RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ
09/2006
__________________________________________________
Zápis z 25.zasedání Zastupitelstva obce Ráječko, konaného dne 11.9.2006 v 18.00 hodin v budově
„Staré školy“
Přítomni: členové zastupitelstva dle presenční listiny
Omluven: Jaroslav Klimeš, Helena Menšíková
Občané dle presenční listiny
add1)
Přivítáním zastupitelů a přítomných občanů zahájil starosta 25.zasedání zastupitelstva obce. Přítomno
je 13 členů zastupitelstva obce, čímž se stává usnášeníschopné. Datum konání a program jednání byl
zveřejněn na úřední desce, na internetových stránkách obce a hlášen místním rozhlasem.
Kontrolu minulého zápisu provedli paní Malinová a pan Klimeš bez připomínek.
Přijatá usnesení jsou splněna.
Ověřovateli zápisu jsou zvoleni pan Miloš Růžička a pan Josef Pešán.
Zapisovatelkou je určena paní Žabková, pracovnice obecního úřadu Ráječko.

Program jednání
1)

Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu

2)

Zprávy z jednání Rady obce

3)

Schválení JPÚ v k.ú. Ráječko

4)

Pošta, různé, interpelace

5)

Usnesení

6)

Závěr
Viz.usn.č.1

Hlasování PRO: 3, PROTI:0 ZDRŽEL:0

add2)
Všichni zastupitelé obdrželi zápisy z jednání Rady č. 45 a 46.
viz.usn.č.2

Hlasování PRO:13, PROTI:0, ZDRŽEL:0

Rada obce doporučuje usnesením ze svého 45. zasedání zastupitelstva obce zvolit paní ing. Danielu
Klímovou jako přísedící u okresního soudu v Blansku.
viz.usn. č.3

Hlasování PRO:13, PROTI:0, ZDRŽEL:0

add3)
Starosta informuje o návrhu Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Ráječko a Horní Lhota –
projednán plán společných zařízení a to v lokalitě dotčené II.stavbou přeložky silnice II/374.
viz.usn.č.4

Hlasování PRO:13, PROTI:0, ZDRŽEL:0

add4)
Starosta informuje o:
∙
projektu „ Komunikační monitorovací a varovný SMS systém“, který je zaměřen na
informování obyvatelstva v krizových situacích
registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Ráječko, bylo zaregistrováno 6
volebních stran: KSČM, Politická strana ČSSD, Sdružení nezávislých kandidátů – Ráječkovské ženy,
Sdružení společenských aktivit Ráječko, Sdružení nezávislých kandidátů – Za Ráječko krásnější,
Sdružení KONS, NK – Vaše volba
ředitelském volnu dne 29.9.2006
viz.usn.č.5

Hlasování PRO:13, PROTI:0, ZDRŽEL:0

žádosti o výjimku z počtu žáků Základní školy na školní rok 20062007
viz.usn.č.6
Hlasování PRO:13, PROTI:0, ZDRŽEL:0
stavební povolení na elektrickou přípojku VN a přeložku trafostanice a elektrické vedení NN v k.ú.
Ráječko – lokalita Padělky
rozpočtové opatření č.06/2006 , které předložila paní Žabková
viz.usn.č.7
Hlasování PRO:13, PROTI:0, ZDRŽEL:0
svolané informativní schůzce týkající se výstavby kanalizačních přípojek pro rodinné domy v
Ráječku. Schůzka se uskuteční 20.9.2006 v 18.00 hod v budově „Staré školy“.

