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Masopustní průvod

V sobotu 25.února prošel naší obcí Masopustní průvod, do kroku vyhrávala kapela a průvod provázel i vůz se dvěma statnými koňmi, ale musel se držet v odstupu od průvodu,
rázná hudba koně dráždila.
Masek se sešlo něco málo přes padesát, různé postavičky od medvěda přes jeptišky, Amorka, divochy , Karkulku, kočičky, bábinky s hůlčičkou, čaroděje a mnoho dalších postaviček. Dostavilo
se i hodně dětí, které statečně v průvodu vydržely téměř až do samého závěru. Po šesti hodinovém
maratónu naší obcí jsme šťastně dorazili do Staré školy, kde jsme měli připraveno závěrečné
občerstvení. Děkujeme všem občanům a dětem, kteří se průvodu zúčastnili a těšíme se v roce
2018 - 10.února NASHLEDANOU v Masopustním průvodu.
V obci Ráječko se při Masopustní pochůzce v letošním roce vybralo 14 237,- Kč. Děkujeme. Vybrané peníze budou použity na akce pro děti pořádané Obcí Ráječko.

MŠE SVATÁ
Oznamujeme našim občanům, že

v úterý 4.dubna 2017 v 18:00 hodin bude ve Staré škole v Ráječku sloužena MŠE SVATÁ.
Od 17:30hodin můžete přijmout svátost smíření a uskuteční se i křížová cesta.
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Z jednání rady obce Ráječko
ze dne 25.1.2017

 Rada obce schvaluje zveřejnit záměr na výpůjčku části budovy Základní a Mateřské školy Ráječko na ulici Dlouhé čp. 279 v katastrálním území i obci Ráječko ve vlastnictví obce
Ráječko. Jedná se o část přízemních prostor o
výměře 30 m2, kde se nachází Obecní knihovna Ráječko.
 Rada obce schvaluje uzavření dohody o
poskytování služeb Kulturního zařízení města
Boskovice v rámci regionálních funkcí knihoven mezi Obcí Ráječko a Kulturním zařízení
města Boskovice.
 Rada obce bere na vědomí žádost majitelky
domu čp. 62 o prodej části pozemku p.č.64/1
- v majetku Obce Ráječko - část pozemku se
nachází v zaplocené zahradě u domu.
 Rada schvaluje žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro
Tibet dne 10.3.2017.

 Rada obce bere na vědomí sdělení pana
A. S., Ráječko o změnách územního plánu. –
sdělení bude rozesláno všem členům zastupitelstva.
 Rada obce bere na vědomí Usnesení Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
o postoupení žádosti pana Mgr. P. S. o posouzení situace kolem dopravní značky zákaz
vjezdu v Okružní ulici v Ráječku. Žádost byla
postoupena Městskému úřadu Blansko, odboru stavební úřad.
 Rada obce bere schvaluje vypracování projektové dokumentace a rozpočtu na opravu
havarijního stavu mostu přes řeku Svitavu na
cestě k vlakové zastávce a schvaluje provést
1. etapu oprav – opravu kamenných opěr
mostu v roce 2017. Následovat budou další
dvě etapy zahrnující opravu železných podpěr
a mostovky se zábradlím.
● Bc. Kateřina Sehnalová - místostarostka

POPLATEK ZA ODPAD 2017

Místní poplatek za odpad na rok 2017 je vybírán od 1.3.2017 a musí být uhrazen poplatníky do 31.5.2017.
Výše poplatku pro rok 2017: 470,- Kč / osoba/ rok.
470,- Kč/rok za rekreační objekt, dům, ve kterém není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba.
Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě v Ráječku nebo bankovním převodem.
Údaje pro bankovní převod: číslo účtu Obce Ráječko: 5525631 / 0100, variabilní symbol: číslo
popisné domu.
Poplatník je povinen vyplnit přiznání k místnímu poplatku za odpad. V případě platbě hotovosti
vyplní toto přiznání přímo na obecním úřadě. Při platbě převodem je nutné přiznání doručit na
obecní úřad - osobně, poštou nebo elektronicky : ourajecko@rajecko.cz.
Dále jsou vybírány poplatky ze psů. Za prvního psa zaplatí občan 200,- Kč a za druhého a
dalšího psa 300,- Kč.

