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Vážení občané,

ani jsme se nenadáli, a jsme v novém roce. Co nás v něm čeká? Doufám,a přeju nám všem,
aby to pro nás pro všechny byl dobrý rok po všech stránkách.
Na čem budeme pracovat . Kompletně se opraví chodník v horní ulici Na výsluní a přilehlá komunikace ve spodní části. Větší opravy se dočká příjezd na hřbitov a budou opraveny i další komunikace. Pokusíme se vymyslet způsob opravy ulice Lesní, která by nebyla tak finančně a technicky
náročná. Při opravách chodníků a komunikací musíme myslet na to, že nás v příštích letech bude
čekat akce EONu , který plánuje přeložku vedení nízkého napětí elektřiny do země.
Hned, jak to počasí dovolí, bude dokončeno dětské hřiště na Trávníkách. Také bude finišovat
dokončení nové Hasičky. Pokud se nestane nic nepředvídaného, Hasička by měla být dokončena
do konce prázdnin. Od toho se také bude odvíjet oprava budovy Obecního úřadu. Plánujeme, že
v přízemí vznikne nová obřadní síň. Rekonstrukcí by mělo projít také první patro, do kterého
chceme zajistit bezbariérový přístup pomocí výtahu. Nyní pracujeme na dokumentaci a první
práce by mohly proběhnout ještě letos. Souběžně připravujeme území pro výstavbu nových garáží. Toto je ale podmíněno přijetím změny územního plánu, což se snad do konce roku také
podaří. Budeme muset také začít s opravou mostu přes Svitavu k vlakové zastávce, který je v
havarijním stavu. V letošním roce počítáme s 1. etapou, která bude obsahovat opravu pilířů a
ukotvení mostu.
Ale neméně důležitý je také kulturní a sportovní život v naší obci. A ten bude v roce 2017 opět
bohatý. Tradiční akce začnou jako obvykle Ostatkovým průvodem masek , plesem Olympie a
hasičskou Josefskou zábavou, oslavou MDŽ. Ani se nenadějeme a budou tady Čarodějnice a stavění Májky, potom Dětský den, prázdniny, Lampionový průvod, Rozsvěcení Vánočního stromu
a Nový rok.
Vyjmenoval jsem jenom ty největší tradiční akce, ale samozřejmě nás toho čeká mnohem víc. Z
těch velkých například oslavy 85 let založení SK Olympia a slavnostní otevření nové Hasičky. Samozřejmě naše spolky chystají spoustu dalších akcí. Chtěl bych všem, co se podílejí na tom, aby
naše obec žila a abychom se měli kde potkávat, velice poděkovat, a popřát hodně sil a chuti, něco
udělat pro druhé. A to nejdůležitější : aby se nenechali odradit, protože nejvíc je vždy slyšet ty co
kritizují, ale ti jsou naštěstí v menšině. Věřím, že spokojených je daleko víc.
Tak ať se nám všem v roce 2017 daří !
● Vít Rajtšlégr, starosta

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Oblastní charita Blansko děkuje občanům obce Ráječko, kteří přispěli finančním darem do Tříkrálové sbírky v roce 2017. V obci Ráječko se vybralo rekordních 28 777,-Kč.
● Marie Sedláková - koordinátorka sbírky
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Ráječko
ze dne 13.12.2016

 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele
zápisu z jednání zastupitelstva obce Ráječko
ze dne 13.12.2016 pana Pavla Kouřila a pana
Jana Sehnala.
 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva dne 13.12.2016.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o jednání finančního výboru zastupitelstva
obce.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
o jednání kontrolního výboru zastupitelstva
obce.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy z
jednání rady obce.
 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana
ředitele ZŠ a MŠ Ráječko o rozdělení II. a III.
ročníku na samostatné třídy od 1.9.2017.
 Zastupitelstvo obce neschvaluje pozměňovací návrh rozpočtu pana Kuběny.
 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
Ráječko na rok 2017:
rozpočet příjmů: 16 396 500,- Kč
rozpočet výdajů: 15 570 100,- Kč
rozpočet financování: 826 400,- Kč
rozpočet výdajů + financování činí
16 396 500,- Kč
 Zastupitelstvo obce schvaluje provedení
rozpočtového opatření č. 11/2016 ve schváleném rozpočtu na rok 2016.

