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Vážení občané,
končí školní rok, začíná léto a prázdniny. V poslední době máme za sebou několik zdařilých
akcí. Nejprve 28. dubna proběhla akce sázení ovocných stromů a stavění májky. Akce se vydařila,
dvacet rodin z Ráječka si zasázelo „svůj“ strom, třešně nebo slivoně. Protože se myšlenka sázení
stromů setkala s velkým ohlasem, připravujeme na podzim pokračování a další sázení. Na tento
projekt jsme získali dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 20 tisíc korun. Postavili jsme také
májku, která tentokrát vydržela stát téměř celý květen.
Další velkou akcí byl dětský den 23. června. Bohužel počasí příliš nepřálo, i tak si děti užily
spoustu zábavy. Promítání letního kina však muselo být kvůli počasí zrušeno. Nyní jednáme o
náhradním termínu, který je zatím předběžně navržen na 12. července.
Prázdniny bohužel uběhnou jako voda, na jejich závěr připravujeme akci Konec prázdnin. Proběhne v pátek 31. srpna. Odpoledne nám zpříjemní Holóbkova muzika a večer Karel Gott revival.
Doufám, že se na této akci sejdeme v co největším počtu.
Na 28. září chystáme oslavu sto let od založení republiky. Zasadíme pamětní obecní lípu a připravujeme i doprovodný program.
Dokončili jsme stavbu workoutového hřiště. Ve druhé etapě byly přidány další prvky. Žádáme
všechny, kteří budou hřiště využívat, aby se seznámili s provozním řádem a dodržovali ho.
Ze stavebních akcí bude na přelomu července a srpna probíhat oprava komunikací na ulicích
Lesní a Krátká. O přesných termínech budeme informovat. Dále se uskuteční stavební práce
ve Staré škole, kde proběhne výměna oken a oprava sociálního zařízení. Na tuto akci jsme byli
úspěšní se žádostí o dotaci a dotaci jsme získali ve výši 300 tisíc korun od Jihomoravského kraje.
Přeji všem krásné prázdniny, dovolenou a hezké léto.
● Vít Rajtšlégr, starosta obce

Trocha statistiky na prázdniny:
Statistiky k 31.12. 2017
Obec Ráječko měla k tomuto datu 1314 obyvatel z toho 671 mužů a 643 žen.
Věkový průměr činil 41,8 roků. 0-15 let 208, 15-24 let 122, 25-50 let 487, 50-70 let 352, 70-85
let 130 a nad 85 let 15 obyvatel. Nejvíce obyvatel je ve věkové skupině 40-44 let – 127 občanů.
Největší obcí na okrese je Blansko s 20650 obyvateli, nejmenšími jsou Ústup a Lhota u Olešnice,
které měly k 31.12. 2017 shodně 45 obyvatel.
Pro zajímavost počet obyvatel obcí okresu Blansko nad 1000 obyvatel:
Blansko 20650, Boskovice 11635, Letovice 6744, Adamov 4552, Velké Opatovice 3722, Rájec
Jestřebí 3689, Jedovnice 2796, Kunštát 2757, Černá Hora 2147, Lysice 1909, Svitávka 1801,
Olešnice 1694, Doubravice 1374, Ráječko 1314, Bořitov 1314, Lipůvka 1294, Drnovice 1247,
Lipovec 1143, Ostrov u Macochy 1102, Olomučany 1052.
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Z jednání zastupitelstva obce Ráječko
ze dne 13.6.2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy z
jednání Rady obce Ráječko.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy
z jednání kontrolního výboru zastupitelstva
obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy z jednání finančního výboru zastupitelstva
obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí sdělení ke
způsobu zacházení s osobními údaji v orgánech obce.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy
o výkonu pověřence GDPR mezi Obcí Ráječko
a advokátní kanceláří Martének s.r.o., Slavíčkova 827/1a Brno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky provedené inventarizace majetku obce Ráječko a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ráječko k 31.12.2017.
Zastupitelstvo obce Ráječko schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 – celoroční hospodaření bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Kynologického klubu o změnu účelu čerpání dotace
v roce 2017. Jedná se o přerozdělení mezi jednotlivými položkami rozpočtu.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Kynologickému klubu Ráječko
na zakoupení kladiny v ceně 24 990,- Kč.

