Informace k volbám do Evropského parlamentu 2019
Volby se budou konat v pátek 24.5.2019 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 25. 5.2019 od
8.00 do 14.00 hodin v budově Staré školy, Osvobození č. 49, Ráječko.
Kdo může volit:
Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR, který
alespoň druhý den voleb tj. 25.5.2019, dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného státu (EU),
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým
dnem voleb (10.4.2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
Voličské průkazy
Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o
voličský průkaz- požádat je možné nejpozději do 22.5.2019 16.00 hodin. Vydávat voličské
průkazy bude možné nejdříve od 9.5.2019 do 22.5.2019.
Volba do přenosné hlasovací schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v
územním obvodu volebního okrsku.
Způsob hlasování
Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně jeden hlasovací lístek, na kterém může přitom
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné úpravy
nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu trvalého pobytu nejpozději do 21.5.2019.
 Kateřina Sehnalová, místostarostka

 Zprávy z matriky

Vítání občánků
V sobotu 6.4.2019 byli na obecním úřadě v Ráječku
přivítáni do života naši malí občánci:
Alex Pernica
Adéla Živná
Natálie Blažková

ulice Svitavská
ulice Sokolská
ulice Dlouhá

Z jednání rady obce
ze dne 26.2.2019






Rada obce schvaluje zveřejnění záměru na
směnu a prodej pozemků p.č. 1337/3 o výměře 87m2 a 1347/2 o výměře 197 m2 v
majetku obce Ráječko za část pozemku p.č.
1347/5 o výměře asi 38 m2.
Rada obce schvaluje text výzvy a zadávací
dokumentace na zakázku malého rozsahu,
„Ráječko, mobilita – Obecní úřad, odstranění bariér“. rada obce schvaluje administrátora výběrového řízení společnost WebSport & Consulting service s.r.o. Boskovice.
Rada obce schvaluje vypracování studie lokality u Hřbitova s bytovým domem pro seniory od společnosti Rizner.









Rada obce schvaluje podání žádostí o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2019 – na projekty: soustava vodních nádrží v Chrábce, oprava
mostu přes řeku Svitavu.
Rada obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na akci Ráječko – cyklostezka podél silnice II/374 36.
Rada schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace na inženýrské sítě potřebné v lokalitě u hřbitova pro stavbu bytového domu pro seniory.
Rada obce schvaluje text smlouvy o prodeji
dříví v drobném – palivové dříví.
Rada obce schvaluje zapojení se do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet.

ze dne 25.3.2019






Rada obce schvaluje zveřejnění záměru na
směnu pozemku p.č. 4140 o výměře 315
m2 v majetku obce Ráječko za část pozemku p.č. 4136 o výměře 315m2.
Rada obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ráječko k
31.12.2018.
Rada obce schvaluje rozdělení kladného
hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Ráječko
k 31.12.2018 ve výši 74 236,59 Kč - do rezervního fondu 74 136,59 a do fondu odměn 100,- Kč.







Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 1/2019 ve schváleném
rozpočtu.
Rada obce souhlasí se stavbou – rozšíření
distribuční soustavy nízkého napětí v ulici
Boženy Němcové na pozemku obce p.č.
3544 a 3546. Rada schvaluje uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro kabelové vedení.
Rada obce schvaluje prodej palivového
dříví z obecního lesa - samovýrobu.

Z jednání zastupitelstva obce
ze dne 14.3.2019





Zastupitelstvo schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu obce Ráječko na období
2019-2021.
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku
obce Ráječko k 31.12.2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části
pozemku p.č. 1134/1 o výměře asi 14 m2
(výměra bude upřesněna geometrickým
plánem) paní A. M., Lesní 118 za cenu



200,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady
související s prodejem uhradí kupující.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. st. 604 od
ZERA Rájec a.s. za cenu 70 000,- Kč.

