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Vážení občané,
uteklo to jako voda, po čtyřech letech máme za sebou další volební období a první víkend v říjnu
před sebou volby do zastupitelstva obce Ráječko. Na rozdíl od jiných obcí, kde těžko skládají
kandidátky a například v Lipovci nesložili ani jednu a tudíž tam volby nebudou, v naší obci je
stále dost lidí, kteří mají chuť v zastupitelstvu být. Je podáno 5 kandidátních listin, každá po 15
kandidátech, to znamená, že budete mít možnost vybírat z 75 lidí. Stejně jako před čtyřmi lety.
Dovolte mi v krátkosti shrnout uplynulé volební období. Zastupitelstvo obce se sešlo na 17 zasedáních. Všechna zasedání byla usnášeníschopná. Sedm zastupitelů mělo 100% účast, nejhorší
potom jeden zastupitel s účastí 83%. Rada obce se sešla na 56 zasedáních a účast radních byla
až na drobné výjimky vzorná. Dále v zastupitelstvu velmi dobře pracovaly výbory kontrolní a
finanční a také sbor pro občanské záležitosti. Chtěl bych poděkovat všem radním a zastupitelům
za jejich práci pro obec. Sice jsme se ne vždy na všem shodli, ale velmi mě těší, že v zásadních
otázkách se nikdy nestalo, že by proti sobě stála tvrdě „koalice“ proti „opozici“. Troufám si říct,
že zasedání zastupitelstva probíhala v pracovním duchu, bez zbytečných osobních ataků.
Myslím si, že za volební období se podařilo udělat spoustu práce. Některá je už vidět například
přístavba školy a školky, nová hasičská zbrojnice, cyklostezka do Blanska, nové dětské a workoutové hřiště a tak dále, některá je zatím ještě na papíře a poněkud virtuální což je třeba digitalizace
obce a pozemkové úpravy. Hodně věcí je také připraveno k realizaci na příští období.
Další velké poděkování patří spolkům v naší obci a všem občanům, kteří se podílejí na organizaci kulturních a sportovních akcí v Ráječku a také všem zaměstnancům obce, bez jejichž práce
bychom se neobešli.
Přeji všem krásné babí léto a u voleb šťastnou ruku.
● Vít Rajtšlégr, starosta obce