Zastupitelstvo volí do funkce přísedícího
Okresního soudu Blansko paní D.K. Ráječko.
Zastupitelstvo bere na vědomí směrnici o
GDPR.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části
pozemku p.č. 1791/2 o výměře asi 30 m2 panu
M.P., bytem Ráječko, za cenu 200,- Kč/m2 s
tím, že veškeré náklady s prodejem uhradí kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 3874 o výměře 619 m2 Správě
železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58
Olomouc za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady s prodejem uhradí kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 4668 o výměře 294 m2 a pozemek
p.č. 1184/2 o výměře 52 m2 od pana P. K.; pozemku p.č. 4670 o výměře 121 m2 od pana Z.
K. a pozemku p.č. 4669 o výměře 14 m2 od
paní K.K. a K.S. za cenu 200,- Kč/m2. Pozemky byly odděleny v rámci komplexních pozemkových úprav v lokalitě Na Chlumy a budou
sloužit pro vybudování cesty.
Zastupitelstvo obce schvaluje územní studii Padělky, kterou vypracoval Ing. Zdeněk
Rizner, pořizovatelem je HOPA Group Blansko.
● Bc. Kateřina Sehnalová - místostarostka

Z jednání rady obce Ráječko
ze dne 30.5.2018

Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 4/2018 ve schváleném rozpočtu
obce na rok 2018.
Rada obce schvaluje Rozdělení kladného
hospodářského výsledku k 31.12.2017 ve výši
14 582,52 : do fondu odměn 100,- Kč, do rezervního fondu: 14 482,52 Rada obce schvaluje účetní uzávěrku školy k 31.12.2017.
Rada obce schvaluje výše úplaty za zájmové
vzdělávání ve školní družině na 50,- Kč / měsíc. Rada obce povoluje výjimku z nejvyššího

počtu dětí v mateřské škole o 2 děti na 74 dětí .
Rada obce povoluje výjimku z nejnižšího počtu
žáků ZŠ - škola je podlimitní s 57 žáky. Rada
obce souhlasí s využíváním prostor školy pro
kroužky.
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o
pronájmu části pozemku p.č. 3910 a 1353/20
o výměře 94 m2 u bytového domu čp. 400 na
ulici Sokolské. Obec pronajme výše uvedené
části pozemku paní Bc. I. Š., bytem Ráječko za
cenu 5,- Kč /m2/rok.

www.rajecko.cz
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Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit prodej části pozemku p.č. 1791/2 o
výměře asi 30 m2 panu M. P. bytem Ráječko za
cenu 200,- Kč/m,2 s tím, že veškeré náklady s
prodejem uhradí kupující.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku p.č. 3874 o výměře 619 m2
Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1,
772 58 Olomouc za cenu 200,- Kč/m2 s tím,
že veškeré náklady s prodejem uhradí kupující.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit nákup pozemku p.č. 4668 o výměře 294 m2
a pozemek p.č. 1184/2 o výměře 52 m2 od
pana P. K.; pozemku p.č. 4670 o výměře 121
m2 od pana Z. K. a pozemku p.č. 4669 od paní
K. K. a K. S. za cenu 200,- Kč/m2.
Rada obce schvaluje žádost o vyjádření k
úplné uzavírce pro konání Blanenské desítky
dne 15.9.2018 s tím, že bude křižovatka u LPG
dostatečně označena dopravními značkami
a po celou dobu bude zajištěna pořadatelská
služba.
Rada obce neschvaluje vydání souhlasu
obce s osvobozením od placení daně z nemovitosti – pozemků p.č. 3816 a p.č. 3881. Právní
předpis vydání potvrzení o souhlasu s osvobozením nezná.
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o
příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb mezi městem Blansko a obcí Ráječko.

Obec Ráječko se zavazuje zaplatit Městu
Blansko svůj příspěvek na spolufinancování
základní sítě sociálních služeb, a to u služeb
sociální prevence a sociálního poradenství ve
správním obvodu ORP Blansko pro rok 2018
ve výši 33 000,- Kč a u služeb sociální péče ve
výši 41 000,- Kč.
Rada obce schvaluje uzavření licenční
smlouvy mezi Osa Ochranným svazem autorským, z.s. Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 o
veřejném provozování hudebních děl – televizor na Sportovní hale. Autorská odměna činí
celkem 10 102,- Kč.
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Ráječko a E-ON ČR. Předmětem je
budoucí zatížení pozemku obce p.č. 1791/10
a 63/3 vedením přípojky NN pro dům čp. 253
na ulici Dlouhá za jednorázovou úplatu ve výši
3 300,- Kč.
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na akci - Rekonstrukce mostu přes řeku
Svitavu 2. etapa ve výši 250 000,- Kč.
Rada obce vyslovuje souhlas se změnami
použití dotace spolků Rekreační sporty Ráječko, Svaz žen Ráječko, Zahrádkářský svaz
Ráječko za rok 2017- jedná se o přerozdělení
mezi jednotlivými položkami rozpočtu.
● Bc. Kateřina Sehnalová - místostarostka