 Kateřina Sehnalová, místostarostka

DC Orli Ráječko
Po půl roce vám opět přinášíme informace, jak se daří šipkařům, kteří reprezentují obec Ráječko. Jsme skoro na konci sezony 2018-2019 a máme před sebou poslední zápas. Cesta to nebyla jednoduchá. V téhle skupině bylo hodně rovnocenných týmů a né vždy jsme vyhrávali.
Vzpomeneme zápas s týmem Surikaty Vavřinec (6.1. 2019), kteří v té době byli na posledním
místě a my jsme utrpěli porážku 5:13, ale ani tohle nás nezastavilo a my si šli za svým cílem.
Tenhle rok vyhrát a být znovu nejlepší. Celou sezonu jsme se drželi mezi prvními třemi v tabulce a pokud se již nic zásadního nestane, tak bychom se měli stát vítězi 2. ligy a tím si zajistit
již podruhé účast na MČR družstev a také postup do 1. ligy.
S jistotou můžem říct, že nejlepšími hráči týmu pro tuto sezonu se stali Otakar Vlach (Ráječko)
úspěšnost 75%, Milan Fruhauf (Blansko) úspěšnost 67% a Pavel Slezáček (Ráječko) úspěšnost
64%, avšak nejen tihle tři hráči, ale i zbytek týmu přispěl k úspěchu v téhle sezoně. Jmenovitě
Martin Přibyl (Ráječko), Kamil Kuběna (Ráječko), Květoslava Beranová (Spešov) a v neposlední řadě vynikající kapitán a hlava celého týmu Tomáš Kotlán. Konečné výsledky a statistiku týmu a hráčů se dozvíte na http://www.sipky.org/.
 DC Orli Ráječko

Akce obecní knihovny Ráječko
Marek Šolmez Srazil pobavil děti v MŠ Ráječko - V pátek 22. března vystoupil v MŠ Ráječko
Marek Šolmes Srazil. Tento mladý umělec, učitel v MŠ v Praze, píše knihy pro děti do kterých
vkládá neotřelou poetiku. Akce se konala pod záštitou Obecní knihovny Ráječko a Regionálního oddělení Městské knihovny Boskovice.
Noc s Albatrosem - Noc z pátku 29. března na sobotu 30. března prožili žáci základní školy
Ráječko společně v prostorách školy. Zúčastnili se celostátní akce Noc a Andersenem, letošní
téma znělo: Noc s Albatrosem, knižní nakladatelství slaví v letošním roce 70 let. Děti měly
připravený kostým postavy z knihy, kterou právě čtou a o knize poutavě vyprávěly. Společně
vyráběly origami a absolvovaly stezku odvahy.
Beseda s Ivanou Peroutkovou - Ve čtvrtek 4. dubna navštívila děti ze školní družiny v Ráječku
autorka dětské literatury Ivana Peroutková. Ve svém vyprávění se dětem svěřila, proč začala
psát knihy pro děti a kde při psaní svých příběhů, získává inspiraci.
Ukázky háčkování - V pátek 5. dubna paní Libuše Škaroupková představila v Obecní knihovně
svá háčkovaná díla a příchozím návštěvníkům knihovny trpělivě vysvětlovala pracovní postupy
a návody při háčkování různých výtvorů. Děkujeme paní Škaroupkové, za příjemně prožité odpoledne a trpělivost.
Foto z akcí ve fotogalerii – www.rajecko.cz
 Ivana Zapletalová, knihovnice

STAVĚNÍ MÁJKY
v pátek 3. května 2019 od 16.00 hodin na Hasičské louce
V průběhu odpoledne zasadíme ovocné stromy. Občerstvení zajištěno.

Obec Ráječko zve všechny děti a rodiče na

který se bude konat v sobotu 8.června 2019
od 15 hodin na Hasičské louce
Program: spousta tradičních i netradičních her,
v 16:30 divadelní představení pro děti divadla
Špílberg – v případě nepříznivého počasí bude
divadlo odehráno ve Staré škole.

Rozpis LSPP – stomatologie – KVĚTEN 2019
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN (soboty, neděle a svátky).
1.5.
MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav.středisko
516 444 326
4.5.
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 453
5.5.
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 453
8.5.
MUDr. Semrádová
Sloup, Zemspol, 221
516 435 203
11.5.
MDDr. Sládek
Velké Opatovice, nám. Míru 492
516 477 319
12.5.
MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko
516 442 726
18.5.
MUDr. Stojanov
Blansko, B.Němcové 1222/15
605 184 479
19.5.
MUDr. Ševčíková B Blansko, Svitavská 1A
516 416 386
25.5.
MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 454
26.5.
MDDr. Šméralová K. Boskovice, Lidická 8
731 074 479
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.

Luštitel Velikonoční tajenky, autorky Radky Konvičkové, z minulého
čísla se žádný nepřihlásil, proto nemůže být zveřejněno jeho jméno.
Uzávěrka zpravodaje je vždy do 20. dne v měsíci. Články dodané později nebudou již
v aktuálním zpravodaji otisknuty.