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ A HASIČEK
Začínáme v pátek 7.9.2018
Chceš se dozvědět víc o práci hasičů?
Hledáš nové kamarády, zážitky a zábavu?
Máš rád/a sport a soutěžení?
Pokud ANO, přijď každý pátek v 16.00 hodin
do hasičské zbrojnice v Ráječku
a připoj se k nám .
Více informací u vedoucí mládeže Lucie Menšíkové – tel.č.: 607 278 258
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1976 Mateřská škola - poslední pohledy před přestavbou
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Největší akce posledních let
Snad nejvíc jsem rád, že se podařilo zrealizovat přístavbu základní a mateřské školy. Všechno, co
jsme v minulém období udělali je, troufnu si říct, důležité a prospěšné, ale to, že jsme se dokázali
postarat o dostatečnou kapacitu hlavně mateřské školky považuji za největší úspěch. To, že rodiče nemusí mít obavy, že pro jejich děti nebude místo a budou mít problém nastoupit do zaměstnání po mateřské dovolené. Naše dnešní mateřská škola má tři třídy s kompletním zázemím s
kapacitou 75 dětí. Realizace této akce nebyla ale vůbec lehká, spíše trnitá. O to větší radost mám
z toho, že se dílo podařilo. Velice mě překvapilo, když při hlasování v zastupitelstvu o realizaci
této akce a o přijetí dotace tuto akci nepodpořili dva zastupitelé, oba pedagogové.
Projektovou přípravu jsme zahájili už v roce 2013. Také jsme podali žádost o dotaci do programu
ROP Jihovýchod. S žádostí jsme byli úspěšní a získali dotaci do výše 11,5 milionu, tj 85% nákladu. Vypsali jsme výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vybrána byla nejlevnější nabídka s cenou
10 milionů korun. Tato cena byla také dodržena. Ovšem termín stavby byl šibeniční a bylo třeba
ji dokončit a vyúčtovat do konce roku 2015. Takže když odečteme zimní období tak celá stavba
trvala neskutečných 7 měsíců. Spolu s majitelem stavební firmy jsem byl na stavbě prakticky denně včetně víkendů a spousty problémů jsme řešili za pochodu a úspěšně. Dodnes si ale pamatuji,
kolik nervů a probdělých nocí to stálo. Hlavně šibeniční termín a stohy různých papírů a hlášení,
ale také velmi přísná kontrola za strany poskytovatele dotace. A ta úleva, když všechno dobře
dopadlo a v dubnu 2016 na účet obce konečně doputovala částka 8,5 milionu korun což představovalo 85 % nákladů a dalších 200 tisíc dotace Jihomoravského kraje. Tehdy jsem se zařekl, že už
nic stavět nebudu. Ale brzy mě to přešlo a další stavbou, která se podařila zrealizovat, byla nová
hasičská zbrojnice. Ale to už je jiné téma.
Po úspěšné realizaci přístavby naší Mateřské a základní školy, jsme ve spolupráci s vedením školy
začali realizovat úpravy školní zahrady. Vznikla zde Medvědí stezka – vlastně úplně nově koncipovaná školní zahrada. Zastaralé prvky byly odstraněny a vznikly nové, pro děti zajímavé části
zahrady. Prostor je řešen tak, že umožňuje pohyb, tvořivou hru i relaxaci pod širým nebem. Děti
se přirozenou cestou učí a osvojují vztah k místu, ve kterém žijí a získávají řadu dovedností,
rozvíjejí kreativitu a vlastní sebevědomí.
Žabka, ježek, sova a samozřejmě symbol naší školy medvěd. V tomto duchu je nová školní zahrada pojata.
Podél plotů je vysazen živý plot jako clona od veřejného prostoru. Západní straně zahrady zaujímá velká travnatá plocha pro volnou hru dětí. Na jih je orientován hmyzí domek pro pozorování
nebodavého hmyzu. U plotu vznikl zelený kout z vrbových prutů, vrbový tunel a vrbová chýše.
Pro pobyt ježka je vybudován ježkovník. Byla vysazena další zeleň a keře.
Svah v zadní části zahrady byl využit na osazení terénní skluzavky, šplhacího chodníku a plochy
pro zimní bobování.
Umístěny jsou také dva nové domky pro rozvoj společenských her dětí např. na téma kuchyňka,
obchod. U budovy školy bylo osazeno venkovní pítko pro děti a tabule na kreslení. Ve střední
části zahrady funguje mlhovadlo pro osvěžení v horkých dnech.
V zadním rohu k budově školy přiléhá venkovní učebna, kterou využívají i děti ze základní školy.
V ploše mezi budovou a potokem vznikl hmatový chodník.
Ve střední části zahrady je obrovské pískoviště a dřevěná konstrukce pro zavěšení šplhacích a
houpacích lan.
Celá zahrada je doplněna ještě dalšími drobnými prvky, vybudován byl také závlahový systém.
Myslím, že celý areál mateřské a základní školy našim dětem nabízí vlídné a domácké prostředí,
ve kterém se mohou cítit dobře a poskytuje výborné zázemí jak pro výuku, tak i pro odpočinek a
mimoškolní aktivitu.
● Vít Rajtšlégr, starosta obce
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Získané dotace ve volebním období 2014-2018
poskytovatel

částka předmět dotace

2015
Jihomoravský kraj

600 000,00 Kč Cyklostezky Ráječko - Blansko

Jihomoravský kraj

200 000,00 Kč Přístavba ZŠ a MŠ

Jihomoravský kraj
Regionální rada Jihovýchod
Jihomoravský kraj

20 000,00 Kč Oprava dětského hřiště Na Výsluní
8 000 000,00 Kč Přístavba ZŠ a MŠ
500 000,00 Kč Stavba Hasičské zbrojnice

2016
Jihomoravský kraj

25 000,00 Kč Vybavení knihovny

Jihomoravský kraj

179 000,00 Kč Školní zahrada u ZŠ a MŠ

Jihomoravský kraj

20 000,00 Kč Mobiliář Hasičské louky

Jihomoravský kraj

1 000 000,00 Kč Stavba Hasičské zbrojnice

2017
Nadace ČEZ

300 000,00 Kč Dětské hřiště Na Trávníkách

Jihomoravský kraj

200 000,00 Kč Oprava mostu přes Svitavu I. Etapa

Jihomoravský kraj

84 000,00 Kč Změny územního plánu

Jihomoravský kraj

22 000,00 Kč Ovocné stromy

Jihomoravský kraj

600 000,00 Kč Stavba Hasičské zbrojnice

2018
Jihomoravský kraj

250 000,00 Kč Oprava mostu přes Svitavu II. Etapa

Jihomoravský kraj

300 000,00 Kč Výměna oken a oprava WC ve staré škole

Operační program životní
prostředí.