Zprávy z matriky

Vítání občánků

V sobotu 23.června byli na obecním úřadě
v Ráječku uvítáni do života naši malí občánci:
Pavla Gabrielová
Lukáš Kocman
František Chleboun

3

ulice Osvobození
nám. 9. května
ulice Lesní

Novým občánkům přejeme hodně zdraví a spokojený život v naší obci.
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Vydávání dokladů ve zkrácených lhůtách přináší změny.
Už od července

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů nebo občanských průkazů
občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí. Oba doklady budou vydávat v kratších lhůtách obecní úřady obcí s rozšířenou působností, nově i Ministerstvo vnitra.

Cestujeme do zahraničí
O vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách může občan požádat v pracovních dnech do
čtyřiadvaceti hodin, nebo do pěti pracovních dnů. Učinit tak musí u libovolného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, v Praze pak u úřadu kterékoli z dvaadvaceti městských částí nebo
u Ministerstva vnitra. Při podání žádosti o vydání cestovního pasu může žadatel zadat své telefonní číslo nebo e-mail. Na uvedený kontakt mu pak bude zaslána informace o možnosti převzetí
vyhotoveného dokladu.
Pokud jde o cestovní doklad vyhotovený v pracovních dnech do čtyřiadvaceti hodin, bude k převzetí výhradně na Ministerstvu vnitra na adrese Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice
„Pražského povstání“).
V případě cestovního pasu, vydaného do pěti pracovních dnů, je pak tento doklad k vyzvednutí
buď na ministerstvu, na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu některé z pražských městských částí, kde byla podána žádost o jeho vydání.
Správní poplatek v plné výši nově zaplatíme hned při podání žádosti, pokud si pak svůj cestovní
pas převezmeme u úřadu, kde jsme žádost podali. Jestliže si ale lidé podají žádost u obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, či úřadu některé z pražských městských částí, a převezmou
si svůj cestovní doklad na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání
žádosti a druhou pak při převzetí dokladu.

Vyřizujeme si občanský průkaz
„Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem. Je pak na rozhodnutí jednotlivce, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje, či
nikoli. Aktivovaný čip se vyplatí například v případech vzdálené autentizaci držitele. Dosavadní
občanské průkazy bez strojově čitelných údajů zůstávají nadále v platnosti.
Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je třicet dnů. Nově bude možné požádat o jeho
vydání v kratších lhůtách s tím, že místa, kde je možné podat žádost, nebo si svůj hotový doklad
vyzvednout, jsou stejná jako v případě cestovních pasů.

Zprávičky ze školy

OMŠ Rudice

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 jsme zamířili do Rudice na atletickou Olympiádu málotřídních škol. Poprvé
za dvanáct let pořadatelství olympiády v Rudici (dříve jsme ji pořádali v Ráječku) jsme dokázali
zvítězit, a to navíc s rekordním počtem bodů. Kromě vítězství v soutěži družstev jsme získali
dalších sedm medailí v individuálních disciplínách. Elen Hoffmannová se stala nejlepším sportovcem celé olympiády.

Beseda s Jiřím Walkrem Procházkou

V úterý se 12.6. se v Obecní knihovně Ráječko konala beseda s autorem sci-fi literatury pro děti a
mládež Jiřím Walkrem Procházkou.

www.rajecko.cz
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Setkání se starostou

Ve středu 13. 6. byli na Obecním úřadě žáci pátého ročníku slavnostně přijati starostou obce
Vítem Rajtšlégrem.

Školní akademie

Ve čtvrtek 14. 6. se ve Staré škole konala školní akademie. Dopolední představení zhlédli žáci
mateřské školy, odpoledne už jsme hráli „naostro“ pro rodiče a veřejnost. A bylo se na co dívat!

Pasování čtenářů

V úterý 19.června byli žáci prvního ročníku
Základní školy Ráječko, v doprovodu třídní
učitelky PaedDr. Libuše Filipiové, pasováni na MALÉ ČTENÁŘE. Slavnostního aktu,
který se konal v Obecní knihovně Ráječko, se
zúčastnili i starosta obce Ráječko Vít Rajtšlégr s místostarostkou obce Ráječko Kateřinou
Sehnalovou. Do řádu čtenářů pasoval prvňáčky ředitel školy PaedDr. Pavel Vaverka. Děti
dostaly pasovací šerpu s nápisem MALÝ ČTENÁŘ 2018 a knihu JAK SE STAVÍ MĚSTO od
spisovatelky dětských knih Kláry Smolíkové s
věnováním.