Poplatky musí být uhrazeny do konce měsíce května 2017.

www.rajecko.cz
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Zprávy z matriky

Vítání občánků
V sobotu 11.února byli na obecním úřadě
v Ráječku přivítáni do života naši malí občánci:
Markéta Říhová
Vojtěch Bezděk
Tomáš Bezděk
Klára Zábranská
Stela Macharáčková
Elen Nečasová

ulice Nová,
ulice Lesní,
nám. 1. máje,
ulice Padělky,
ulice V Hájíčku,
nám. 1. máje.

Novým občánkům přejeme hodně zdraví a spokojený život v naší obci.
Zprávičky z MŠ A ZŠ Ráječko
Ředitel ZŠ a MŠ Ráječko PaedDr. Pavel Vaverka sděluje rodičům

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna 2017 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 2017 šesti let. Rodiče
se dostaví k zápisu s dítětem, předloží jeho rodný list a svůj průkaz totožnosti. K zápisu se dostaví
též rodiče s dětmi, kterým byl na školní rok 2016/2017 udělen odklad povinné školní docházky.

Zápis dětí do mateřské školy

se uskuteční ve středu 10. května 2017 v době od 15.00 – 17.00 hodin. Všechny potřebné informace o zápisu dětí do MŠ rodiče získají na webových stránkách školy. Srdečně zveme děti i
rodiče.

www.zsrajecko.cz

Rozpis LSPP – stomatologie – BŘEZEN 2017
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN.
4.3.
5.3.
11.3.
12.3.
18.3.
19.3.
25.3.
26.3.

MUDr. Roth
MUDr. Semrádová
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MUDr. Staňková V.
MUDr. Nečasová
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.

Ostrov, Zdrav. středisko
Sloup, Zemspol, 221
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Jedovnice, Zdrav. středisko
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 444 326
516 435 203
516 477 319
604 760 665
516 442 726
607 812 963
516 416 386
516 488 454

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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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RÁJEČKO
Vás srdečně zve na tradiční

JOSEFSKOU ZÁBAVU
které se koná v sobotu

18. března 2017 ve 20 hodin v budově STARÉ ŠKOLY.
K poslechu a tanci hraje skupina TRIO KENT.
Předprodej vstupenek na obecním úřadě Ráječko.

OBEC RÁJEČKO VE SPOLUPRÁCI SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
zvou všechny děti, rodiče a prarodiče na

DĚTSKÝ KARNEVAL
který se uskuteční

v neděli 26. března 2017 od 16.00 hod.
ve Sportovní hale Ráječko.
Čeká vás spousta zábavy, soutěží, her,
písniček, tanečků. Těšíme se na vás.
Program zajistí studio Koráb z Brna.
Občerstvení pro děti i jejich doprovod zajištěno.
Srdečně zveme všechny děti naší školy i jejich kamarády.

OBECNÍ KNIHOVNA RÁJEČKO
pořádá v sobotu 27.května 2017

ZÁJEZD DO PRAHY.

Navštívíme Obecní dům na náměstí Republiky, zde máme objednanou v 11: 00 hodin prohlídku s průvodcem. Cena prohlídky je 250,-Kč /osoba.
Bude následovat pěší vycházka od Obecního domu na Pražský hrad, zde máme na 15:00
hodin objednanou prohlídku chrámu Svatého Víta a Vladislavského sálu s průvodcem.
Cena této prohlídky je 300,- Kč/ osoba. Vstupenka nám bude ještě platit na prohlídku, bez
průvodce , baziliky Svatého Jiří a Zlaté uličky v areálu Pražského hradu
Cena zájezdu je 600,-Kč. V ceně jsou zahrnuty oba vstupy a doprava autobusem
Odjezd z Ráječka je v 6:30 hodin a odjezd z Prahy zpět do Ráječka bude asi v 19:00 hodin.
Přihlásit se můžete v Obecní knihovně Ráječko, zde také získáte podrobné informace o
programu zájezdu.