předání nového hasičského automobilu a o soutěži Pohár obce Ráječko, který se uskuteční 16.9.2006
ve 13.30 hod na hasičském cvičišti v Ráječku, jsou zváni všichni zastupitelé.
Interpelace:
Paní Menšíková a Juračková vznesly dotaz, kdy se budou opravovat komunikace.
Starosta odpovídá, že oprava komunikací je zajištěna smluvně s termínem dokončení 31.10.2006.
Pan Pešán vznáší dotaz ohledně plateb za dojíždějící žáky – úhrada neinvestičních nákladů. Odpovídá
starosta, že úhrada neinvestičních nákladů je zajištěna oboustranně smluvně.
Pan Přibyl upozorňuje na chybějící víko kanálové vpustě v lokalitě Lovcov a obnovení dopravního
značení na ulici Boženy Němcové. Dále informuje o zřízení diskusního fóra na internetových
stránkách Sportclubu Ráječko.
Pan Růžička opětovně předkládá zvážit možnost zakoupení projektoru do „Staré školy“.
Pan Měšťan upozorňuje na stále nenatřené sloupy elektrického vedení, které jsou v majetku E.ON.
Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Ráječko konané dne 11.9.2006 v 18.00 hodin v budově
„Staré školy“
Usnesení č.1
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání:
1)

Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu

2)

Zprávy z jednání Rady obce

3)

Schválení JPÚ v k.ú. Ráječko

4)

Pošta, různé, interpelace

5)

Usnesení

6)

Závěr

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Miloše Růžičky a pana Josefa Pešána.
Usnesení č.2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z Rady č. 45 a 46.
Usnesení č.3
Zastupitelstvo obce schvaluje podle podmínek stanovených zákonem č.6/2002 Sb., o soudech,

soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně dalších zákonů , v platném znění , do funkce
přísedícího pro okresní soud v Blansku na období let 20062010 občanku paní
ing. Danielu Klímovou.
Usnesení č.4
Na základě ustanovení § 9 odst.9 zákona 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zastupitelstvo obce
zpracovaný plán společných zařízení v lokalitě dotčené
II. stavbou přeložky silnice II/374 v k.ú. Ráječko a Horní Lhota.
Usnesení č.5
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením jednodenního volna pro žáky Základní školy Ráječko a
souhlasí s jednodenním uzavřením provozu Mateřské školy dne 29.9.2006.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu se školským zákonem výjimku z počtu žáků ZŠ na školní rok
20062007 a to na počet 36 žáků a současně se zavazuje, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost školy.
Usnesení č.7
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.06/2006.
add6)
Závěr
Starosta konstatuje, že byly vyčerpány všechny body dnešního jednání a zasedání
v 19.00 hodin ukončil.
Zapsala: Jana Žabková
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006
Dle zákona č.491/2001 Sb., o volbách do Zastupitelstvem obcí ve znění pozdějších předpisů , starosta
ovce oznamuje:
1. Hlasování se uskuteční
dne 20.10.2006 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 21.10.2006 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání hlasování je volební místnost v budově „Stará škola“, Osvobození 49. Volit
mohou občané starší 18 let.
3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republice platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

4. Úřední obálky budou vydány členy okrskové volební komise ve volební místnosti ve dnech
konání voleb.
5.

Hlasovací lístky budou občanům doručeny nejpozději do 17.10.2006.

6. Občany, kterým jejich zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti, navštíví volební
komise s přenosnou urnou.