Návštěvu u myslivců

Po pondělním předávání učebnic (1. – 3. r.)
a bowlingu (4. a 5. r.) jsme přijali každoroční
pozvání myslivců na přírodovědně – sportovní
dopoledne u myslivecké chaty.
Děkujeme pořadatelům!

Výlet do Edenu

Ve středu 27. 6. 2018 jsme se z Ráječka vydali
na výlet do ráje. Přesněji do ekologického střediska Eden v Bystřici nad Pernštejnem

Olympiáda ve vybíjené a v kopané

V pátek 15. 6. pořádala naše škola okresní olympiádu ve vybíjené a kopané. Zúčastnilo se jí celkem 7 málotřídních škol okresu a bohužel jsme letos nedosáhli ani na jedno medailové umístění.
Pořadí vítězných škol bylo následující:
VYBÍJENÁ - 1. Doubravice, 2. Bořitov, 3. Rudice
KOPANÁ - 1. Bořitov, 2. Olomučany, 3. Vysočany
Nejlepším hráčem vybíjené byla Tereza Odehnalová (Šebrov), nejlepším hráčem kopané Tomáš
Holc (Doubravice). Cena fair play byla udělena Tadeáši Vašíčkovi (Olomučany).
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Zprávičky mateřského centra Rajčátko

Cvičení nejmenších v Rajčátku

Každé úterý během celého školního roku (od 9-11 hod) měly možnost maminky s dětmi strávit
aktivně a příjemně dopoledne v MC Rajčátko Ráječko. Kromě cvičení, ve kterém se mohly radovat z pohybu, si děti také rozšiřovaly slovní zásobu zpěvy a říkadly. Děti se setkaly s rozmanitými
pomůckami (obruče, překážky, padák, tradiční i netradiční náčiní....), ale hlavně největší význam
pro děti mělo to, že se tak postupně začleňovaly do kolektivu. Cvičení byla zpestřena vánoční
besídkou i s nadílkou, karnevalem pro nejmenší, workshopem pro maminky k jejich svátku a
besedami (o bio potravinách, o správné výživě dětí, apod.), ale i oddychovou siestou po každém
cvičení (káva, čaj, křupky....).
Všechny maminky s dětmi jsou mezi nás vítány.
● Jana Sedláková

Tvořivý keramický kroužek

Každý čtvrtek odpoledne školního roku měly
děti možnost seznámit se s výrobou zejména
keramických sošek, hrníčků, misek, ozdob
apod.
● Bc. Kateřina Sehnalová - předsedkyně mateřského centra Rajčátko

www.rajecko.cz
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Pečení poctivého kváskového chleba
V sobotu 26.5.2018 jsme uspořádali kurz pečení poctivého kváskového chleba. Postup přípravy nám vysvětlila a názorně ukázala paní
Regina Hausnerová z Holešína, vše jsme si
vyzkoušely a domů přinesly voňavý kváskový
chléb. Regina je i keramička, tak v mezičase,
kdy těsto kvasilo, jsme si zhotovily krásnou keramickou podložku pod chléb.

R- aerobik Ráječko

Poděkování našim trenérkám
Jménem celého týmu staršího oddílu holek a
jednoho kluka z klubu R-AEROBIC RÁJEČKO moc děkujeme našim úžasným trenérkám
aerobicu Danči Pokorné a Barči Dzapkové za
jejich celoroční práci s námi. Díky nim jsme v
letošním roce získali několik medailí.
Nejvíce si ceníme úspěchu na celorepublikové
soutěži v Olomouci (finále), kde jsme obsadili
krásné 2. místo.
Za tyto úspěchy vděčíme naší píli, tréninky
probíhaly pravidelně v úterý a čtvrtek každý
týden, ale nejvíce Danči a Barči. Děkujeme za
čas, který jste nám věnovaly. Jsme moc rádi, že
vás máme.
● Za celý tým Stela Martinková

Holky, děkujeme

Mám velikou radost, že Mateřské centrum Rajčátko je velmi aktivní. Ráda bych poděkovala hlavně vedoucím kroužků, které této činnosti věnují spoustu volného času, ale v neposlední řadě i
rodičům, kteří děti v těchto činnostech podporují.
Takže popořádku..
Děkuji paní Janě Sedlákové, která je vedoucí cvičení s nejmenšími dětmi v Rajčátku. Na cvičení
je vždy pečlivě připravena, dětem i maminkám se věnuje, nic ji nerozhází. Zazvoní zvoneček a
děti se ocitnou na hodinu v pohádce..
Děkuji paní Janě Vejplachové, která už několik roků vede Keramický kroužek, kde si děti pod
jejím vedením osvojily nejen keramickou hlínu. Díky vypalovací peci děti poznaly, jak třeba hrníček vzniká od samého začátku přes první vypálení, glazování a druhé finální vypálení. Janička
také organizuje kurzy – proběhly již pletení z pedigu, tvoření vitráží a pečení kváskového chleba.
Děkuji cvičitelkám Danielce Pokorné a Barunce Dzapkové, které vedou kroužky R-aerobiku.
● Bc. Kateřina Sehnalová - předsedkyně mateřského centra Rajčátko
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Mladší přípravka SK Olympia Ráječko - mistři okresu
Blansko 2017-2018