1 400 000,00 Kč Rozhlas po celé obci, protipovodňová
opatření

Ministerstvo pro místí rozvoj

3 500 000,00 Kč Bezbariérovost obecního úřadu

celkem 2014-2018

17 200 000,00 Kč
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Informace k volbám do zastupitelstva obce
Volby se budou konat:
v pátek 5.října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6.října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
v budově Staré školy, Ráječko, Osvobození 49.
VOLIČEM
je občan obce, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu a je státním občanem České republiky nebo státním občanem členského
státu Evropské unie - pokud požádal na obecním úřadě o zápis do dodatku stálého seznamu
voličů.
HLASOVÁNÍ
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Jde-li o cizince,
prokáže státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR, průkazem o povolení k pobytu vydaným dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR.
HLASOVACÍ LÍSTEK
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva.
Do zastupitelstva obce Ráječko se volí 15 členů
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Úprava hlasovacího lístku
Hlasovací lístek volič upraví jedním z uvedených způsobů:
1. Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v
počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
2. Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z
kterékoli volební strany, nejvýš však 15.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané předchozích bodech kombinovat, a to tak, že lze křížkem označit jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu ani žádného kandidáta, hlasovací
lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je hlas neplatný.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Voličský průkaz se nevydává.
HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ SCHRÁNKY
V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může být hlasování umožněno i mimo voleb-ní místnost v rámci volebního okrsku do přenosné schránky. Zájem volit do přenosné schránky
je možno nahlásit na obecním úřadě nebo v dny voleb přímo ve volební místnosti, telefon do
volební místnosti: 724 01 84 86.
● Bc. Kateřina Sehnalová - místostarostka
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Kynologický klub Ráječko
Poprvé v historii kynologického klubu Ráječko
se naše členka Alena Macharáčková se psem
Arranem z Kraje Karla IV, probojovala postupovým žebříčkem do finále mistrovství České
republiky německých ovčáků, které se konalo
29.6-1.7.2018 v Horní Bříze. V tomto finále se
umístila na krásném 34.místě.
Tímto umístěním velice dobře reprezentovala
náš kynologický klub.

DÍKY ALČO A ARRANE !!!!!!!

● Helena Honcová

VÁŽENÍ SENIOŘI, SENIORKY

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ RÁJEČKO POD ZÁŠTITOU OBCE RÁJEČKO
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT

„NA TRADIČNÍ SETKÁNÍ“
v sobotu 22.9.2018 od 14.00 hodin ve Staré škole v Ráječku.
K tanci a poslechu zahraje „Holóbkova mozeka“.
V programu vystoupí Holky z naší Staré školky.
Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

... PODĚKOVÁNÍ ...
Vážení občané,
Děkuji jménem paní Cimbálníkové za SBĚR VÍČEK z PET LAHVÍ , který byl k
6.7.2018 UKONČEN.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do této akce a doufáme, že Vás budeme moci
požádat jindy o pomoc, bude-li jí třeba.
Za výbor ČČK Ráječko Libuše Škaroupková

www.rajecko.cz
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MC RAJČÁTKO zve na naučný kurz pletení z pedigu pro začátečníky i pokročilé
v sobotu 13.října 2018 v hasičské zbrojnici v Ráječku
- naučíme se základním technikám pletení z pedigu, úplní začátečníci na pevném dnu, pokročilí si vyzkoušejí vyplétané dno košíčku - každý účastník si zhotoví košíček, mísu,
podnos dle vlastního výběru ( veškerý materiál a pomůcky dostanete )
- kurz bude trvat asi 5 hodin
- cena kurzu 100,- Kč
- přihlášení : jana.vejplacha@seznam.cz, tel: 731 560 898 nebo osobně na Obecním úřadě
Ráječko

OBEC RÁJEČKO VÁS SRDEČNĚ
ZVE NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
S DOPROVODNÝM PROGRAMEM

KDY: 31.8.2018

OD 17:00

KDE: NA HASIČSKÉ LOUCE

„AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY“
17:00 – 19:00hod. – HOLÓBKOVA MOZEKA
19:00 – 24:00hod. – KAREL GOTT

