má právo na radostné prázdniny, každé dítě má právo na úsměv
● Marie Sedláková - koordinátorka sbírky

Rozpis LSPP – stomatologie – ÚNOR 2015
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN.
1.2.
MUDr. Křížová
Knínice u Boskovic 330
516 452 808
7.2.
MUDr. Kubínová
Boskovice, Nemocnice Boskovice
516 491 263
8.2.
MUDr. Kučerová M.
Lysice, Komenského 429
516 472 460
14.2.
MDDr. Kučerová P.
Lysice, Komenského 429
516 472 460
15.2.
MUDr. Staňková V.
Jedovnice, Zdrav. středisko
516 442 726
21.2.
MUDr. Kupková
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 457
22.2.
MUDr. Kutlíková
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997
28.2.
MUDr. Láníková
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 456
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.
Zpravodaj obce Ráječko č. 1/2015 - vydán v lednu 2015, 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.

