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V sobotu 2. března prošel naší obcí Masopustní průvod, do kroku vyhrávala Holóbkova mozeka. Masky vyšly v 11.00 hodin ze Staré školy.
Průvod se vydal do horní části obce. Po zdolání té to trasy a větší zastávce u pana starosty, který
letos opět nezklamal se svým nápaditým převlekem celé rodiny a bohatým občerstvením, následovala dolní část. Ukončení celého průvodu bylo téměř po setmění na ulici Na výsluní u paní
místostarostky.
Děkujeme všem, kteří měli pro účastníky průvodu připravené občerstvení a přispěli do kasičky.
Výtěžek z této akce bude použitý na pořádání akcí pro děti v Ráječku. Děkujeme také všem, kteří
se převlékli a zapojili se do masopustního průvodu. Příští rok se těšíme v sobotu 22.2.2020

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RÁJEČKO
upozorňuje občany na

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
který se bude provádět v naší obci

v sobotu 13. dubna 2019 od 8:00 hodin.
Těžké věci budou na požádání vyneseny.

Místní poplatky 2019 – poplatek za odpad, za psa
Poplatek je vybírán od 1.3. 2019, splatnost poplatku je 31.5. 2019

Výše poplatku pro rok 2019 je stanovena:
470,- Kč / osoba / rok / - i cizinci hlášeni v obci k trvalému pobytu cizince
470,- Kč / rok za rekreační objekt, dům, ve kterém není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba
200,- Kč za prvního psa, 300,- Kč za druhého a dalšího psa
Poplatek je možné zaplatit v hotovosti na obecním úřadě v Ráječku nebo bankovním převodem.
Údaje pro bankovní převod: číslo bankovního účtu Obce Ráječko – 5525631/0100, variabilní
symbol – číslo popisného domu.

Informace k plánované přeložce nadzemního vedení
elektřiny na podzemní
V naší obci proběhne přeložka venkovního nadzemního vedení do země, v první etapě budou
dotčeny ulice Sadová, V Hájíčku, Sokolská, Sportovní, Krátká, Svitavská, Nová a Osvobození.
Přeložka má za účel přepojení stávajících odběrných míst, na nově vybudovanou zemní kabelovou distribuční síť nízkého napětí a demontáž stávající vzdušné sítě (demontují se sloupy,
střešníky s přípojkami a ostatní výzbroj).
Nové přípojkové a pojistkové skříně budou umístěny tak, aby byly veřejně přístupné (umístěné
na pilíř, nebo zasekané ve fasádě či plotu), stávající hlavní domovní vedení (HDV) bude naspojkováno z nové skříně, nebo bude vybudované celé, již měděným kabelem. Stávající elektroměry
budou napojeny z nových skříní. Veškeré náklady na tuto stavbu zaplatí E.ON. Po dokončení
stavby, HDV předá do vlastnictví jednotlivých odběratelů.
Kabelová trasa a skříně se dotknou pozemků ve vlastnictví soukromých osob a obce, pro uložení
energetických zařízení ve vlastnictví E.ONu do pozemků bude nutné dát souhlas ve formě
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a podpis na situační výkres.
V měsících dubnu, květnu 2019 obdrží občané písemně informace o plánované stavbě a návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Začne také projednávání umístění skříní
(návrh umístění byl zpracován dle technického zadání z E.ONu, bude možnost se setkat na místě
stavby či telefonická i emailová konzultace. Pracovníci projekční firmy budou navštěvovat občany, kterých se přeložka v první etapě bude týkat.
Na obecním úřadě v Ráječku bude možné nahlédnout na vzor smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene a na kompletní situaci stavby.
Stavba E.ONu se dotkne i stávajícího veřejného osvětlení v obci, které je taženo po sloupech.
Bude vybudováno nové veřejné osvětlení s novými stožáry se svítidly, v koordinaci se stavbou
E.ONu.
Informace o projektu je možné získat u projekční firmy ELING CZ, s.r.o.
projektant Karel Pára, tel.: 775 056 630, email.: para@elingcz.cz
Předběžný harmonogram stavby:
do 31.12.2019 – projekční příprava, podpisy smluv o zřízení věcného břemene
do 30.6.2021 – vyřízení povolení nutných ke stavbě
rok 2022 – realizace