Mladší přípravka ( od 6 do 9 roků) byla v uplynulé sezóně velmi aktivní. Každý týden 3 x probíhal
1,5 hodiny trénink a samozřejmě zápasy a turnaje.
Po skončení sezóny se můžeme pyšnit 1. místem v okresním přeboru Blansko mladších přípravek – kluci si užívají titulu mistři okresu Blansko 2017-2018. Z 37 utkání během celé sezóny,
dokázali kluci 35 utkání vyhrát a vstřelili 499 branek a 101 branek obdrželi.
Kádr mladší přípravky:
Filip Feilhauer, Ondřej Feilhauer, Jakub Truhlář, Kryštof Kopecký, Václav Lukáš, Daniel Kubík,
Patrik Dvořák, Marek Procházka, Adam Jedlička, Lukáš Tesař, Lukáš Sehnal, Aleš Martinek
Trenéři: Michal Feilhauer, Jaroslav Kopecký

Během sezóny se ml. přípravka zúčastnila řady turnajů:

Během zimy kluci vyhráli zimní halovou okresní ligu okresu Blansku, kterou pořádal náš tým SK
Olympia Ráječko.
25.3.2018 - Brněnský jarní pohár ml. přípravek, turnaje se zúčastnilo 35 týmů a naši kluci obsadili krásné 5. místo.
19.5.2018 - Slovan Cup v Rosicích , turnaje se zúčastnilo 12 týmů. Naši kluci skončili na pěkném 4. místě.
12.6.2018 - Krajský finálový turnaj mladších přípravek v Šardicích, kterého se zúčastnili vítězové okresních přeborů.Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, naši kluci skončili na 7. místě. Ve skupině
kluci 3 krát prohráli.
Zápasy ve skupině: MFK Vyškov – SK Olympia Ráječko 11 : 1 / Ivančice – SK Olympia Ráječko
4 : 1 / Vacenovice – SK olympia Ráječko 3 : 0
Zápas o celkové 7 místo: - Vrbovec/Dyjákovičky – SK Olympia Ráječko 3 : 3 (penalty 3 :4)
19.6.2018 - Junior Cup v Olšanech u Prostějova, turnaje se zúčastnilo 30 týmů. Naši kluci skončili na 24. místě.
24.6.2018 - Mirava Cup v Ratíškovicích. Turnaje se zúčastnilo 12 týmů. Naši kluci skončili na
10. místě.
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Konec fotbalového ročníku 2017/2018