REVIVAL MORAVA

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, VSTUPNÉ ZDARMA
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Činnost Sboru pro občanské záležitosti v Ráječku
První aktivitou sboru pro občanské záležitosti je ta, která souvisí s příchodem člověka na svět Vítání občánků. Na pozvání obce se ho účastní rodiče se svými dětmi a jen velmi výjimečně se
stane, že někdo pozvání nepřijme. Často se naopak stává, což nás velice těší, že se při obřadu
sejde celá širší rodina včetně prarodičů a dalších příbuzných. Vítání připravují pracovnice obecního úřadu, na samotném obřadu se podílí také ČSŽ, ČK, děti ze základní školy, pan Kuběna s
dcerou Emou, kteří hrají na kytaru a na housle, fotograf Lukáš Kala a já nebo pan starosta na
něm zastupujeme obec. Rodiče dostávají drobné dárky a poukaz na částku 5 000,- Kč, která je
splatná při dovršení 1 roku věku dítěte za splnění podmínky, že dítě má trvalé bydliště v Ráječku.
V roce 2017 bylo přivítáno 22 dětí, letos zatím 10. Nejčastěji přicházejí rodiče, kdy má jiné jméno
maminka a jiné tatínek. Projevuje se tak výrazný trend, že rodiče stále častěji neuzavírají klasické
manželství.
Svatby z titulu své funkce vykonává pan starosta. V roce 2017 se v režii obce konaly pouze dvě
svatby a letos zatím jedna. Asi je to tím, že pokud už na svatební obřad dojde, tak si lidé stále více
vybírají různá netradiční a atraktivní místa, jako jsou hrady, zámky, apod.. Při svatebním obřadu
v Ráječku novomanželé dostávají od obce peněžitý dárek ve výši 2 tisíc korun, opět za podmínky,
že alespoň jeden z nich má v Ráječku trvalé bydliště.
Vůbec nejčastější aktivitou SPOZ jsou gratulace jubilantům, našim občanům, kteří dovršili 75
a více let věku. Jménem sboru pro občanské záležitosti je navštěvují pracovnice obecního úřadu
a paní místostarostka. I když možná někteří jubilanti o takovou pozornost nestojí, většinou to
ocení a berou návštěvu jako příležitost k popovídání si o dění v obci, svěří se svými radostni či starostmi. Jsou takoví, kteří si přijdou termín návštěvy domluvit sami předem nebo takoví, kteří se
na gratulanty připravují a čekají se sepsanými poznámkami, co potřebují probrat, na co se zeptat.
Obec také pomáhá rodinám pozůstalých se zajištěním smutečního rozloučení. Takzvané pohřebné se vyplácí ve výši 5 tisíc korun a v roce 2017 bylo vyplaceno 10 krát, letos 5 krát.
● Světla Havlíčková