www.rajecko.cz
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Hlubňa – jediný „rybník“ v Ráječku

V obci Ráječko jsou mnohá nepřehlédnutelná místa, která většina z nás zná a máme na ně z dřívějška pěkné nebo i opačné vzpomínky.
Jedním z takových míst je „Hlubňa“, rybníček nebo spíše záchytná nádrž na vodu na konci ulice
Lesní, v horní části obce v údolí Chrábek. Název není zřejmě oficiální, ale řekne li se „Hlubňa“,
každý většinou ví.
Starší ročníky pamatují, že spousta z nás se naučila plavat právě tady. Někdo dobrovolně, někdo
násilím, protože byl do vody jednoduše strčen. U hráze byla vždy hloubka, a kdo se nechtěl utopit, musel plavat.
Ten kdo se chtěl naučit bruslit, zkoušel to také na tomto místě. Prostě začátkem zimy ten nejodvážnější z nás vyzkoušel pevnost ledu, nejprve házením kamenů, potom vlastní váhou těla, nazuly se kačenky, šeksny nebo kanady a šlo se na to. Dřevěné stlučené branky, nebo jen dva kameny
jako tyčky a do brány ten nejodvážnější z nás, protože chrániče nebyly. Všeobecně platila zásada,
že puk se nesmí zvedat, ale na prstech bychom nespočítali, kolik podlitin a zakrvavených vajíček
jsme měli na holenních kostech. I přední zuby našeho kamaráda se někde u dna válí…
Mnozí, dnes už zdatní a zkušení rybáři, zkoušeli svoje první štěstí také na této nádrži a s kouskem
vlasce, háčkem a korkovým špuntem lákali na těsto nebo žížalu místní pstruhy. Chytávalo se ve
dvou, ten druhý hlídal.
Po Hlubni se jezdilo také na voru, byla to první dětská mořeplavecká dobrodružství.
Tato nádrž je také rájem pro žáby, které tady každoročně kladou vajíčka a kde jsou žáby, tam jsou
i užovky. Spatřit lze i kačera a kačenu s mladými, jak se prohánějí po hladině.
A tak se tato malá nádrž s vodou nesmazatelně a navždy zapisuje do povědomí mnohých z nás.
Přečtěte si příspěvek pana Roberta Vymazala, který na požádání ve svých 84 létech sepsal svoje
vzpomínky.