Pozvánka na „ Předvolební guláš“
Kandidáti ČSSD a nezávislí kandidáti na kandidátce ČSSD do zastupitelstva obce Ráječko zvou
všechny občany na posezení u volebního guláše, které se koná
v pondělí 16.10.2006 v 17.30 hod. ve Staré škole.
Přijďte se zeptat na to, co Vás zajímá o tom, co se v Ráječku udělalo i to co plánujeme udělat, pokud
nám dáte ve volbách důvěru. Zúčastní se také poslanec parlamentu ČR a předseda Mandátového a
imunitního výboru sněmovny Ing. Miloslav Kala, místostarosta města Blanska Mgr. Ivo Polák a další
hosté.
Guláš a pivo zdarma!
Přijďte posedět a zeptat se na cokoliv
Jménem kandidátky ČSSD srdečně zve Vít Rajtšlégr.
Přestavba budovy Mateřské školy dokončena.
Vážení občané.
Jistě jste si všimli, že rekonstrukce budovy MŠ je dokončena. Dovolte mi tedy, abych zrekapituloval,
čím v minulých letech vlastně prošla.
Vše začalo před čtyřmi lety, kdy si nové hygienické předpisy vyžádaly generální přestavbu kuchyně.
Včetně zařízení tyto úpravy stály 1 milion Kč. V dalším roce se obecní zastupitelstvo zabývalo
podnětem ředitelky MŠ na vyřešení schodiště do MŠ které , zvláště v zimních měsících,
neumožňovalo bezpečný přístup do budovy. Bylo rozhodnuto zpracovat projekt komplexního řešení
přestavby budovy. Na základě něho došlo v následujících letech k přestavbě, která byla dokončena
právě v letošním roce vybudováním nové střechy vč. hromosvodů a konečné úpravě pláště budovy.
V průběhu minulých let došlo ke výměně všech oken, rekonstrukci topení včetně výměny kotlů a
oddělení topných režimů jednotlivých podlaží budovy. Přístavbou vzniklo nové zastřešené a zateplené
schodiště, takže se dá celá budova projít v „ bačkorách „ a v teple.
V suterénu budovy byla vybudována knihovna s internetem, kterou nám mohou v jiných obcích jen
závidět. Dále se zde nachází prostorná šatna žáků Základní školy , místnost pro volný čas dětí, šatna
učitelů a sociální zařízení.
V prvním podlaží jsou potom mimo již zmíněné kuchyně a jídelny tři učebny základní školy, sociální
zařízení a populární vstupní hala „ U medvěda „. Zde děti tráví volné přestávky a probíhají tady také
různá shromáždění .

V druhém podlaží potom zůstala zachována Mateřská škola. Celá budova je také „ bezbariérová
„ díky speciálnímu zařízení zvanému schodolez, který je k dispozici vozíčkářům, a bezbariérovému
WC.
V neposlední řadě je třeba říci, že přesunem základní školy do této budovy vznikla možnost po
úpravách přeměnit bývalou školu na kulturní stánek, po němž naši občané již dlouho volali. Tak se
také, za nemalého přispění nadšenců kteří zde odpracovali mnoho brigádnických hodin , v rekordním
čase stalo, že si letos můžeme užít již druhou plesovou sezonu.
Abych se ale vrátil k rekonstrukci budovy MŠ. V minulých čtyřech letech si zmíněné úpravy vyžádaly
téměř 7,2 milionů Kč z rozpočtu obce a 2,8 mil.se podařilo získat jako dotaci ze státního rozpočtu.
Závěrem mi dovolte abych popřál :
Dětem , ať se jim v nové budově líbí.
A zastupitelům, kteří měli tu prozíravost tento projekt podpořit ( a nebyli to všichni ) , dobrý pocit z
nové dominanty obce a z toho že se dobrá věc podařila a bude sloužit všem občanům k všeobecné
spokojenosti.
Vít Rajtšlégr, místostarosta.
Vítání občánků
V sobotu 9.9.2006 byli na Obecním úřadě v Ráječku přivítány do života tyto děti:
Elena Přikrylová

Na Výsluní 302

Eliška Svobodová

Nová 247

Eliška Růžičková

Svitavská 282

Jaromír Radkovský

Lesní 348

Jakub Liška

Osvobození 365
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Likvidace odpadu
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu
7.10.2006 v době od 9.00 – 10.00 hodin před Obecním úřadem.
Za nebezpečný odpad jsou považovány autobaterie, chladničky, televizory, akumulátory, pneumatiky
bez disků apod.
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Velkoobjemové kontejnery
V pátek 13.10.2006 budou v naší obci přistaveny velkoobjemové kontejnery na obvyklých stanovištích

u Obecního úřadu, u hřiště SK Olympia, na parkovišti za restaurací „Nová“ a u prodejny Kůrkových.

