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Vážení občané.
Blíží se Vánoce, konec roku starého a začátek roku nového. Tento čas bývá časem bilancování nad
tím, co bylo a dobou předsevzetí a plánů do budoucna.
Za sebe musím říct, že rok 2015 utekl hodně rychle. Byl to rok hodně pracovní i díky tomu, že
končilo období udělování Evropských dotací. Bylo to vidět v mnoha městech a obcích, hlavně na
krajských a státních silnicích. Tento stavební ruch se nevyhnul ani naší obci. V letošním roce jsme
zrealizovali největší stavbu v historii obce, alespoň co se objemu ﬁnančních prostředků týká, a to
přístavbu Základní a Mateřské školy (dotace 8,5 mi. Kč z ROP Jihovýchod + 200 tis. z JMK). O
podrobnostech jste se mohli dočíst v minulém zpravodaji. Dále se nám podařilo vybudovat cyklostezku podél silnice do Blanska (dotace 600 tis. Kč z JMK). Provedli jsme opravu herních prvků na
dětském hřišti (dotace 20 tis. z JMK) no a hasiči začali stavět vysněnou novou hasičku (dotace 500
tis. z JMK). Byla vydlážděna další část hřbitova. Nová dlažba byla provedena také na chodnících v
ulicích Sokolská a Nová. Ve Staré škole byla položena nová podlaha v sále a v kuchyňce, která byla
i nově vybavena. Také byly provedeny opravy místních komunikací a překopů. No a samozřejmě
další drobnější věci jako každý rok.
A co nás čeká v příštím roce? Vše se bude odvíjet od ﬁnančních možností obce. Budeme usilovat o
získání dotací hlavně z Jihomoravského kraje, ale budeme se snažit využít i jiných možností. Další
etapou bude pokračovat výstavba Hasičské zbrojnice, budeme pokračovat v opravách chodníků
a chtěli bychom provést rekonstrukci a nový povrch na ulici Lesní. Pravděpodobně do dubna by
měly být v naší obci dokončeny pozemkové úpravy. Po jejich schválení bychom ve spolupráci s Pozemkovým úřadem mohli začít realizovat plán společných zařízení, který zahrnuje především polní
a účelové cesty a systém odvodů srážkových vod z polí. Vybudování těchto zařízení by měl z větší
části ﬁnancovat stát prostřednictvím Pozemkového úřadu.

Vážení občané.
Přeji Vám ať rok 2016 je pro nás všechny rokem dobrým a šťastným. Přeji všem zdraví, štěstí a
životní pohodu. Těším se, že se opět budeme setkávat na kulturních a sportovních akcích, pořádaných jak obcí Ráječko, tak i našimi spolky, které zde působí. Hodně vánoční pohody a šťastný
nový rok.
● Vít Rajtšlégr - starosta obce Ráječko

ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA
Vážení přátelé, zvu vás všechny na setkání a kus řeči u příležitosti Štěpánské koledy.
Sobota 26.12. 2015 od 11. do 12. hodin před Obecním úřadem.
Se svými kamarády připravíme „ Štěpánskou polévku“ a najde se i něco ostřejšího.
Všechny srdečně zvu.
Vít Rajtšlégr, starosta obce
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Upozorňujeme naše občany na omezenou pracovní dobu v prosinci 2015
na Obecním úřadě Ráječko.
Pondělí 21.12.2015
8-12 hod. 13-17 hod.
Úterý 22.12.2015 8-12 hod. 13-15,30 hod.
Od 23.12. do 31.12.2015 ZAVŘENO.

Z jednání rady obce Ráječko
ze dne 26.10.2015
 Rada Obce bere na vědomí informace z
Městského úřadu Blansko, týkající se nemovitostí v obci Ráječko.
 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 14/2015 ve schváleném rozpočtu obce na rok 2015.
 Rada obce bere na vědomí informace z Povodí Moravy o kácení dřevin rostoucích na březích řeky Svitavy.
 Rada obce bere na vědomí informaci z
KORDIS JMK a.s, o výši příspěvku obce Ráječko do Fondu IDS pro rok 2016, která činí 50
Kč na jednoho obyvatele.
 Rada obce schvaluje vydání povolení k vjezdu na ulici Okružní pro paní M. F. a pana M.
G. z důvodu plánované výstavby rodinného
domu na pozemku p.č. 59/2.
 Rada obce neschvaluje žádost obecně prospěšné společnosti Dotyk II. o poskytnutí veřejné ﬁnanční podpory z rozpočtu obce Ráječko na rok 2016 na ﬁnancování sociální služby
sociální rehabilitace.