Naše škola
Pan starosta se ve svém článku zabýval školou po stránce materiální a popsal budování rozsáhlé
přístavby, kterou se podařilo realizovat během posledního volebního období. Dnes po třech letech od jejího otevření je jisté, že pustit se do této náročné akce bylo správné rozhodnutí.
V naší obci přibývá mladých rodin a tím i dětí. Vždyť jen v roce 2017 se jich v Ráječku narodilo
21 a v letošním roce zatím 8. Rodiče se mohou spolehnout, že své děti bez problémů v mateřské
i v základní škole umístí. O venkovských malotřídkách se mluví jako o školách rodinného typu,
protože se všichni znají a tvoří jakousi velkou rodinu. Už je nikdo nechce rušit, protože se ví, že
škola má podíl na vytváření vztahu dětí ke svému rodišti a že má důležitou roli ve veřejném životě
obce. Proto obec svou školu podporuje. Jako členka zastupitelstva a Školské rady fungování školy sleduji a mám z jejího rozvoje radost.
Mateřská škola je trojtřídní a její celková kapacita je 74 dětí. K docházce jsou přijímány děti zpravidla od 3 let a pokud má mateřská škola volná místa, tak i děti, kterým nějaký ten měsíc do tří
let chybí. Pokud jsou tam takto malé děti, tak mají učitelky k ruce asistentku – chůvu. Kromě
moderně vybavených vnitřních prostor mají děti k dispozici také nově upravenou školní zahradu.
Provozní doba mateřské školy je 6,30 – 16,30 hod.
Základní škola zajišťuje vzdělávání dětí v 1.- 5. ročníku. Celkový počet žáků k 1. září 2018 je 55
žáků.
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V posledních letech bylo nutné slučovat dva ročníky do jedné třídy. I tak byl počet dětí ve třídě
maximálně 21. Prvňáčci bývají v samostatné třídě, i když jejich počet v poslední době nepřesáhl
13 dětí. Dobrou organizací vzdělávání se podařilo, že i 2. a 3. ročník je samostatný a ke slučování
dochází jen v předmětech jako je tělesná, hudební, výtvarná a pracovní výchova.
Další součástí školy je školní družina. Její kapacitu se podařilo navýšit na 50 dětí a mohou ji
navštěvovat všechny děti od 1. do 5. Ročníku. Provozní doba školní družiny je ráno od 6, 40 a
odpoledne do 15,30 hod.
Odcházející žáci 5. ročníku pokračují na základních školách v Rájci-Jestřebí nebo v Blansku a
někteří přechází na gymnázium. Jejich znalosti jsou hodnoceny velmi dobře.
A nyní několik postřehů: Školní akademie - vidím zdravě sebevědomé děti, vtip a humor, radost
ze společného díla. Učitelé v pozadí, vždyť jde o děti – ale všichni víme, že bez nich by to nešlo. Zahradní slavnost – nově přebudovaná zahrada plná dětmi vyrobených brouků a různého
hmyzu, docela velký projekt, během kterého se děti určitě dost dozvěděly. Sportovní soutěže,
recitační soutěž, školní časopis, výlety, kulturní představení apod. Výčet by byl dlouhý, kdo chce
může navštívit školní webové stránky a dozvědět se víc, nakonec i v tomto Zpravodaji si můžete
pravidelně číst Zprávičky ze školy.
Společně s nárůstem dětí a žáků roste i počet zaměstnanců. V současné době ve škole pracuje 14
pedagogů, 3 pracovnice školní jídelny a 4 provozní pracovníci.
Musím konstatovat, že obec měla šťastnou ruku při výběru ředitele školy. Pan ředitel PaedDr.
Pavel Vaverka se škole věnuje s velkým nasazením. Intenzivně se věnuje hlavní činnosti školy,
kterou je bezpochyby vzdělávání. Motivuje a inspiruje zaměstnance i děti. Je úspěšný také v roli
manažera a školu spravuje s péčí dobrého hospodáře. Říká, že si cení dobré spolupráce s obcí,
protože ví od svých kolegů, že tomu tak zdaleka není všude.
● Světla Havlíčková

1982 Mateřská škola - otevření zrekonstruované budovy školky
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Z jednání rady obce Ráječko ze dne 26.6.2018
 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2018 ve schváleném rozpočtu
 Rada obce schvaluje výměnu oken a dveří v budově Staré školy, rada obce schvaluje
smlouvu o dílo s RI OKNA a.s. na výměnu
oken a dveří ve Staré škole
 Rada obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 300 000,- na
opravu budovy Staré školy - na výměnu oken,
dveří a na opravu sociálního zařízení

 Rada obce Ráječko neschvaluje záměr pana
Suka a Hrušky na pořádání jednodenních prodejních trhů – burzy na hasičské louce
 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy mezi
Svazkem Vodovodů a kanalizací a obci Ráječko financování díla : kanalizační ČS k 1 – doplnění technologie o strojní separaci shrabků.
Obec Ráječko uhradí na realizaci této akce 178
000,- Kč.

Z jednání rady obce Ráječko ze dne 23.7.2018
 Rada obce schvaluje smlouvu o spolupráci
mezi obcí Ráječko a Jihomoravským krajem.
Předmětem je zasazení lípy při příležitosti 100.
výročí vzniku samostatného československého
státu .