Fotbal je specifický v tom, že jeho ročník končí v půlce roku v červnu. Proto se v této době bilancuje. Také my se s Vámi chceme podělit o naše sportovní úspěchy, ale i neúspěchy a zhodnotit
skončený ročník 2017/2018.
V tomto ročníku měla SK Olympia Ráječko v soutěžích 9 družstev a jedno nesoutěžní družstvo.
Z těchto 10 družstev je 7 mládežnických, na které jsme nejvíc hrdí a jistě právem. Vždyť nejúspěšnější družstva jsou právě družstva mladší a starší přípravky.
Mladší přípravka – okresní přebor – 1. místo
Mladší přípravka hrála okresní přebor. V konkurenci 20 družstev odehrála 37 zápasů, 35x vyhrála a jenom ve dvou zápasech odešla poražena. Získala 105 bodů při skóre 499:101.
Za sebou v tabulce nechala i velké kluby Blanska, Boskovic a také například Rájec nebo Kunštát.
Starší přípravka A – okresní přebor -2. místo
Starší přípravka B – okresní přebor – 14. místo
Mezi 19 družstvy okresního přeboru starších přípravek jsme měli dva týmy.
Áčko skončilo na 2. místě s bilancí 36 zápasů, 31 výher, 1 remíza, 4 prohry, 94 bodů, skóre
407:132.
Béčko složené převážně z mladších dětí skončilo na 14. místě, 9 výher, 2 remízy, 25 proher, 29
bodů, skóre 231:322.
Áčko předstihly pouze na 1. místě Letovice, za námi skončila A mužstva Blanska, Boskovic, Rájce či Kunštátu…….
V obou vzájemných zápasech Áčka a Béčka bylo úspěšnější Áčko: 3:2 a 20:11.
Mladší žáci –okresní přebor – 10 místo
mezi 13 účastníky skončilo naše družstvo na 10 místě se ziskem 23 bodů a skóre 73:124.
Odehráli 24 zápasů, 7 výher, 2 remízy, 15 proher
Starší žáci – okresní přebor – 4. místo
11 účastníků okresního přeboru odehrálo 20 zápasů. Naši starší žáci 12x zvítězili a 8x prohráli.
Získali 36 bodů při skóre 78:62.
Dorost – krajská soutěž 1A třídy – 6. místo
Dorostenci se umístili ze 14 účastníků na velice slušném 6. místě v horní polovině tabulky. V 26
sehraných zápasech 13x vyhráli, 1x remizovali a 12x prohráli.
Muži C – okresní soutěž 3. třídy – 14. místo, sestup
Muži C po ročním účinkování ve 3. třídě skončili na posledním 14. místě, která znamená sestup
a pravděpodobný konec Céčka.
V 26 zápasech 6x vyhráli, 4x remizovali, 16x prohráli a získali 22 bodů při skóre 53:74.
Muži B – okresní přebor – 8. místo
Solidní umístění Benfiky ve středu tabulky okresního přeboru. V 26 zápasech 14 účastníků OP
12x zvítězili, 1x remizovali a 13x vyhráli, ziskali 37 bodů při skóre 62:66
Muži A – Krajský přebor JMK – 3. místo - historický úspěch
Áčko mužů se umístěním na 3. místě a hlavně ziskem 58 bodů v 30 zápasech s bilancí 17 výher,
7 remíz a 6 proher při skóre 71:35 při 16 účastnících stalo po divizním Blansku druhým nejlepším týmem okresu Blansko.
Děkujeme všem trenérům, vedoucím družstev, pořadatelům a samozřejmě hráčům a divákům
za úspěšnou sezónu 2017/2018, přejeme krásné prázdniny a dovolené. Věříme, že stejně úspěšně
vkročíme do další sezóny 2018/ 2019 která začíná již na začátku srpna, kdy 12.8. zajíždí k prvnímu zápasu Á mužstvo do Kuřimi.
Výbor SK Olympia Ráječko
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Měsíc náborů – můj první gól

Na stadionu SK Olympia Ráječko proběhl historicky druhý nábor dětí za poslední dva roky.
Za podpory FAČRu a JMKFS se nám podařilo získat účast v celorepublikové akci, společně s
Blanskem. Každý rok tuto možnost dostanou dva oddíly v daném okrese.
Po dohodě s panem ředitelem ZŠ a MŠ Ráječko a MŠ Dolní Lhoty, jsme stanovili datum akce na
18.5.2018 od 9h do 12h.
Dnes přivést děti na jakékoliv hřiště v tak hojném počtu je skoro zázrak. To jsme se shodli se všemi
řediteli ZŠ a MŠ. Díky akci Měsíc náborů pořádané pod patronací FAČRu, je to skvělá příležitost,
přivést děti ke sportu a také k fotbalu. Na různých stanovištích si děti vyzkoušely svoji dovednost a
také soutěživost. Stále však větší část zodpovědnosti, zda budou děti sportovat, leží na rodičích. Prostřednictvím letáků jsme rodiče i děti pozvali na první trénink. Při ukončení akce jsme se dětí zeptali
zda se jim sportování líbilo a věřte nebo nevěřte, ale to nadšení z nich bylo cítit na 100 metrů. Tak
budeme věřit, že se brzo uvidíme.
Celkem bylo na našem stadionu v jednu chvíli 130 dětí a 15 pořadatelů.
Jména pořadatelů, kteří si museli zajistit u svých zaměstnavatelů volno, nebo dokonce si vzít ŘD.
Marek Procházka, Marek Palacký, Marek Bláha, Robin Matuška, Milan Dračka, Jiří Škaroupka,
Antonín Hülle, Marcel Mokrý.
A nebo museli rodiče omluvit své děti ze školy: Patrik Palacký, Jan Souček, Denisa Dingová, Jan
Šenk, Marek Ševčík, Jan Matal.
Děkujeme všem.

Vlak v Ráječku?

Taky Vás někdy napadlo, jestli tedy v Ráječku máme vlakovou zastávku a jestli koleje vedou v
našem katastru a jak to vlastně bylo s tratí Brno – Česká třebová?