Historie nádrže v Lesní ulici, zvané Hlubňa

Počátek tohoto vodního díla se datuje k roku 1928, kdy kluci z Chrábky zastavili u lesa potok.
Vybudovali hráz z drnů a kamenů ve výši asi 130 cm a tím vytvořili nádrž o délce asi 20 m a šířce
asi 6 m. V hrázi byla na vypouštění vody cementová roura průměr 20 cm.
Od samého počátku jsme se ve vodě jen koupali a na zimu se nádrž vypouštěla. Každý rok se
nános na jaře vyčistil, voda se zastavila a byla připravena zejména k prázdninovému koupání.
Na odstraňování nánosu se organizovaly brigády a účastňovali se kluci prakticky z celé dědiny.
Kolečka, lopaty a nějaká fošna byly nástroje. Bahno po zimě bylo ztuhlé a vyváželi jsme je na
hráz. Bruslení v této době se provozovalo velmi málo, a pokud někdo brusle měl, tak nejvíce se
bruslilo na zamrzlém mokřadu za Stejskalovou hospodou.
Každé jaro jsme opravovali hráz, snažili jsme se ji vždy o něco zvýšit. V této předválečné době se
v „Hlubni“ naučilo plavat mnoho kluků a děvčat. K této vodě před prázdninami chodily z obecné
školy celé třídy. Bylo mně asi 10 let a ke Hlubni přivedla učitelka celou třídu. Některé děti se začaly koupat, ti co uměli plavat, tak kolem hráze a ti ostatní to zkoušeli vzadu, kde dosáhli na dno.
Asi 3 m od hráze jsme měli můstek na skákání asi 2 m nad vodou. Dva kůly, deska a o zábavu
bylo postaráno.
U vody se také promenádoval už od nás starší Karel Stloukal (zvaný Kapca). Pozoroval zejména
mladou učitelku, která hlídala plavce i neplavce. Nás několik kluků, tak od 10 do 12 let jsme
věděli, že Karel neumí plavat. O to bylo naše překvapení větší, když se Karel rozběhl a skočil
(po nohách) do vody a začal se topit. My asi 3 kluci jsme skočili pomáhat tonoucímu, asi o 6 let
staršímu Karlovi. Společně jsme ho dotlačili do menší hloubky a tak ho zachránili. Chtěl se před
učitelkou předvést a málem se utopil. Zapomněl asi, že neumí plavat.
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Dále jsme Hlubňu udržovali až do 2. světové války, po válce se nějaký čas ještě v provizorně zastavené vodě děcka koupala, obětavci dorůstali, odcházeli a o hráz se přestalo pečovat. Bouřkové
přívaly dokonaly dílo zkázy.
Břehy zarůstaly olšemi, javory a dalšími porosty. V poválečných letech v obecním zastupitelstvu
byli převážně starší lidé, nenašel se nikdo, kdo by se zasadil o zbudování nějaké vodní nádrže v
místě, které kdysi tak rádi navštěvovali. Já jsem se v roce 1949 oženil, přestěhoval jsem se do
Holešína a až v roce 1956 jsem se vrátil zpět do Ráječka. V roce 1960 jsem se stal poslancem
NV a předsedou komise výstavby. Hlubňa i po tolika letech mně stále ležela v hlavě. Vzpomínky
na mládí, spojené se zážitky, kdy u lesa byla voda, kde jsme celé prázdniny řádili mě dotlačily k
rozjetí akce „Hlubňa“.
Bez peněz, bez projektu, bez souhlasu nadřízených orgánů, ale s velkou chutí jsme se pustili do
díla. Brigád se účastnili mladí, starší i někteří naši otcové. Odstraňovali jsme v daném úseku
porost, upravovali a rozšiřovali břehy, lámali a dováželi kámen a písek. Práce rychle pokračovaly a za pomocí zedníků Boře Růžičky, F. Růžičky a dalších na stavbách ostřílených pomocníků
vznikla kamenná hráz, zasypaná materiálem z výkopů a úprav břehu a dna. Hráz široká, která