Výstavba kanalizace
Sdělujeme občanům, že si mohou v Obecní knihovně Ráječko vyzvednout projektovou dokumentaci
kanalizačních přípojek do svých rodinných domů.
Knihovna je otevřena : pondělí 8.00 – 16.00 hodin
úterý 10.00 – 19.00 hodin
čtvrtek 8.00 – 16.00 hodin
pátek 10.00 – 19.00 hodin.
V současné době mohou občané zahájit výkopové práce pro položení potrubí odpadní kanalizace u
svých rodinných domů dle vypracovaného projektu, který si vyzvedli v Obecní knihovně Ráječko.
Starosta obce oznámí místním rozhlasem termín , kdy se mohou jednotlivé domácnosti připojit na
nově vybudovanou kanalizaci.
Nabízíme kontakty na firmy, které provádí výkopové práce:
Němec Vladimír
Pekařská 6
Blansko
Tel.: 516 414 183
Mobil: 602 505 921

Mica Pavel
Vlčnovská 9
Brno
Mobil: 608 780 939
email: MPaulo@seznam.cz

Firma Jindřich Rejthar , Žernovník 34, Černá Hora 679 02
Nabízí pro montáž odpadních přípojek k okamžitému dodání veškerý sortiment trubek, tvarovek a
přechodů do průměru DN 300. Ostatní související materiály jako např. revizní šachty jsme schopni
dodat v krátkém termínu.
Ceny najdete v našem ceníku na www stránkách – www.rejthar.com. V okně „aktuální ceník“, v
pravém sloupci je abecední seznam nabízeného sortimentu, trubky KG, tvarovky KG.
PROVOZNÍ DOBA: pondělí – pátek 6.00  17.00 hod
sobota 
8.00  12.00 hod
KONTAKT:

telefon. ústředna: 516 438 438
mobil:
602 536 107
fax:
516 438 313
email:
rejtharj@iol.cz

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část – měsíc říjen
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Jméno

Místo služby

telefon

1.10. MUDr. Stojanov
Poliklinika Blansko, Sadová 33
7.10. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A
8.10. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33
14.10. MUDr. Juráková
Blansko, Pražská 1b
15.10. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327
21.10. MUDr. Vrtělová
Poliklinika Blansko, Sadová 33
22.10. MUDr. Well
Adamov, Smetanovo nám. 327
28.10. MUDr. Žáčková
Blansko, Mahenova 13
29.10. MUDr. Blaťák
Černá Hora, Zdrav. Středisko

516 488 451
516 416 386
516 488 454
516 418 787
516 446 398
516 488 455
516 447 605
516 419 538
516 437 257

Další stomatologická služba je zajištěna na Stomatologické klinice u Svaté Anny, tel. ústředna 543 181
111 a to od 19.00 h. – 7.00 h. ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.
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Zpráva z činnosti místní skupiny ČČK – ukázka I. pomoci
Členové „Humanitární záchranné jednotky“, která je v ČČK, přijeli na pozvání místních členek
výboru ČČK v sobotu 9. září do Ráječka.
Na hasičském cvičišti si pro naše spoluobčany a školáky připravili ukázky první pomoci s výkladem,
jak se zachovat při jakémkoli poranění nebo situaci a s ukázkami poranění předvedli, jak tyto situace
řešit. Odpověděli také na řadu dotazů.
Byla to poučná a krásná hodina pro těch 45 spoluobčanů a školáků, kteří se přišli podívat a něco se
naučit. Děkujeme všem.
Za výbor ČČK
Marie Šenková.
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SDH Ráječko
Naše dvě družstva mužů se v měsíci září zúčastnila tří soutěží v požárním zásahovém útoku z vozidel
a přívěsných vozíků.
1.soutěž o pohár starosty SDH Rájce se konala v Rájci dne 2.9.2006. Této soutěže se zúčastnilo
celkem sedm požárních družstev mužů.
Umístili jsme se na 1.a 4. místě.
2.soutěž o putovní pohár OBCE RÁJEČKO se konala 16.září 2006
v Ráječku. Této
soutěže se zúčastnilo 7 požárních družstev mužů a
4 družstva mládeže.
Naše družstva mužů dosáhly vynikajících výsledků, podělily se o 1. a 2. místo a družstva mládeže
taktéž ukázala vynikající výkony. Družstvo mladších žáků obsadilo 2. místo a družstvo starších žáků
obsadilo 1. místo.
Při této příležitosti předali zastupitelé obce našemu Sboru SDH repasovaný vůz AVIA. Touto cestou
SDH Ráječko děkuje všem zastupitelům a starostovi obce p. Josefu Tesařovi, za schválení návrhu a