Velikonoce
Jak je známe i neznáme
Tyto svátky, se před cca 3500 lety staly, díky Židům, svátkem zvaným pesach, připomínající
vyvedení židů z egyptského otroctví. Následně křesťané o 2000 let později začali slavit Velikonoce
(tzv. veliké noci), které pro ně dostaly význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním a takto se slaví
dodnes.
Než oslavíme samotné Velikonoce, prožíváme ještě masopustní období, které trvá od Tří
králů do popeleční středy. Je to období hodování, veselení, karnevalů a období, kdy by se měl
člověk pořádně najíst, od popeleční středy pak začíná tzv. postní doba, neboli příprava na
Velikonoce.
Postní doba však neznamená nejíst maso nebo jíst pouze jednou denně, jak to bylo v
dřívějších dobách, kdy maso nebylo samozřejmostí, ale může zahrnovat i jiné projevy např.
odřeknutí se věcí, které nutně nepotřebujeme (např. přemíra sladkostí u dětí), a činností, které
nás nějakým způsobem spoutávají a vzdalují od ostatních lidí (např. nadměrné sezení u počítače
a televize). Každý se rozhodne sám, jak ji prožije a co pro sebe a ostatní udělá.
Toto období trvá 40 dní a na konci postní doby je tzv. Svatý týden, kdy si křesťané připomínají
ukřižování Ježíše Nazaretského. Nejznámějšími dny ve svatém týdnu jsou Zelený čtvrtek, v
němž si připomínáme, mimo jiné, zatčení Ježíše v Getsemanské zahradě, Velký pátek, kdy byl
Ježíš ukřižován a Bílá sobota v níž se po setmění slaví slavné vítězství nad smrtí. Celá neděle, tzv.
Boží hod velikonoční, je ve znamení slavení vzkříšení Ježíše Krista.
Velikonoční pondělí už nepatří mezi křesťanské svátky, ale je to den volna, odpočinku, který
doprovází různé lidové tradice.
Zajímavostí je, že Velikonoce jsou svátky pohyblivé a tudíž se slaví každý rok v jinou dobu.
Letos Velikonoce připadají na neděli 21. dubna a příště je budeme slavit 12. dubna, vše je závislé
na prvním jarním úplňku. Pohanské svátky jara, jak někdy bývají Velikonoce mylně nazývány, se
v pohanské době slavily v den jarní rovnodennosti a toto datum se úplně neshoduje s
Velikonocemi tak, jak je slavíme dnes.
Jsou to ale také svátky plné tradic a symbolů. Mezi známé patří beránek, je jedním ze
symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry, byl právě on obětován za spásu světa.
Nejdůležitějším symbolem Velikonoc je, především pro křesťany, kříž, na kterém zemřel Kristus
ukřižováním, což byl trest nejvíce krutý a ponižující. Velmi oblíbený je také zajíček, kterého
známe nejčastěji čokoládového, původ má v pohanských rituálech oslavujících příchod jara a v
ikonografii ho můžeme najít jako symbol Krista.
Mezi tradiční pokrmy a zároveň symboly patří mazanec, který představuje slunce a zadělává
se na Bílou sobotu a jidáše, které se pečou na zelený čtvrtek, jako připomínka apoštola Jidáše,
který Krista před jeho popravou zradil.
Tradičně se také vysévá obilí, na znamení počátku zemědělských prací a vnesení jara do
našich domovů. Již prastarou tradicí je velikonoční pomlázka, kdy chlapci a muži si vyrobí
pomlázku z vrbového proutí a chodí na velikonoční pondělí po dědině, aby vyšlehaly ženy a
děvčata a ty byly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. Cílem vyšlehání není způsobit dívkám
bolest, ale projev úcty a náklonosti. Poslední z tradic, jsem vybrala, malování kraslic, které
sloužili ženám a dívkám jako odměna pro koledníka za vyšlehání pomlázkou. Vejce je od
pradávna symbolem zrození a života, v symbolice se také hojně uplatňovala červená barva, kterou
namalovala dívka kraslici pro hocha, na kterého si myslela. Vejce se dříve malovala pouze plná,
prázdná symbolizovala smrt a zdobila se jimi Morana. Dnes se již zdobí i vyfouknutá vejce.

Je ještě spoustu tradic, zvyků ba i pověr, které se místně i časově liší. Inu, jiný kraj, jiný mrav.
Bohužel tradice dnes ustupují do pozadí, proto žijme s tradicemi, předávejme je, ať nezůstanou
pouze ve vzpomínkách. Krásné Velikonoce.

