RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ
08/2006
Informace o výstavbě silnice Blansko – Boskovice.
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Stavba silnice druhé třídy mezi Blanskem a Boskovicemi, jejíž trase se vedou spory, bude pokračovat.
Hotový a zprovozněný úsek Blansko – Ráječko se příští rok prodlouží až po Moravské keramické
závody v RájeciJestřebí. Potvrdil to ředitel jihomoravského krajského úřadu Jiří Crha.
Úsek u RájceJestřebí je už delší dobu problémový.Původně byla sice dohodnuta trasa, kterou silnice
povede, město ale od záměru ustoupilo. O nové podobě obchvatu se teď jedná.
„Nechceme čekat, jak tato vleklá jednání dopadnou. Proto dovedeme silnici až k RájciJestřebí.
Postavíme tedy tu část, která je bezproblémová,“ uvedl ředitel jihomoravského krajského úřadu. Podle
něj nyní vzniká projekt , který vyčíslí náklady na připravovanou etapu. Stavba silnice dosud stála 113
miliónů korun.
Nová komunikace Blansko – Ráječko protnula blanenskou průmyslovou zónu Vojánky a je obchvatem
Horní Lhoty. Hned po jejím vzniku měla pokračovat stavba silnice na Rájec – Jestřebí. Kvůli
neshodám ale práce už téměř rok stojí.
Silnice dlouhá asi dvacet kilometrů by se v budoucnu měla stát v regionu hlavní komunikací mezi
dvěma největšími městy – Blanskem a Boskovicemi. Nyní je spojuje nevyhovující, zastaralé a místy
zničené komunikace. Silnice by měla pomoci v rozvoji severní části Blanenska, jehož centrem jsou
právě Boskovice.
Deník Rovnost 17.8.2006
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INFORMACE K POSTUPU PŘIPOJENÍ DOMŮ NA KANALIZACI
Oznamujeme občanům . že ve středu 20.9.2006 v 18.00 hodin se
Uskuteční v budově Staré školy Ráječko informativní schůzka
občanů s tajemníkem Svazku vodovodů a kanalizací Ing. Dryšlem, který
poskytne informace a zodpoví dotazy k postupu budování domovních kanalizačních přípojek a
napojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci.
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Připomínáme občanům , že si mohou v Obecní knihovně Ráječko vzvednout 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..
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Zahájení školního roku
Oznamuji rodičům a žákům , že školní rok 2006/2007 bude slavnostně zahájen
v pondělí 4.září v 8.00 hodin.
V nově opravené budově uvítáme 6 nových prvňáčků, 10 žáků druhého ročníku,
11 žáků třetího ročníku a 9 žáků čtvrtého ročníku. Vyučování celkem 36 žáků bude probíhat ve třech
třídách. Dva ročníky ( 1. a 4. ) s nejmenším počtem žáků budou sloučeny. Upozorňujeme rodiče, že
škola postupně vytváří své internetové stránky na adrese: www.skolarajecko.skolniweb.cz, kde mohou
najít další informace.
Provoz mateřské školy byl zahájen 28. srpna. Nově přijaté děti budou zahajovat docházku postupně od
4. září. K docházce do mateřské školy je přijato 44 dětí.
Přeji všem dětem , jejich rodičům a zaměstnancům školy úspěšný školní rok 2006/2007.
Světla Havlíčková
ředitelka školy°
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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
budovou Obecního úřadu.
Za nebezpečný odpad jsou považovány autobaterie, chladničky, televizory, akumulátory, pneumatiky
bez disků apod.
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Velkoobjemové kontejnery
Ve středu 13.10.2006 budou v naší obci přistaveny velkoojemové kontejnery na obvyklých
stanovištích u Obecního úřadu, u hřiště SK Olympia, na parkovišti za restaurací „Nová“ a u prodejny
Kůrkových.
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UPOZORNĚNÍ
MUDr. Kuchařová oznamuje občanům, že od pátku 1.9. do středy 13.9.2006včetně čerpá dovolenou.
Zástup MUDr. Hos a MUDr. Trávníček ZS Rájec – Jestřebí.
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Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část 2006
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
ZÁŘÍ
Datum
Jméno
Místo služby
Telefon
2.9.
MUDr. Levová
Adamov, Smetanovo nám.327
516 447 606
3.9.
MUDr. Miklíková
Blansko, ZŠ Rodkovského
516 418 101
9.9.
MUDr. Pavlíčková Černá Hora, Zdrav. středisko
516 437 257
10.9.
MUDr. Pokorná M. Blansko, Gelhornova 9
516 412 422
16.9.
MUDr. Pokorná M. Blansko, A. Dvořáka 4
516 417 621
17.9.
MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav. středisko
516 444 326
23.9.
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
24.9.
MUDr. Řehořková
Blansko, bud ZZS K.H.Máchy 17 516 527 874
28.9.
MUDr. Semrádová
Sloup, Zdrav.středisko
516 435 203
30.9.
MUDr. Švendová
Křtiny, Zdrav. středisko
516 439 404
Další lékařská služba je zajištěna na Stomatologické klinice u Svaté Anny, tel. ústředna 543 181 111 a
to od 19.00 – 7.00 hodin ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.
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Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů Ráječko zve občany na 3.ročník soutěže
o putovní pohár OBCE RÁJEČKO,
v zásahovém útoku z vozidel a přívěsných vozíků v kategorii muži.
Soutěž zahájí děti v kategorii mladšístarší,
v požárním útoku dle směrnic hry PLAMEN.
Soutěž se koná v sobotu 16.září 2006 ve 13.30hod. na cvičišti SDH u řeky .
Občerstvení zajištěno.
Na vaši účast se těší SDH Ráječko.
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SC RÁJEČKO
Diskusní fórum na internetu pro občany Ráječka