 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí
neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce na
rok 2017 spolku SK Olympia Ráječko ve výši
800 000,- Kč.
 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
na rok 2017 spolku Kynologický klub ve výši
97 900,- Kč.
 Zastupitelstvo obce schvaluje Zadání změn
Územního plánu Ráječko, označených Ra1,
Ra2, Ra3,Ra4, Ra5, Ra7, Ra9.
 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 2017 s
tím, že ceny zůstanou ve stejné výši jako v roce
2015 a 2016.
 Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi pro provedení inventarizace majetku
obce k 31.12.2016 ve složení Předseda: Kateřina Sehnalová, členové: Jiří Škaroupka, Pavel Kouřil, Oldřich Magda, Jiří Neoral, Lucie
Menšíková, Ivana Zapletalová
 Zastupitelstvo obce schvaluje termíny zasedání zastupitelstva obce 13.3.2017, 13.6.2017,
13.9.2017, 13.12.2017.
● Bc. Kateřina Sehnalová - místostarostka

Z jednání rady obce Ráječko
ze dne 24.11.2016

 Rada obce bere na vědomí zprávy z MěÚ
Blansko, stavebního úřadu týkající se nemovitostí v obci Ráječko.
 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 10/2016, které je potřeba provést ve schváleném rozpočtu obce na rok 2016.
 Rada obce schvaluje změny v návrhu rozpočtu, který projednával finanční výbor:
§ 3119 položka 5331 : + 60 000,- Kč (neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ na rozdělení tříd dle
jednání ve škole)

§ 2212 položka 5171 : – 60 000, –Kč (opravy
komunikací)
§3421 položka 6121 : - 140 000,- Kč (dětské
hřiště na nám. 9. května – herní prvky budou
uhrazeny již v letošním roce)
§ 3635 položka 5169 : + 140 000,- Kč (pořízení
změn Územního plánu Ráječko).
 Rada obce neschvaluje žádost o poskytnutí
finančního daru na rok 2017 Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky.

www.rajecko.cz
 Rada obce schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu s přijatými změnami a doporučuje zastupitelstvu návrh rozpočtu schválit.
 Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek smlouvy na rok 2017 – přílohu č.1
ke smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu číslo 682002 s tím, že ceny zůstanou stejné
jako v roce 2016.
 Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit. Od 1.9.2017: rozdělení na samostatnou
II. třídu (2. ročník) a samostatnou III. třídu
(3.ročník).
Hlavní předměty: Český jazyk (mluvnice – 5
vyuč. hodin) a Matematika (5 vyuč. hodin) –
budou samostatně.
Ostatní předměty: ČJ (čtení), Pracovní vyučování, Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Hudební výchova, Člověk a jeho svět – spojené,
jako v minulosti.
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 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o
provedení ověření mezi Obcí Rájeko jako objednavatelem a společností AUDIT-DANĚ
Brno jako auditorem. Předmětem smlouvy je
ověření čerpání a vyúčtování nadačního příspěvku poskytnutého nadací ČEZ v grantovém
řízení „ Oranžové hřiště“ k úhradě nákladů na
schválený projekt „ Dětské hřiště v Ráječku“ v
úhrnné výši 300 000,- Kč.
 Rada obce schvaluje poskytnutí finančního
daru pro spolek Rekreační sporty Ráječko na
nutné výdaje související s areálem spolku „ Za
potokem“ ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu obce
Ráječko v roce 2016.