Dovolte mi Vám předložit pár informací.
Katastr Ráječka končí před kolejemi. V současnosti ani kousek kolejí a ani nástupiště nejsou v
katastru Ráječka.
Při pohledu na historické mapy z dob Rakouska – Uherska ještě před budováním dráhy však
můžeme vidět, že od Ráječka až k Blansku měla řeka Svitava dvě koryta. Takže došlo k vytvoření
umělého koryta a narovnání toku, pravděpodobně v souvislosti s budováním dráhy, podobně
jako v Brně. Od té doby došlo několikrát k úpravám hranic katastru, takže je možné, že nějaká
část dráhy byla budována v katastru Ráječka. Každopádně stopa naší obce na trati je prokazatelná. Do roku 1996 , než bylo zrušeno, existovalo „ Hradlo Ráječko“ při výjezdu směrem k Blansku
na kilometru 182,3.
Trocha historie:

Koněspřežné dráhy
První železniční tratí v Česku byla koněspřežná železnice Linec - České Budějovice, jejíž první
část (včetně celého českého úseku) byla zkušebně uvedena do provozu v září 1827 (česká část
měřila 63 km). Lánská koněspřežka (celková délka 51 km) byla v provozu od jara 1830 (zkušební úsek již v roce 1828). Tyto dvě železnice, obě o rozchodu 1106 mm, jsou uváděny jako dvě
nejstarší veřejné železnice na kontinentální Evropě (první veřejnou železnicí na světě byla roku
1821 koněspřežka Stockton – Darlington v Anglii, od roku 1825 s parním provozem). Z meziměstské železniční dopravy pak tato animální trakce ustoupila. V 60. a 70. letech 19. století byly i
obě stávající koněspřežky nahrazeny parostrojními drahami, ale prakticky do sklonku 19. století
si udržovala své místo v tramvajové dopravě, na vlečkách a průmyslových a lesních železnicích.
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První parostrojní železnice
Na přelomu 30. a 40. let 19. století zahájila výstavbu parostrojních železnic soukromá společnost
Severní dráha císaře Ferdinanda (KFNB), za níž stál zejména vídeňský bankéř Salomon Mayer
Rothschild a další vídeňští bankéři. Úsek Vídeň – Břeclav byl zprovozněn 6. června a odbočka
Břeclav – Brno 7. července 1839, roku 1841 úsek Břeclav - Přerov a odbočka Přerov – Olomouc.
V srpnu 1842 byl otevřen úsek z Přerova do Lipníka nad Bečvou, v květnu 1847 do Bohumína a
v září 1848 byla trať na severu v Annabergu (dnes Chałupki) napojena na pruskou železniční síť.
V roce 1841 se do výstavby nových železnic po pruském vzoru vložil stát. 23. prosince tohoto
roku bylo ve Vídni zřízeno generální ředitelství státních drah. Takto postavené úseky jsou známy
pod názvem Severní státní dráha. V srpnu 1845 byla zprovozněna trať Olomouc – Praha o délce 250 kilometrů. Roku 1849 byla zprovozněna spojovací trať Brno - Česká Třebová o délce 90
kilometrů, s 11 tunely. V letech 1850–1851 byla postupně dokončena státní dráha z Prahy až do
Podmokel (dnes Děčín) a pak dále přes hranice do Saska. V roce 1854 však stát, jehož stav státní
pokladny se neudržitelně zhoršoval neustálým zbrojením a oslabením po bouřlivém roce 1848,
výstavbu vlastních železnic ukončil a ty postavené prodal soukromé Společnosti státní dráhy
(StEG), ovládané francouzským kapitálem. Stát se tedy budování železnic ve vlastní režii vzdal,
byl však vydán nový tzv. koncesní zákon, který umožňoval zvýhodňovat železniční podnikání garantovaným zhodnocením kapitálu, osvobozením od daní na určitý čas apod.
O prodloužení naší první parostrojní železnice, po níž první vlak dorazil z Vídně do Brna dne
7.7.1839, pronikly na veřejnost zprávy na počátku roku 1842. Mělo se tak stát v rámci spojení
Vídně s Prahou a Drážďany. V prvním kole rozhodování o jeho trase však zvítězila varianta druhá, přes Olomouc. Nicméně nakonec se podařilo českým stavům prosadit také přímé spojení
Brna s Prahou a práce na spojovací trati do České Třebové byly zahájeny v roce 1843 s tím, že
provoz bude zahájen v roce 1846. V průběhu stavby se ukázalo, že tento termín je pro různé potíže, především (nikoliv však výhradně) geologického rázu, nereálný.
Nakonec byla trať stavebně dokončena v roce 1848, bylo naplánováno a císařského dvoru oznámeno její slavnostní otevření, ale vše muselo být, dokonce opakovaně, odloženo pro až kuriózní
nenadálé problémy – protahovaly se kolaudace staveb, nebyly včas dodány lokomotivy a dokonce
chyběly jízdenky. Zkrátka zmatek nad zmatek, který popudil dokonce císaře pána, mladého Františka Josefa I., jenž nakonec jen vzal na vědomí, že zahájení provozu bude oznámeno v novinách.
Žádná sláva se prostě nekonala (nakonec revoluční rok 1848 přinesl starosti jiné) a dne 1.1.1849
se vlaky po trati jen tak všedně rozjely.