 Radka Konvičková

Přednáška v knihovně
V Obecní knihovně Ráječko se ve čtvrtek 28.února uskutečnila přednáška s názvem: Severská
svatební cesta - Život v autě, život ve dvou, život ve svobodě...
Manželé Radka a Janek Konvičkovi z Ráječka spolu žili 180 dní v autě, najeli 25 000 km, projeli
14 zemí, měli jednu nehodu, Vánoce prožili v lese, Silvestra v nemocnici a domů se vrátili ve
třech. Manželé Konvičkovi svým poutavým vyprávěním zaujali posluchače, kteří do Obecní knihovny dorazili. Jejich zážitky o putování přes půlku Evropy a kousek Afriky jsou velmi zajímavé
a také poučné.
Děkujeme za krásný podvečer prožitý v jejich společnosti.

 Ivana Zapletalová

 Zprávy z matriky

Vítání občánků
V sobotu 9.března byli na obecním úřadě
v Ráječku přivítáni do života naši malí občánci:
Anna Konvičková
Marie Kuběnová

ulice Lesní
ulice V Hájíčku

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

Karneval v Rajčátku
V úterý 19.2. se v MC Rajčátko uskutečnil karneval pro nejmenší.
Děti si za pomoci rodičů vyrobily klauny z použitých CD.
Děkujeme pekárně U Blažků v Ráječku za darované výborné
koláče a koblihy.
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Jak se jmenují pohyblivé svátky, které slavíme na jaře?
Jaké hospodářské zvíře patří k typickým symbolům Velikonoc?
Jaké zvíře na Velikonoce symbolizuje Krista?
Jak se jmenuje svátek na oslavu vymanění Židů z egyptského otroctví?
Co pletou chlapci na Velikonoce?
…?….. vysazujeme na Velikonoce, abychom vnesli jaro do svých domovů.
Symbolem zrození a života je ...?.. .
Jaké je tradiční jídlo na Velikonoce?

Vyluštěnou tajenku pošli (nejlépe vyfocenou) na email duliera21@gmail.com, ze správných
odpovědí vylosujeme jednoho šikovného luštitele, kterého zpětně kontaktujeme, kde si může
vyzvednout malou pochvalu. Jméno vylosovaného luštitele či luštitelky bude zveřejněno v
dalším čísle zpravodaje.

SPOLEK RÁJEČKOVSKÝCH HOLEK
zve všechny občany na tradiční

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
které se koná v sobotu
6. dubna 2019 od 14 hodin ve Staré škole
v Ráječku
Program: prodej a zdobení velikonočních perníčků, malování velikonočních
vajíček, prodej a výroba jarních/velikonočních dekorací.

OBEC RÁJEČKO VE SPOLUPRÁCI SE ZÁJMOVÝMI
ORGANIZACEMI PŮSOBÍCÍMI V NAŠÍ OBCI,
srdečně zvou naše občany na Hasičskou louku
kde v pátek 3. května 2019 od 16.00 hodin
proběhne

STAVĚNÍ MÁJKY

V průběhu odpoledne zasadíme ovocné stromy.
Občerstvení zajištěno.

Dětský karneval
V neděli 24.února se ve Sportovní hale
v Ráječku konal DĚTSKÝ KARNEVAL.
O program se postaralo Studio Koráb
z Brna. Pro děti byly připraveny
sladké odměny.

Rozpis LSPP – stomatologie – DUBEN 2019
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN (soboty, neděle a svátky).
6.4.
MUDr. Loskot
Svitávka, Hybešova 197
516 471 210
7.4.
MUDr. Lukeš
Boskovice, Smetanova 24
516 454 046
13.4.
MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2
516 474 488
14.4.
MUDr. Nečasová
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963
19.4.
MDDr. Padalík
Boskovice, Nemocnice Boskovice
516 491 263
20.4.
MUDr. Paděrová
Šebetov 117
516 465 452
21.4.
MUDr. Paulíčková
Černá Hora, Zdravotní středisko
725 415 615
22.4.
MUDr. Pernicová
Boskovice, Růžové náměstí 16
774 177 804
27.4.
MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
28.4.
MDDr. Potůček
Blansko, Pražská 1b
516 419 538
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.