 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2018 ve schváleném rozpočtu
 Rada obce schvaluje nákup malotraktoru .
● Bc. Kateřina Sehnalová - místostarostka

V kronice obce Ráječko se o roku 1918 píše:
Dle vyzvání moravského zemského výboru z 5.června 1918 čís. 22.421 měly veškeré úpisy obce
obnášeti nejméně šesteronásobný obnos veškerých v obci předepsaných daní, tedy v Ráječku
18.000K. Proto obecní výbor ve schůzi 26.června jednohlasným usnesením rozhodl, aby obec
upsala na VIII. Válečnou půjčku ještě 12.000K.
Zatím připravoval se ve světové válce kritický přelom: Němci byli poraženi ve Francii, Rakušané
v Itálii.
Dne 27.října zaslal zahraniční Rakousko – Uherský Julius Andrassy prezidentu prezidentu Severo – amerických států Wilsonovi telegram, že Rakousko-Uhersko přijímá všech 14 bodů Wilsonových, žádá okamžité příměří a uznává právo českého národa na samostatnost. Nato 28. října
1918 prohlášena samostatnost československého státu, jehož vládu prozatím převzal Národní
výbor, složený z předáků bývalých politických stran mimo klerikály. Převrat udál se bez nejmenšího krve prolití!
Dne 14. listopadu sešlo se Národní shromáždění státu československého v Praze, prohlásilo sesazení Habsbursko-Lotrinské dynastie a proklamovalo svobodnou československou republiku.
Zvolena vláda: prezident Tomáš Garrigue Masaryk a ministerstvo Kramář – Švehla.
Všude konány radostné oslavy našeho osvobození po 300leté porobě. V Ráječku konána oslava
taková dne 5. listopadu ve škole pro děti i pro rodiče.
V měsíci listopadu vypsán na účel nového státu půjčka Svobody v obnosu 500 mil. K. Byla daleko
přepsána, upsalo se přes miliardu K.
Učitelský sbor upsal 2100K, obec , jednotlivci.
Hejtmanství vyzvalo obec, aby podala zprávu o obecním jmění a dluzích. Obecní výbor ve schůzi
dne 15. prosince usnesl se o tomto výkazu:
čisté jmění 23 745K, polí 32 měřice a 200K, luk 49 měřic a 150K, lesa 59 měřic a 100K, pastvin
179 měřic a 22.88K . Dluhy 13 165K.
Tolik zápis roku 1918 v kronice obce Ráječko.
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OBECNÍ KNIHOVNA RÁJEČKO VYHLAŠUJE
fotosoutěž na téma

„MŮJ NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁŽITEK
Z LETNÍ DOVOLENÉ“
Své fotografie mohou zájemci přinést do
Obecní knihovny Ráječko,
nebo zaslat na e-mailovou adresu:
ivana.zapletal@seznam.cz
do 20.09.2018
Hlasování soutěže se uskuteční v termínu 5.- 6.10.2018
ve Staré škole v Ráječku.
V tomto termínu se konají komunální volby
do zastupitelstva obce.

Rozpis LSPP – stomatologie – ZÁŘÍ 2018
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN.

1.9.
MDDr. Trubáčková
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 452
2.9.
MUDr. Vrtělová
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 455
8.9.
MUDr. Stojanov
Blansko, B. Němcové 1222/15
605 184 479
9.9.
MDDr. Koudelková
Blansko, Pražská 1b
516 419 538
15.9.
MUDr. Beranová
Blansko, Gellhornova 9
735 056 656
16.9.
MDDr. Bočková Eva
Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
22.9.
MUDr. Bočková Jana
Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
23.9.
MUDr. Fenyk
Letovice, Tyršova 15
516 474 310
28.9.
MUDr. Grénarová Magda
Boskovice, Růžové nám. 16
774 710 550
29.9.
MUDr. Grenarová Marie
Poliklinika Blansko, Sadová 33
724 081 182
30.9.
MUDr. Mikulášková
Letovice, Mánesova 468/2
516 474 488
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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- sázení stromu
Při příležitosti 100. výročí vzniku Československa bude v naší obci
slavnostně zasazena lípa, za účasti představitelů
Jihomoravského kraje. Akce se zúčastní také pan farář Jiří Kaňa.
v pátek 28.9.2018 v 15.00 hodin na náměstí 1.máje (u kapličky).
Od 14.00 hodin bude na náměstí vyhrávat „Holóbkova mozeka“.
Hudba bude hrát i po ukončení slavnostní části programu.
Srdečně zveme všechny naše občany.

RÁJEČKO

pátek 28. 9. 2018
v 15:00
náměstí 1. máje
(u kapličky)

POZNEJME SE LÍP.

Slavíme 100 let výsadbou 100 lip.
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