Z jednání rady obce Ráječko
ze dne 14.12.2016

 Rada obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ráječko v roce 2017
spolky:
Myslivecké sdružení Rájec-Ráječko ve výši
35 000,- Kč
Spolek ráječkovských holek ve výši 8 000,- Kč
Svaz diabetiků ČR, územní organizace v Blansku ve výši 3 000,- Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Ráje-Jestřebí ve výši 7 000,- Kč
Český svaz včelařů, ZO Rájec a okolí ve výši
3 000,- Kč
Mateřské centrum Rajčátko ve výši
30 000,- Kč

Český svaz žen Ráječko ve výši 45 000,- Kč
Rekreační sporty Ráječko ve výši 37 000,- Kč
Český zahrádkářský svaz Ráječko ve výši
35 000,- Kč
Český červený kříž Ráječko ve výši 30 000,-Kč
 Rada obce schvaluje čerpání investičního
fondu ZŠ a MŠ Ráječko ve výši 45 000,- Kč
k navýšení peněžních prostředků určených
na financování údržby a oprav majetku, který
příspěvková organizace používá pro svou činnost.
 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 12/2016, které je potřeba provést ve schváleném rozpočtu obce na rok 2016.

Z jednání rady obce Ráječko
ze dne 27.12.2016

 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 13/2016, které je potřeba provést ve schváleném rozpočtu obce na rok 2016.

 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o nájmu mezi Obcí Ráječko a spolkem Rekreační
sporty. Předmětem nájmu je část pozemku p.č.
1119/34 v k.ú. Ráječko v majetku Obce Ráječko.
● Bc. Kateřina Sehnalová - místostarostka
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SK Olympia Ráječko

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 7.1.2017 v 8h30min uspořádala SK Olympia Ráječko, z.s.
turnaj ve stolním tenise.
Přihlásilo se 22 hráčů, kteří se rozdělili do tří kategorii.
Kategorie žáci:
1.místo Pavlík Vojta, 2.místo Kolář Jan, 3.místo Dračka David,
Nejezchleb Dominik, Sedláková Monika, Slanina Nikolas, Přikryl Tobiáš.
Kategorie junior:
1.místo Souček Jan, 2.místo Sedlák Jan, 3.místo Vrba Jan, 4.místo Ševčík Marek, 5.místo Palacký Patrik, 6.místo Skoupý Šimon, 7.místo Růžičková Eliška.
Kategorie muži a žena:
1.místo Blaškovič Milan, 2.místo Sehnal Jan, 3.místo Prokop Vítek, 4.místo Hajdamach Petr,
5.místo Bednář František, 6.místo Ševčík Ondra, 7.místo Pavlík Radek, 8.místo Klímová Hana.

Děkujeme všem účastníkům za účast a sponzorům za dary.
● Za SK Olympia Ráječko, Marcel Mokrý

Zprávy z matriky

Vítání občánků
V sobotu 17.prosince byli na obecním úřadě v Ráječku
přivítání do života naši malí občánci:
Erin Šebková

ulice Na Výsluní

Antonie Juračková

ulice Na Výsluní

Novým občánkům přejeme hodně zdraví a spokojený život v naší obci.

V roce 2016 se v naší obci narodili noví občánci:
Alice Baráková
Šimon Kolář
Barbora Hrazdírová
David Benke
Apolena Šašáková
Karolína Přikrylová
Eliška Fenyková
Adam a David Čadovi
Laura Bechrová

ulice Lesní
ulice Osvobození
ulice Sadová
ulice Svitavská
ulice Lesní
ulice Lesní
nám.1.máje
ulice Klínky
ulice V Hájíčku

Markéta Říhová
Erin Šebková
Antonie Juračková
Tomáš Bezděk
Vojtěch Bezděk
Klára Zábranská
Stela Macharáčková
Elen Nečasová

ulice Nová
ulice Na Výsluní
ulice Na Výsluní
nám.1.máje
ulice Lesní
ulice Padělky
ulice V Hájíčku
nám. 1. máje

V roce 2016 odešli naši spoluobčané:
Antonín Klíma
Zdenka Matyášová

ulice Svitavská
nám.9.května

Marie Tomášková
Jiřina Vyskočilová

ulice Dlouhá
ulice Lesní

www.rajecko.cz
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ČESKÝ SVAZ ŽEN RÁJEČKO
srdečně zve všechny ženy z naší obce na oslavu

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
v neděli 5. března 2017 ve 14:00 hodin

ve Staré škole v Ráječku.
V kulturním programu vystoupí žáci ZŠ a MŠ Ráječko, děvčata z kroužku aerobiku Mateřského centra
Rajčátko a muzikálové písně nejen pro potěšení zazní
v podání Veroniky Mášové a Jiřího Jaroše.
Připraveno bude také malé občerstvení.

