INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Ve zpravodaji 01/2005 byl článek o pohybu psů
na veřejném prostranstvími v Ráječku.
Opět došlo v minulém roce k pokousání od volně puštěných
psů ( i když majitel byl nedaleko ).
Znovu důrazně upozorňujeme na následující body,
které se týkají majitelů psů .
Je také smutné, že tyto body nedodržují ani dřívější členové
Kynologického klubu v Ráječku.
1/ Upozorňujeme na přísný zákaz volného pobíhání psů
na veřejném prostranství
(i v případě, že majitel není daleko )!
2/ Pokud jde pes u nohy psovoda (majitele psa) bez vodítka ,
musí mít pes bezpodmínečně nasazen ochranný náhubek !
( není nutno u malých klidných psů )
3/ Pes většího plemene musí mít ochranný náhubek
také v tom případě, když je upoután na vodítko a nemá výcvik
tzn. že při náhodném setkání s jiným majitelem se psem
nejde klidně vedle nohy psovoda a vzpíná se na vodítku !
Ing. Miroslav Staněk
Kynologický klub


Poděkování společnosti Celestica Ráječko, s.r.o.
Společnost Celestica Ráječko darovala místní škole částku 55 000, Kč. V souladu se sponzorskou
smlouvou škola tuto částku použije na vybavení jedné třídy základní školy novými lavicemi a
židlemi a na zakoupení počítače pro děti v mateřské škole.
Jménem dětí i zaměstnanců školy děkuje Celestice za tento dar Světla Havlíčková.

Ve dnech 1. – 8. 1. 2006 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Koledníci vybírali dobrovolné
příspěvky na podporu charitního díla v našem regionu. V naší obci bylo vybráno 14 881,50 Kč.
Děkujeme všem koledníkům, jejich rodičům, všem pomocníkům i všem těm, kteří do této sbírky
přispěli jakoukoliv částkou.
Výtěžek letošní sbírky bude použit na tyto záměry:

Integrace zdravotně postižených dětí do kolektivu

Podpora azylových domů pro matky s dětmi

Podpora volného času dětí ohrožených patologickými jevy

Podpora dětí, které se dostaly do krizových situací
V regionu Oblastní charity Blansko se vybralo celkem 854 257,50 Kč.

Anna Baláková
koordinátora TKS
ROZPIS STOMATOLOGICKÉ LSPP – ÚNOR 2006
Služba je sloužena od 8:00 – 12:00 hodin
Datum

Jméno

Místo služby

Telefon

4.2.

MuDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 190

5.2.

MuDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

11.2.

MuDr. Miklíková

Blansko, ZŠ Rodkovského

516 418 101

12.2.

MuDr. Levová

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 606

18.2.

MuDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

19.2.

MuDr. Pavlíčková

Černá Hora , Zdrav. středisko

516 437 257

25.2.

MuDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

26.2.

MuDr. Pokorný M.

Blansko, A. Dvořáka 4

516 417 621

Odešli z našich řad v roce 2005:
Jindřiška Němcová
92 roků
Nová 254
Jitka Jabůrková
74 roků
Dlouhá 8
Miroslav Ševčík
67 roků
B. Němcové 284
Anna Karlíková
87 roků
Lesní 124
František Alexa
83 roků
Krátká 200
Jiřina Staňková
80 roků
Nám. 1. máje 215
Jaromír Martinek
69 roků
Nová 275
Miroslav Rajtšlégr
58 roků
Nová 239
Libuše Kučerová
70 roků
Osvobození 161
Jiří Musil
69 roků
B. Němcové 97
Josef Král
81 roků
Osvobození 42
Čest jejich památce…

Děti narozené v naší obci v roce 2005:

Julie Kouřilová
David Ševčík
Marie Slezáková
Anna Poláková
Vojtěch Pavlík
Daniel Kotlán
Valerie Grimová
Jan Kolář
Valentýna Neoralová
Eva Brázdová
Stanislav Magda
Jan Kopecký

Na Výslunní 314
Lesní 118
Dlouhá 55
Boženy Němcové 128
Sokolská 349
Na Výslunní 321
Nám. 1.máje 257
Sadová 160
B.Němcové 114
Na Výslunní 312
Úvoz 73
Lesní 356