měla odolat i velkým vodám. Do hráze byla uložena ocelová roura 6 m dlouhá a průměr asi 25
cm, opatřena ocelovou klapkou, kterou pomáhal vyrobit a upevnit Zdeněk Hrubý. Později jsme
klapku odstranili, protože vypouštění bylo velmi obtížné. Tlak vody a nánosu jsme museli přemáhat pomocí traktoru a lana opevněného na klapce při vypouštění.
Všechny práce byly prováděny zdarma, veškerý materiál jsme zajistili z kamenolomu, písek z
potoka, cement zaplatila obec. Na jaře v roce 1962 jsme začali a v prázdninách se již děti a dospělí koupali. Po vybudování pevné hráze se voda již na zimu nevypouštěla, zamrzala a postupně
začalo bruslení, brány na hokej začaly sloužit.
Dalším zlomem existence Hlubně byla velká povodeň. Voda nestačila odtékat korytem přepadu
v hrázi, spodní odtok rourou, i když se podařilo klapku otevřít, nestačil obrovskému množství
vody. Voda se valila po celé šířce hráze a odnášela velké množství zeminy a kamení. Hráz (čelní
zeď) vydržela, ale opěrný zásyp byl velmi poničený. Napravit škody pomohli po dohodě s náčelníkem Zd. Svobodou naši hasiči. Opravili hráz, koryto přepadu a celou plochu vyložili 3 m dlouhými dubovými pražci, které zajistil Zd. Svoboda. Oprava zase zkvalitnila celou hráz a stav hráze
byl po opravě ve velmi dobrém stavu. Voda však je mocný živel, za několik roků po opravě přišla
zase po průtrži mračen velká přívalová vlna, která poničila hráz tak, jak vypadá v současnosti.
Dvě velké vody, jejich data si přesně nepamatuji, budou zaznamenány v kronice.
Hlubňa poškozená slouží zejména v zimě až do současnosti. Po roce 1990 se již jen v zimě bruslilo, voda se nevypouštěla. Občané ale stále připomínali a požadovali, aby se hráz opravila a provedlo odstranění nánosu. Osobně jsem v roce 2000 obešel všechny občany Lesní ulice a jejich
jménem jsem napsal dopis obecnímu zastupitelstvu, ve kterém jsme žádali o pomoc při řešení
vodní, protipožární nádrže.
V odpovědi nám bylo sděleno, že obec nemůže žádosti občanů vyhovět, protože nádrž je nepovolená, vlastníkem potoka Chrábek jsou lesy ČR. Stavba není vedena v evidenci katastru nemovitostí, tedy neexistující. V dopise je ještě více důvodů, proč nelze občanům vyhovět. Je mně ale
nejasné, proč obec nechala zpracovat projekt pod názvem Retenční přehrážka na Chrábku a že
tato investiční stavba by si vyžádala fin. náklady v min. výši 1,2 mil.Kč. Dopis mám a je u mě k
dispozici.
Když jsme obdrželi stanovisko obce k naší žádosti, které v závěru připouští možné řešení při
dalších jednáních se správcem toku a tvorbě rozpočtu v dalších letech.
Srozumitelně řečeno, v uvedené záležitosti nelze nic dělat.
Jednáním s pracovníky lesů ČR bylo provedeno odstranění nánosu před 2 roky. Hráz je neopravená. Nyní je i poškozená hráz napuštěna a připravena pro zimní radovánky. Očištění hráze od
porostu provedli bří Blažkové, Martin a Pavel. Hráz vyžaduje opravu vymletých míst a poškozené
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kamenné zdi a opravu přepadového koryta.
Je naprosto nezbytné, pokud bude Hlubňa v provozu v létě i v zimě, zakázat koupání psů a každých deset let provést odbahnění. Posledních 20 let, se kromě vyčištění od nánosu, což provedly
lesy ČR, neudělalo pro obnovu nádrže nic.
(20.11.2008) Robert Vymazal
● autor celého příspěvku: Zdeněk Přibyl ml.