Sport Club Ráječko zavedl na svých internetových stránkách „diskusní fórum“, které je určeno k
diskutování o všem možném.
Na tomto fóru se můžete vyjádřit ke všemu co vás napadne a každý má možnost založit si svůj vlastní
diskusní příspěvek. Můžete psát zcela anonymně nebo se řádně zaregistrovat, kde je možnost vám
odpovědět i přímo na vaši vlastní emailovou adresu.
Můžete si postěžovat, pochválit, navrhnout, poukázat, zkritizovat, doporučit nebo jen prostě něco
oznámit. Ostatní budou mít možnost se k vašemu příspěvku vyjádřit a reagovat na něj.
K upravování tohoto fóra má přístup pouze administrátor, který odstraní jen příliš vulgární výrazy.
Vše ostatní zůstane zachováno.
TO VŠE NA STRÁNKÁCH

WWW.SCRAJECKO.CZ

VYSOČANSKÝ TRIATLON 2006
X.ročník
29. červenec 2006 sobota
Budíček po sedmé hodině. Nikomu se moc nechtělo po noční akci pod plechem a plynule jsme se
rozhýbávali.
Postavili jsme na hotovo z plotů koridor na doběh do cíle a cílovou bránu, kužely na otočku, připravili
stoly pro prezentaci, stoly pro lidovku a hlavní závod udělali odděleně. Rozjelo se pivo „Pod
plechem“, přijeli pořadatelé, kameramani, počítačníci a časem se začali scházet i závodníci.
Už hodinu před startem jsme cítili že se něco děje, protože byl okamžitě překonán rekord v počtu
přihlášených závodníků na lidovku a „rojilo“ se stále více lidí. Byla hodina do startu a přihlášeno bylo
už čtyřicet lidí. Počasí zatím v pohodě, ale začaly se objevovat mraky. Na prezentaci nám došla
startovní čísla pro „lidovku“, museli jsme improvizovat, později nebyly ani „sychrhajzky“, tak se na
číslo dávaly jen tři kusy a ve finále nebyly ani trička pro závodníky, tak jsme některým ponížili
startovné.
V jedenáct byl odstartován lidový triatlon. Kdo před startem přicházel k vodě, tak nevěřil vlastním
očím. Byla tam spousta lidí, což byl pro pořadatele velice příjemný pohled. Po startu plavání udělali
děti pořádný rachot s řehtačkama a houkačka, atmosféra měla ten správný šmrnc. Následoval přeběh
z vody do depa a tam byla pořádná tlačenice. Nějak se nám tam těch 67 hobíků nechtělo vejít. Na
špici kralovali bývalí závodníci, co si přijeli spravit chuť a zavzpomínat na staré časy. Za nimi se hnalo
obrovské amatérské pole. Přes náměstí se míhal jeden cyklista za druhým a celé to uzavíral věčný
recesista Miloš. Na plavání šel v rybářském oděvu, sandálech a svářečských brýlích. Cyklistiku pojal
v hasičském oděvu s přilbou, baterkou a sekyrkou. Při průjezdu přes náměstí dokonce i vyděsil
některé z diváků. Od zadního kola mu začaly při průjezdu šlehat plameny a musel opustit svůj stroj.
Požár byl děsivý a pomohla až konev s vodou. Potom pokračoval dále.
Na běh už šli někteří závodníci pěkně vycukaní a spousta jich pojala běžeckou část jako příjemnou
procházku. Rozeběhli se až před kamerou posledních 50 m do cíle. Atmosféra doběhů byla strhující a
v prostoru cíle to bylo jako na pouti. Doběh závodníka z Ráječka s pemprskou na prdeli nám
připomněl, že na trati je ještě Miloš a všichni očekávali, co si na nás letos vymyslel za převlek. Dával
si na čas, byl si jistý, že poslední místo už mu nikdo nevezme. Potom ale vyrazil z boční ulice,