Zájmové organizace
působící v obci Ráječko
zvou všechny naše občany do

MASOPUSTNÍHO PRŮVODU
který se bude konat

v sobotu 25.února 2017,
sraz masek v 10:00 hodin ve Staré škole.
Občané si mohou masopustní kostýmy
zapůjčit v Obecní knihovně Ráječko.

Rozpis LSPP – stomatologie – ÚNOR 2017
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN.
4.2.
5.2.
11.2.
12.2.
18.2.
19.2.
25.2.
26.2.

MUDr. Padalík
Boskovice, Nemocnice Boskovice
516 491 263
MUDr. Paděrová
Šebetov, 117
516 465 452
MUDr. Paulíčková
Černá Hora, Zdrav. středisko
725 415 615
MUDr. Pernicová
Boskovice, Růžové nám. 16
774 177 804
MUDr. Pokorná M.
Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
MUDr. Nečasová
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
607 812 963
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 453
MUDr. Řehořek
(MUDr. Řehořková)
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 453
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.
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OZNÁMENÍ
J. A. Komenský: „ Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více
milovati, než z mnoha knih učených “.
Vážení občané,
Český svaz včelařů, z.s., zakládá v naší obci včelařský kroužek mládeže.
Včelařský kroužek mládeže ( VKM) je dle celostátně platných směrnic subjekt, kolektiv, který
slouží k získávání zájmu a výchově věkové kategorie žáků základních škol, středních škol a
odborných učilišť. V ČR již pracuje více než 200 včelařských kroužků jejichž zřizovatelem jsou
základní školy, střední školy, domovy dětí a mládeže, církve, základní organizace ČSV,z.s. a další
právnické osoby. Vedoucí VKM jsou dle Směrnice republikového výboru ČSV metodicky řízeni
a průběžně školeni na pravidelných seminářích ve SOU včelařském v Nasavrkách. Za materiální
zázemí odpovídá zřizovatel, tj. ČSV,z.s.
Obsahová náplň schůzek kroužku je dle celostátně daných tematických okruhů zaměřena
na rozvíjení vztahů dětí k přírodě, k seznamování s významem včelařství pro společnost.
Činnost kroužku je zaměřena i na získávání praktických dovedností, odborných znalostí při práci
se včelami a včelími produkty s přihlédnutím k věku členů. Členy kroužku se mohou stát již děti
které se naučily psát. Předpokládá se, že po dosažení 10 let přechází do vyšší věkové kategorie.
Zkušenosti z dosavadní činnosti dobře pracujících kroužků ukazují, že ti členové kroužku, které
včelařská tematika zaujme, zůstávají členy i když navštěvují vyšší školní stupeň. Člen nehradí
žádné poplatky. Členství lze rovněž kdykoliv po dohodě s vedoucím přerušit.
Většina lidí vnímá včely skrze med, ale již si neuvědomují, že včela je nejdůležitějším opylovačem
zemědělských a zahradních kultur i planě rostoucích rostlin v přírodě.
Účastníci kroužku budou seznamováni s ohledem na daný věk s tematicky zaměřenými přednáškami a besedami dle daného celoročního metodického plánu za využití audiovizuální techniky.
Budou seznamováni s teorií i praxí uvedených činností, včetně odborných exkurzí.
Perspektivně pokročilí členové kroužku se mohou zúčastňovat místních, regionálních i celostátních soutěží, které jsou každoročně v ČR organizované. (např. Zlatá včela, soutěže pod záštitou
Ministerstva zemědělství).
Vítězové celostátní soutěže se zúčastňují i soutěží mezinárodních. (např. v r. 2016 byla v Praze,
letos je soutěž YMYB v Anglii.)
Rodiče se nemusí obávat o zdraví dětí při seznamování se včelařskou praxí.
Kroužek je vybaven předepsanými ochrannými pomůckami, členové kroužku jsou zahrnuti do
pojištění ČSV, uzavřeného s Českou pojišťovnou.
Zájemci o činnost v kroužku se mohou přihlásit u pana Karla Klímy, ulice Dlouhá 101, nebo
u Miroslava Pokorného, nám. 1. máje 25, kde si vyzvednou přihlášky, které musí vyplnit a odevzdat. Přihlášky si rovněž můžete vyzvednout v úředních hodinách i na Obecním úřadě.
Žádáme rodiče zájemců, aby přihlášky byly podány bez prodlení.
S první informační schůzkou a zahájením činnosti kroužku se uvažuje již v průběhu příštího
měsíce. Tento termín je také podmínkou nároku na finanční podporu ze strany ČSV,z.s., a využití
dotačního programu rozvoje venkova -Ministerstva zemědělství a EU pro letošní rok.
** Dotazy na podrobnější informace k činnosti můžete podávat na e-mail:
pokorny.rajecko@seznam.cz, nebo čísle telefonu 724 225 358, 776 603 921
● Ing. Miroslav Pokorný CSc. - předseda ZO ČSV