PF 2006
Český svaz žen Ráječko přeje všem našim občanům v roce 2006
hodně zdraví , štěstí a osobní spokojenosti.
Na 11.3.2006 připravuje Český svaz žen Ráječko ve spolupráci se SPOZ oslavu MDŽ v naší obci.
Přesné informace o chystané akci budou v příštím zpravodaji.
MASOPUST 2006
Zájmové složky působící v obci Ráječko zvou všechny naše občany do masopustního
průvodu, který bude zahájen :
v sobotu 25. 2. 2006 ve 13:00 hodin.
Sraz účastníků masopustního průvodu je v budově „staré školy“ ve 12:00 hodin.
Zájemci o půjčení masek se mohou dostavit do budovy Základní a Mateřské školy
Ráječko v
sobotu 18.2.2006 ve 13:00 hodin.
Těšíme se na hojnou účast našich občanů a věříme , že s úspěchem navážeme na loňský, velmi
úspěšný MASOPUST.
STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STARÉ ŠKOLE
Stavební úpravy v budově „staré školy „ jsou v plném proudu. Členové jednotlivých zájmových
složek v naší obci se zúčastňují organizovaných brigád v této budově.
Dokončují se práce na bourání zdí, čistí se cihly, zapravují se zdi a průběžně je prováděn úklid. V
prostorách , kde probíhají stavební práce , je nově budována elektrická instalace, rozvody vody a
odpadů. Po ukončení těchto prací se celý objekt vymaluje a snad už nebude žádná překážka v
uskutečnění první společenské akce v této budově.
V sobotu 21.1.2006 pořádal brigádu Kynologický klub Ráječko. Zúčastnili se tito pracovníci:
Miroslav Staněk, Pavel Svoboda, Luboš Růžička, Miloš Růžička, Josef Kocman, Jarek Martinek,
Josef Fojt st., Josef Fojt ml., Jiří Klíma a Pavel Kupka.

Poděkování za podporu školního plesu
Školní plesy v Ráječku se stávají tradicí. Ten letošní byl již devátý a konal se 20.ledna v místní
restauraci, která byla plně obsazena. Organizátoři plesu , kterými jsou členové Školské rady při
základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Ráječko , děkují všem
rodičům a místním i blanenským podnikatelům, kteří přispěli do tomboly, také Ing. Nečasovi za
výrobu pozvánek a všem, kteří podpořili ples zakoupením vstupenky.
Výtěžek z plesu bude pod kontrolou školské rady použit na školní akce pro děti obou škol.
Jménem Školské rady Eva

Juračková
TURNAJ O PŘEBORNÍKA OBCE V KUŽELKÁCH

Ve středu 28.12.2005 se na kuželně TJ ČKD Blansko konal již 6. ročník turnaje
o přeborníka obce Ráječko v kuželkách.
Soutěžní odpoledne bylo zahájeno ve 14:00 hodin za účasti 39 soutěžících rozdělených do třech
kategorií. Hlavním sponzorem celé akce byla Obec Ráječko.
Výsledky : muži –

ženy 

1. Pokorný Jiří
2. Kopecký Jar. ml.
3. Škaroupka Martin

226 bodů
209 bodů
206 bodů

1. Přibylová Jana
2. Odehnalová Dagmar
3. Bušová Irena

172 bodů
170 bodů
168 bodů

junioři  1. Růžičková Petra
2.Macharáčková Alena
3. Přibylová Lucie

141 bodů
140 bodů
132 bodů

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dalším z turnajů pořádaných v naší obci byl již tradiční souboj o přeborníka obce ve stolním tenise
konaný v sobotu 7.1.2006 v areálu ZD Rájec , kde má místní oddíl stolního tenisu tréninkovou
místnost. Zúčastněných 19 hráčů bylo rozděleno do čtyř skupin. Po odehrání zápasů ve skupinách byla
sehrána utkání o konečné umístění.
Přeborníkem obce se stal Rostislav Stříž, druhý skončil Jan Sehnal a třetí příčku obsadil Vít Prokop.
SK OLYMPIA RÁJEČKO
Všechna družstva SK Olympie zahájily zimní přípravu. Oddíly přípravky, žáků a dorostenců trénují
jednou týdně v hale Celestica. Tréninkový plán zimní přípravy oddílu mužů je zaměřen na posílení
fyzické kondice. Příprava probíhá dvakrát týdně na hřišti SK Olympie a v jeho okolí, jednou týdně v
místní sportovní hale.

Naše „A“ mužsvo se zúčastňuje v Brně zimního turnaje v kopané , hraného na hřišti BOBY Brno.
Pro nepříznivé klimatické podmínky byla dvě utkání odložena. První zápas byl sehrán v sobotu
21.1.2006:
RÁJEČKO – ZASTÁVKA U BRNA

1 : 0

branka: Kleveta

turnaj pokračoval v sobotu 28.1.2006:
RÁJEČKO – MORAVSKÝ KRUMLOV 2 : 4

branky: Kleveta
Skoták

Výbor SK Olympia Ráječko zve všechny naše občany na tradiční
SPORTOVNÍ PLES
10.2.2006 VE 20:00 HOD V RESTAURACI „NOVÁ“
DISCO HUDBA , BOHATÁ TOMBOLA
Předprodej vstupenek – v pátek 3.2.2006 od 17:00 do 18:00 hod v restauraci „NOVÁ“.
Vstupenky je možné objednat – na tel. 607 176 332 RNDr. Pavel Henek.
Ráječkovský zpravodaj: vydává Obec Ráječko – Ivana Zapletalová knihovnice
Text Zpravodaje : www.rajecko.bk.cz