 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o
prodeji dříví v drobném v množství 4 prm v lokalitě Boří za cenu 200,- Kč/ prm s panem R.
Š., Ráječko.
 Rada obce bere na vědomí informace o povedených a plánovaných kontrolách na obecním úřadě.
 Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo se společností Karel Porč,
Badalky 340, 679 71, Lysice. Předmětem dodatku je změna skutečného rozsahu prací a
ceny na stavební práce na akci – Cyklostezka
Ráječko-Blansko.
 Rada obce schvaluje žádost SK Olympia
Ráječko o ﬁnanční dar na opravu tribuny pro
diváky ve výši 35 000,- Kč..
 Rada obce schvaluje vyhlášení Programu
pro poskytování dotací z rozpočtu obce Ráječko určených na provoz spolků v roce 2016.
● Kateřina Sehnalová - místostarostka

Upozorňujeme občany, že svoz tuhého domovního odpadu se uskuteční mimořádném
termínu v sobotu 26.12.2015. Následující svoz odpadu proběhne v běžném termínu.

PF 2016
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
v Novém roce 2016 všechno dobré,
pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů přejí
Rekreační sporty Ráječko.

www.rajecko.cz
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Štrúdlování v Ráječku
První adventní neděle byla v Ráječku provoněna (nejen) skořicí. Odpoledne jsme totiž ve
Staré škole pořádali historicky první „Ráječkovské štrúdlování“.
Kromě tradičních jablečných štrúdlů mohli
účastníci ochutnat další sladké varianty plné
ořechů, rozinek, máku a dalších ingrediencí, k
mání byly však i záviny slané – sýrové, špenátové nebo závin se zelím a anglickou slaninou.
Těsta byla také různorodá – listové, bramborové nebo pivní.
Bylo přineseno celkem 45 nohavic, které měřily dohromady 16,46 metru. Co do počtu
nohavic, Miluška Ševčíková jich přinesla pět,
ale na záda jí se čtyřmi nohavicemi „dýchala“
Jana Růžičková, Hana Hrušková a Miluška
Pokorná. Akce ale nebyla o počtech, takže
pořadatelé děkují všem zúčastněným a těší se
na příští ročník, kde bude třeba celková délka
štrúdlů překonána.
● Kateřina Kolářová

REKREAČNÍ SPORTY RÁJEČKO
Vás srdečně zvou na tradiční

„VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK“,
které se bude konat 24. prosince.
Sraz účastníků v 9:00 na mostě u Základní a mateřské školky.
Zakončení s malým občerstvením
bude připraveno na Myslivecké chatě.

REKREAČNÍ SPORTY RÁJEČKO
Vás srdečně zvou na
turnaj v kuželkách

„O PŘEBORNÍKA
OBCE RÁJEČKO 2015“
který proběhne
21. prosince od 15:00 v hale ČKD Blansko.
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SUSHI s “holkama“
V pátek 6.prosince 2015 uspořádal Spolek
holek nejen pro své členky, sushi workshop s
ochutnávkou.
Pro většinu přítomných „holek“ byla tato
ochutnávka premiérová. Ochutnávku pro nás
připravily dvě velice příjemné kamarádky, které se zajímají o japonskou kulturu, zvyky, mentalitu a chtěly nám vše alespoň trochu přiblížit.
Dozvěděly jsme se historii sushi a zajímavosti
z Japonska, poradily nám jak sushi připravit,
jaké vhodné potraviny nakoupit, kde potraviny nakoupit. Předvedly nám ukázku přípravy
sushi několika druhů, která byla s pojena zároveň s ochutnávkou a některé z nás mohly i
sushi zkusit vyrobit.
Sešly jsme se holky v různém věku od náctiletých, až po pokročilé a strávily jsme tak velice
zajímavý večer. Do budoucnosti by jsme chtěly naplánovat další různé akce, na kterých se
s Vámi opět setkáme a nebo přivítáme i Vás
ostatní.