Platíme za lidskou hloupost

Chtěla bych se s vámi podělit o neštěstí, které potkalo moji rodinu v prosinci, krátce po Štědrém
dnu 26. 12. 2016. S rodinou jsme si vyrazili na výlet s naší fenkou Eny a moc se těšili. Často chodíme ven a Eny nám vždy dělá společnost, zná okolí velmi dobře a ví kudy půjdeme.
Naše cesta vedla lesem podél potoka Chrábek směrem na Petrovice, ale netrvala dlouho. Za zatáčkou jsme narazili na člověka se dvěma psy, Eny běžela kousek před námi a při míjení psů po ni
jeden z nich vystartoval, byl bojového plemene a Eny je malého vzrůstu, neměla tedy šanci, aby
utekla a zachránila se.
Proč pes vyjel po nekonfliktní fence dvakrát menší než je on sám? Proč nebyl uvázaný a neměl
náhubek, když je nebezpečný pro okolí? Je to výchovou jeho pána a nezodpovědností člověka,
který bere lidský a zvířecí život na lehkou váhu.
Po napadení, jsem musela cizího psa bojového plemene odtrhávat od naší Eny, riskovala jsem
tedy svoje zdraví, ale v tu chvíli mě to vůbec nenapadlo. Napadení se opakovalo dvakrát po sobě,
vždy jsem musela zakročit já a potřetí jsem již Eny držela v náručí, aby ta svině na ni již nemohla.
Chvíli, kdy vám cizí pes trhá vašeho psa, vy riskujete vlastní život a pán útočícího psa jen přihlíží
bych nepřála nikomu. Následovala vyčerpávající cesta, kdy mi Eny 3 hod umírala v rukách, když
jsme ji převáželi na veterinární pohotovost. Nakonec zemřela na operačním sále.
Jaká je váha zvířecího života proti lidskému? Pokud s někým žijete 11 let, je jedno jestli je to zvíře
nebo člověk, je to člen vaší rodiny.
Tato vycházka do lesa nás stála nejen život naší Eny, ale také spoustu peněz. Operace v Brně se
vyšplhala na 8 000,- Kč. Tato cena je za operaci, která byla neúspěšná, tedy nedokončili ji. Pokud
by se vydařila a Eny by zachránili, operace by stála 20 000,- Kč. A to není konečná částka.
Tyto částky nejsou zrovna malé a samozřejmě by je měl zaplatit viník. Pokud tak neučiní, věc jde
přes přestupkovou komisi, policii či soud.
Nikdy bych nevěřila, že budu ochotna dát takovou částku za záchranu zvířete, ale to není zvíře, to
je Eny, se kterou jsem strávila 11 let života a mám ji ráda. Tedy, dám cokoli.
Vy, co chodíte se svými psy bez vodítka, náhubku a ohrožujete okolní psy a lidi, měli byste se nad
sebou zamysle a dát si pozor.
Naše rodina se z toho stále dostává a nikdo z nás nemá odvahu vrátit se na místo, kde se to stalo.
Prosím, nemyslete pouze na sebe a vaše pejsky, kteří rádi volně pobíhají, ale také na ostatní lidi,
kteří se bojí, když se k nim blíží cizí pes a ostatní pejsky, kteří se nemohou a neumí bránit.
● Radka Kopecká
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Velikonoční výstava, velikonoční tvoření

Spolek ráječkovských holek zve všechny občany v sobotu 8. dubna
2017 od 14 hod. do Staré školy na Velikonoční výstavu a výrobu
velikonočních dekorací s paní Hankou Grossovou (možnost nákupu velikonočních dekorací, hrnkových květin), pro děti zdobení
velikonočních perníčků (prodej perníčků), pletení pomlázek a zdobení
velikonočních vajíček. ZDARMA na ochutnávku ovocných džusů
firmy TROPICO Olomučany - široký výběr zeleninových a ovocných příchutí.
Firma Tropico je rodinná firma s 15 letou tradicí a je dodavatel mražených
tropických a tuzemských zeleninových koncentrátů a pyré pro přípravu
100% přírodních džusů. Tyto produkty dodává do školních jídelen, stravovacích zařízení, kaváren a zdravých výživ na výrobu 100% přírodních
šťáv a smoothie, na ochucení mléčných výrobků jako jogurtů, tvarohů a
mléka, ale i na výrobu ovocného piva. Koncentráty jsou vyrobeny z plně
vyzrálého ovoce a zeleniny bohaté chuti, plné vitamínů a osvěžující šťávy. Jsou zpracovány šetrnou metodou přímo na plantážích a v sadech z čerstvě vymačkaného ovoce a zeleniny. V nabídce
je 17 druhů zeleninových a ovocných koncentrátů: pomeranč, ananas, multivitamin, citrus mix,
červený grep, malina, hruška, černý rybíz, červené hrozno, jahoda mix, višeň, jablko, jablečný
mošt, mrkváček, řepáček, citron. Pyré: mango, maracuja, jahoda, banán.

MC RAJČÁTKO

V úterý 21. února 2017 se v MC Rajčátko v herně sportovní haly Ráječko uskutečnil „Karneval
pro nejmenší“. Děti si užily spousty her, tanečků a legrace.
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