převlečený za klauna. Styl jeho doběhu, který zřejmě dlouho piloval před zrcadlem, byl famózní.
Diváci řvali smíchem a Miloš byl slavnější než vítěz.
Prezentace na hlavní závod skončila a před 13 hodinou jsme se sešli u rybníka. Mezitím se zvedl vítr a
začalo pršet. Prostě klasické počasí vysočanského klání. Diváci se nám poschovávali, kde mohli, ale
pokračovali jsme podle itineráře. Poslední rozprava u vody, start a do vln se vrhlo 91 účastníků. Pro
diváky okouzlující podívaná, zejména masakr u první bójky. Tolik účastníků jsme neměli několik
roků.
Po prvním okruhu ve vodě se nám ukázali závodníci na břehu, to když museli do dalšího kola
oběhnout kužely. Viděli jsme je v plné parádě a pak se vrátili opět do vln, aby absolvovali druhý
okruh. Z vody pak vylézali na předních pozicích závodníci brněnského Ekol Teamu a Ekol Elite TT,
na kolo jako první nasedali Kumstát, Pospíchal a Zadák, kteří v tomto pořadí tyto pozice udrželi i na
běhu. Cyklistika byla ztížena deštěm, který trval asi hodinu a nebezpečné to bylo zejména ve sjezdech
v Šošůvce a směrem od Nivy. Sanitka byla v pohotovosti, ale naštěstí jsme majáček zapínat nemuseli.
Postupně se nám všichni závodníci objevili na běhu, kde obkroužili Vysočany na 5 km trase. Mezitím
se nám i umoudřilo počasí, takže si to všichni při doběhu náležitě vychutnali. Po doběhnutí
posledního závodníka se všichni přesunuli do areálu „Pod plechem“, kde bylo občerstvení a vyhlášení
výsledků.
Nejmladším účastníkem závodu byla čtyřletá holčička Anička Hansgutová z Olomouce a nejstarším
účastníkem byl Jan Štěrba (69 roků). Traťový rekord padl v obou závodech a padl i rekord v počtu
účastníků. V lidovém triatlonu to byl dokonce 100% nárůst.
Lidový triatlon – 67 účastníků (51 mužů, 16 žen)
Hlavní závod – 91 účastníků (73 mužů, 18 žen)
Nedokončili 3 muži a 1 žena (v hlavním závodě).
Sponzoři:
CELESTICA Ráječko, ATEX Brno, GMC měřicí technika, TECHNOTRADE Brno obráběcí stroje,
obec Vysočany, obec Ráječko, Petr Panáček Vysočany, Vysočanská galérka, Sokol Vysočany, Hostinec
pod hradem – Holštejn.

Závodníci Sport Clubu Ráječko:
Soňa Ševčíková, Martin Blažek, Aleš Přibyl, Jiří Hajdamach, Petr Hajdamach, Miloš Růžička, Roman
Valtus. Celkem 7 bombarďáků.
Více na www.scrajecko.cz

Zdeněk Přibyl ml.
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SK OLYMPIA RÁJEČKO
V neděli 13.srpna byla zahájena podzimní část župního přeboru mužů v kopané.
Do konce srpna jsou odehrána tři kola soutěže, naše mužstvo má na svém kontě dvě prohry na
domácím hřišti a jednu výhru na hřišti soupeře:
RÁJEČKO  BOHUNICE
DĚDICE
 RÁJEČKO
RÁJEČKO  MOR. KRUMLOV

0 : 5
0 : 1 branka: Bartoš
1 : 3.

V sobotu 2.září zajíždí naše „A“ mužstvo k dalšímu mistrovskému utkání na hřiště Sparty Brno.
Odjezd autobusu je v 15.00 hodin od restaurace „Nová“.