Rozpis LSPP – stomatologie – ČERVENEC 2018
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN.
1.7.
5.7.
6.7.
7.7.
8.7.
14.7.
15.7.

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
MDDr. Janáč
Boskovice, Lidická 10
537 021 289
MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav. středisko
516 444 326
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 453
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 453
(MUDr. Řehořková)
21.7.
MUDr. Staňková V.
Jedovnice, Zdrav. středisko
516 442 726
22.7.
MUDr. Sládek
Velké Opatovice, nám. Míru 492
516 477 319
28.7.
MUDr. Semrádová
Sloup, Zemspol, 221
516 435 203
29.7.
MUDr. Žilka
Benešov, 19
516 467 313
Mimo výše uvedenou dobu je zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111.
Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 18:00 hodin do 24:00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 08:00 do 20:00 hodin.
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Odpadové hospodářství
Sběrný dvůr

Sběrný dvůr dle mého názoru velmi dobře funguje již od roku 2009. Sběrný dvůr provozuje
společnost SUEZ dříve SITA. Odpad je odvážen společností SUEZ pobočka Boskovice, kromě
kontejneru s větvemi, který je mnohem ekonomičtější odvážet do bližšího úložiště v Dolní Lhotě
než do Boskovic. Sběrný dvůr je využíván i občany sousední obce Spešov.
Sběrný dvůr je otevřen ve středu od 14.00 do 17.00 a v sobotu od 8.30 do 12.00 hodin.

Větve
Větve jsou samostatná kapitola odpadu. V předešlých letech byl velký problém, kam větve odkládat. Občané si zvykli dávat větve vedle sběrného dvora, které poté zaměstnanci obce pálili. Jenže
k větvím přibýval další odpad a postupně vznikala hromada odpadu, která už spálit nešla. Nechali jsme proto celou plochu za sběrným dvorem upravit, odpad byl odvezen a vydali jsem zákaz
ukládat u sběrného dvoru jakýkoli odpad. Likvidaci větví jsme vyřešili přikoupením kontejneru
na sběrný dvůr, do kterého občané větvě na sběrném dvoře ukládají a nevzniká tak hromadění
odpadu mimo sběrný dvůr.

Bioodpad, zeleň ze zahrad
Na sběr bioodpadu jsou po obci rozmístěné hnědé kontejnery. Dále je možné biologicky rozložitelný odpad uložit na sběrném dvoře. Každá domácnost obdržela zdarma kompostér.

Papír, plasty, sklo
V naší obci je velmi hustá síť kontejnerů na tříděný odpad – papír, plasty, sklo. Odpad je svážen 1
x za 14 dní. I při velkém množství kontejnerů byly kontejnery na papír neustále plné. Požadovali
jsme po svozové společnosti, aby papír byl svážen každý týden, ale bohužel v sudém týdnu to není
z technických důvodu svozové společnosti možné, papír je tedy svážen v lichém týdnu v pondělí
a v pátek. V roce 2017 bylo v naší obci vytříděno 67 tun odpadu.

Sada tašek na třídění odpadů
Pro obyvatele Ráječka byly pořízeny praktické
tašky na třídění odpadů, které Vám doma pomohou k perfektní separaci odpadů. Jeden set
obsahuje tři polypropylenové tašky, které jsou
barevně odlišené a opatřené popisem, co do tašek patří. Tašky jsou uzpůsobeny pro pohodlný
přenos ke kontejnerům a suchými zipy, kterými je lze spojit dohromady. Tašky lze snadno
omýt, takže Vám doma mohou pár let sloužit.
Věříme, že tašky v domácnostech pomohou
zlepšit domácí systém třídění odpadů. Zdarma si je mohou občané Ráječka vyzvednout na
obecním úřadě v Ráječku. Tašky budou vydány
oproti podpisu, jedna sada tašek pro jednu domácnost.
● Bc. Kateřina Sehnalová - místostarostka
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Přiložená mapa je součástí článku „Vlak v Ráječku"
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