www.rajecko.cz
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Rozsvěcení Vánočního stromu 2016
Tato tradiční akce se konala v sobotu 3. prosince.

Tomuto dni samozřejmě předcházelo několik týdnů příprav, pilování scénáře a hlavně domluvy,
kdo co bude dělat. Sice je to každý rok improvizace, ale myslím, že tím je celá akce zajímavější.
Škola jako obvykle připravila výstavku prací žáků , vystoupení dětí ze školky i školy a vůbec vánočně vyzdobili celou školu. Na této akci se podílí asi nejvíc lidí ze všech akcí. Nebudu je všechny
vyjmenovávat, ani počítat. Děkuji všem, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu, nebo se převléct do
kostýmu a udělat radost těm nejmenším. Děkuji také sponzorovi – místní organizaci KSČM za
finanční dar ve výši 2000 Kč, který byl použit na zakoupení mikulášské nadílky pro děti.
Myslím, že se to zase povedlo a o tom svědčí i každoročně se zvyšující počet účastníků a
rozzářených dětských očí.
● Vít Rajtšlégr

Mateřské centrum Rajčátko

V Mateřském centru Rajčátko, v herně sportovní haly Ráječko, každé úterý od 9:15, již
několik roků probíhá Cvičení maminek s dětmi, které vede a organizuje paní Jana Sedláková
(seddlakova.jana@seznam.cz, tel: 728 684 044 ). Vedle cvičení je program zpestřen různými
kulturními akcemi např. Karnevalem pro nejmenší, Vánoční besídkou a besedami na různá rodinná a zdravotní témata.
Probíhající a nejbližší akce: Cvičení maminek s dětmi (každé úterý od 9:15)
Karneval pro nejmenší (úterý 21. února 2017 od 9:15)

Vánoční besídka v Mateřském centu Rajčátko 20.12.2016

8

číslo 01 • leden 2017

Ráječkovský zpravodaj • www.rajecko.cz

SK Olympia Ráječko, z.s.
Vás srdečně zve na

XXIII. TRADIČNÍ PLES
který se koná v prostorách „Staré školy v Ráječku”
v pátek 10.2.2017 začátek v 19:00hod
K tanci a poslechu hraje skupina K-BAND
Brněnským hantecem povede večer
Honza Hlaváček
V rámci plesu bude od 19:00hod vyhlášena anketa
fotbalista SK Olympia všech kategorii.
Vstup na vyhlášení ZDARMA bez místenky na ples.

ZELENO / ŽLUTÝ DRESS CODE
kdo dorazí v barvách SK Olympie bude odměněn a vyhlášen !
Cena vstupenky s místenkou 100,- Kč
Vstupenky je možno zakoupit na Obecním úřadě.
www.skolympia.cz
Zpravodaj obce Ráječko č. 01 /2017 - vydán v lednu 2017, 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.