poskytnutí finančních prostředků na zakoupení tohoto vozu, který bude sloužit nejen hasičům, ale i
všem občanům naší obce.
3.soutěž o putovní pohár starostky obce Spešov, která se konala 24.9.2006 ve Spešově.
Soutěže se zúčastnilo 9 požárních družstev a 1 družstvo žen. Naše družstva mužů se umístila na 1. a 5.
místě.
SDH Ráječko v měsíci říjnu uskuteční sběr železného šrotu. Přesné datum bude oznámeno místním
rozhlasem.
Zdeněk Menšík ml.
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MŠE SVATÁ
V úterý 31. října 2006 v 17.00 hodin bude sloužena mše svatá v budově „Staré školy“.
Od 16.00 hodin můžete přijmout svátost smíření.
Pan farář Jiří Kaňa oznamuje občanům, že pietní vzpomínka za zesnulé se koná v neděli 5.listopadu
2006 v 15.00 hodin na místním hřbitově.
Sportovní talent
Jen málo nadšenců sleduje dění ve vodních sportech a to konkrétně v jachtingu. V naší obci se
tomuto sportu věnuje Jan Blažek (nar. 1993) z ulice Lesní.
Soutěží v kategorii starších žáků a jeho domovským oddílem je Jachetní oddíl ČKD Blansko.
Na mistrovství České republiky , které se konalo ve dnech 26.8. 29.8.2006 na vodní nádrži Rozkoš u
České Skalice, získal bronzovou medaili za třetí místo ve své kategorii. Závod byl rozdělen do čtyř
dnů a jelo se celkem jedenáct rozjížděk. Zúčastnilo se celkem 69 lodí. Po celou dobu závodu panovalo
na Rozkoši nepříznivé, chladné počasí. Pršelo a vanul příliš silný vítr. O to cennější je dosažené
umístění v závodu.
Vyvrcholení celé sezóny jachtingu na Moravě byly závody na rybníku Chomoutov u Olomouce ve
dnech 23.9. 24.9. 2006 ve všech kategoriích.
V kategorii starších žáků Jan Blažek zvítězil a získal překrásný pohár pro vítěze závodu.
Blahopřejeme a přejeme hodně dalších vyhraných závodů.
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SK OLYMPIA RÁJEČKO
Naše „A“ mužstvo bojuje v župní přeboru mužů se střídavými úspěchy . Potýká se s velkou marodkou
hráčů základní sestavy a naši střelci stále nenašli tu pravou mušku ke střílení gólů. Do mužstva přišel
nový hráč Srba.

Výsledky:
SPARTA BRNO
RÁJEČKO
RÁJEČKO
DOUBRAVNÍK
RÁJEČKO







RÁJEČKO
MIKULOV
SK APOS BLANSKO
RÁJEČKO
RATÍŠKOVICE

2 : 1
2 : 1
0 : 2
1 : 0
2 : 1

branka: Kleveta
branky: Kleveta, Srba
branky: Kleveta 2

Ve čtvrtek 28.9.2006 zajíždí naše mužstvo k dalšímu mistrovskému utkání do Veselí nad Moravou.
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Cvičení ve „Staré škole“ pro ženy všech věkových kategorií
Každé pondělí od 18.00 hodin cvičení jógy – vede Karla Pernicová.
Každé úterý od 20.00 hodin cvičení Kalanetiky – vede Mgr. Zdeňka Stloukalová.