Vánoční tvoření
V sobotu 21.listopadu 2015 jsme uspořádaly
Vánoční tvoření. Na akci přijala pozvání paní
Hana Grossová, která nás provázela po celý
podvečer při výrobě našich ozdob, svícnů a
věnečků. Bylo možné si i zakoupit výrobky od
paní Grossové, ale i výborné domácí tradiční
vánoční perníčky. Vše jsme si mohly vyrobit
dle vlastní fantazie nebo nám paní Grossová
byla nápomocna svoji profesionalitou. Věříme,
že jste si odnesly opět krásné vánoční ozdoby,
které Vám budou zdobit vaše domácnosti po
celé vánoční svátky. Tato akce se konala druhý
rok a budeme rády, když se stane v naší obci
tradicí. Děkuji všem holkám, které se podílely
na přípravě této akce.
Přejeme všem občanům krásné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví v novém roce a budeme
se těšit na další akce.
● Lucie Menšíková

www.rajecko.cz

číslo 11-12 •listopad - prosinec 2015

5

Zprávičky ze školy

Zápis dětí do MŠ – nově otevřená přístavba MŠ
Ředitel Základní a Mateřské školy Ráječko PaeDr. Pavel Vaverka sděluje rodičům, že mimořádný zápis dětí do mateřské školy se uskuteční v úterý 12.ledna 2016 v době od 15-17 hodin.
Možnost navštěvovat naši kapacitně rozšířenou MŠ bude od 1.února 2016. Všechny potřebné
informace o zápisu dětí do MŠ rodiče získají na webových stránkách školy. Srdečně zveme děti
i rodiče.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO
zve širokou veřejnost, současně i bývalé žáky naší školy, rodiče, prarodiče, strýce, tety ...

NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se koná v úterý 19.ledna 2016 od 15.00 – 16.30 hodin.
Přijďte zhlédnout nově vybudované a moderně vybavené výchovně vzdělávací zařízení.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Zápis dětí do ZŠ
Ředitel Základní a Mateřské školy Ráječko PaeDr. Pavel Vaverka sděluje rodičům, že zápis do
1. ročníku základní školy se koná v úterý 26.ledna 2016 v době od 14.30 - 16.00 hodin v 1. třídě
ZŠ.
Do 1.ročníku ZŠ jsou rodiče povinni zapsat děti, které dovrší do 31.srpna 2016 šesti let. Rodiče
se dostaví k zápisu s dítětem a předloží jeho rodný list a svůj průkaz totožnosti. K zápisu se dostaví též rodiče s dětmi, kterým byl na školní rok 2015/2016 udělen odklad povinné školní docházky.

WWW.ZSRAJECKO.CZ

Školská rada při ZŠ a MŠ Ráječko
Vás srdečně zve na

XIX. PLES ZÁKLADNÍ A
MATEŘSKÉ ŠKOLY RÁJEČKO
v pátek 15.ledna 2016 od 20:00 hodin
ve Staré škole v Ráječku
hraje skupina K-Band + předtančení + občerstvení
Předprodej vstupenek v ceně 60,- Kč,
v budově ZŠ a MŠ Ráječko
od 4.1.2016 - 6:30 – 15:30 hodin
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SK Olympia Ráječko
Končí rok 2015 a všechna družstva SK Olympie se ocitla v „ poločase „ svých soutěží. Pro hráče,
trenéry, funkcionáře i fanoušky v těchto dnech přišel „oddechový čas“. Po novém roce opět začíná příprava na druhou polovinu sezóny.
Naše družstva si nevedla vůbec špatně. Velkou radost máme ze sportovních výsledků naší mládeže. Družstvo žáků suverénně válcuje soupeře, velmi dobře hraje přípravka a dorost. Daří se i
práce s nejmenšími, kdy tréninky předpřípravky jsou dětmi hojně navštěvované. Obě družstva
mužů se drží v první polovině tabulky svých soutěží , na dohled od medailových příček.

Umístění našich mužstev po podzimní části sezony 2015/16.
A mužstvo
Dorost
B mužstvo
Žáci
Přípravka

4.místo
9.místo
5.místo
1.místo
7.místo

38:29
23:27
37:31
103:16
75:85

- 28b
- 16b
- 25b
- 34b
- 11b

18.ročník memoriálu Dana Němce
ovládlo mužstvo SK Olympia Ráječko. Na konec sezony se Blansku uskutečnil halový turnaj
osmi mužstev. V naší skupině výhra s Vyškovem 2:0, s Rájcí 4:1, prohra s Tišnovem.
V semiﬁnále Ráječko – Blansko 2:1, a ve ﬁnále s Černou Horou 2:0!
Navíc byl kolektivní úspěch znásoben i úspěchy individuálními: nejlepší střelec Martin Sehnal s
8 brankami a zcela jednohlasně byl zvolen nejlepším gólmanem turnaje Martin Naděla! „ Jsme
šťastni, to jsme nečekali“ radovali se po vyhraném ﬁnále: Vedoucí mužstva a hráč Jaroslav Kopecký, Jan Sehnal, Vítek Prokop, Martin Sehnal, Tomáš Koutný, Martin Neděla, Michal Daněk.

Valná hromada
výbor SK Olympie připravuje tradiční Valnou hromadu. Dne 13.12 v 15 hodin proběhne tradiční
VH SK Olympie Ráječko, z.s., kde zhodnotíme uplynulé období a oznámíme co připravujeme v
příštím roce.
Podle stanov budeme podepisovat nové přihlášky a vybírat členské příspěvky 20Kč. Tímto Vás
žádáme přijďte všichni koho zajímá fotbalové dění v Ráječku a kdo se chce stát členem spolku a
samozřejmě zveme všechny stávající členy SK Olympie.
Více se dozvíte na VH v neděli 13.12.2015 15 hodin ve Staré škole

Turnaj ve stolním tenisu :
V sobotu 9. ledna 2016 se uskuteční tradiční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu.
Začátek v 9 hodin, prezence od 8:30. Turnaj se koná ve Sportovní hale. Zveme všechny sváteční
hráče a hráčky všech věkových kategorií.
Blíží se závěr roku, chtěl bych Vám jménem SK popřát vše nejlepší do nového roku. Poděkovat
Vám za přízeň v celém roce 2015 a doufám, že nám hráči budou připravovat nevšední zážitky a
radost ze hry i v tom následujícím roce 2016!
Děkuji všem trenérům, funkcionářům, fotbalistům a rodičům za spolupráci. Děkuji.
Děkuji sponzorům, jak tomu největšímu Obci Ráječko, tak i těm drobným. Bez nich by jsme
nemohli existovat a fungovat na současné úrovni. Děkujeme.
● Marcel Mokrý - Předseda SK Olympie Ráječko

www.rajecko.cz

číslo 11-12 •listopad - prosinec 2015

Tříkrálová sbírka 2016
Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, ale
i u vašich dveří opět potkávat skupinky koledníků, jejichž prostřednictvím můžete ﬁnančně
přispět k podpoře Charitního díla v našem regionu.
Motto sbírky: „Kde jsou přátelé, tam je i pomoc“ Titus Maccius Plautus

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2016:
• podpora prorodinných aktivit
• pomáháme nemocným zvláště v Domácí hospicové péči
• podpora preventivních aktivit dětí a mládeže
• koordinace dobrovolníků
• podpora komunitního centra v Doubravici
• podpora lidí v nečekané krizové situaci

Oznamujeme našim občanům, že

v úterý 12.ledna 2016 v 18:00 hodin
bude sloužena ve Staré škole v Ráječku.

MŠE SVATÁ
Od 17:30hodin můžete přijmout svátost smíření.

Zájmové organizace působící v obci Ráječko
ČČK RÁJEČKO • ČSŽ RÁJEČKO
ČZS RÁJEČKO • MUŽSKÝ SENIORKLUB
SDH RÁJEČKO • SC RÁJEČKO
SK OLYMPIA RÁJEČKO • SPOLEK RÁJEČKOVSKÝCH HOLEK
přejí našim občanům spokojené prožití Vánoc
a do roku 2016 hodně zdraví, štěstí a pohody
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NOVOROČNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ
Dne 1. ledna 2016 v 17:00 hodin
zveme všechny naše občany
na Hasičskou louku,
kde proběhne

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Rozpis LSPP – stomatologie – PROSINEC 2015
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN.
5.12.
MUDr. Well
Adamov, Smetanovo nám. 327
516 447 605
6.12.
MUDr. Zouharová
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 450
12.12. MUDr. Žilka
Benešov, 19
516 467 313
13.12. MUDr. Adamová
Letovice, Masarykovo náměstí 18
516 474 018
19.12. MDDr. Keprtová
Boskovice, Lidická 8
516 456 109
20.12. MUDr. Stojanov
Blansko, B. Němcové 1222/15
605 184 479
24.12. MDDr. Bočková Eva
Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
25.12. MUDr. Bočková Jana
Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
26.12. MUDr. Fenyk
Letovice, Tyršova 15
516 474 310
27.12. MUDr. Grénarová
Boskovice, Růžové nám. 16
774 710 550
1.1.2016 MUDr. Hanáková
Blansko, Pražská 1b
516 418 788
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. 11-12/2015 - vydán v prosinci 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.

