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Stěhování obecního úřadu

Budovu obecního úřadu čeká v letošním roce rekonstrukce. V této souvislosti, abychom zajistili chod úřadu a služby pro naše občany, bude obecní
úřad dočasně přestěhován do budovy Staré školy. O termínu a dalších podrobnostech Vás budeme informovat, jakmile bude znám přesný harmonogram prací.

Místní poplatky 2019

 Vít Rajtšlégr, starosta obce

Upozorňujeme občany, že do konce května měly být zaplaceny poplatky na rok 2019.
Kdo ještě poplatky nezaplatil, ať tak učiní co nejdříve.
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 nebo bankovním převodem. Údaje pro
bankovní převod: číslo bankovního účtu Obce Ráječko – 5525631/0100, variabilní symbol –
číslo popisného domu.

 Zprávy z matriky

Vítání občánků
V sobotu 4.5.2019 byli na obecním úřadě
přivítáni do života naši malí občánci:
Richard Jurák
Sofie Nečasová
Jakub Bártl
Oliver Müller

nám.1. máje
nám.1. máje
ulice Lesní
ulice Dlouhá

Novým občánkům přejeme hodně zdraví a spokojený život v obci.

Zájezd
V pátek 17.května pořádala Obecní knihovna Ráječko ve spolupráci s představiteli obce Ráječko, zájezd na vodní dílo Gabčíkovo na Slovensku a návštěvu hlavního města Slovenska - Bratislavy.
Po příjezdu k vodnímu dílu Gabčíkovo jsme v přístavišti nastoupili na loď MORAVA a její kapitán
nás při dvouhodinové plavbě provezl plavebními komorami v obou směrech. Během několika minut
jsme v plavební komoře vystoupali do výšky 24 metrů a při cestě zpět jsme o stejný počet metrů zase
poklesli.
Následovala prohlídka technické části elektrárny. Na jejím projektování a budování se podíleli i technici a pracovníci ČKD Blansko. Jsou zde instalovány Kaplanovy turbíny, které spolehlivě běží více jak
třicet let. Někteří účastníci exkurze dokonce s dojetím poznávali svá díla, která zde před třiceti lety
pomáhali realizovat.
Dalším bodem zájezdu byla individuální prohlídka Bratislavy, kde právě probíhalo MS v ledním hokeji. Město bylo plné fanoušků různých národností. Každý z účastníků zájezdu si našel svůj cíl prohlídky a v 19. hodin jsme se společně sešli na parkovišti u autobusu a vydali na cestu domů.

 Ivana Zapletalová, knihovnice

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.

Z jednání rady obce ze dne 24.4.2019
 Rada obce neschvaluje zveřejnění záměru na
prodej části pozemku p.č. 3910 a 1353/20. (u
bytového domu na ulici Sokolské)
 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit směnu pozemku p.č. 4140 o výměře
315 m2 za část pozemku p.č. 4136 o výměře
315 m2. (ulice Okružní)
 Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit
směnu pozemku p.č. 1337/3 o výměře 87 m2 a
pozemku p.č. 1347/2 o výměře 197 m2 za část
pozemku p.č. 1347/5 o výměře 38 m2, prodej
zbývající výměry. (pozemky u domu čp. 192
v Hájíčku)
 Rada schvaluje zveřejnění záměru na prodej
části pozemku p.č. 1791/10 o výměře asi 15
m2. (u domu čp. 14 na ulici Dlouhá).
 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového
opatření č.2/2019.
 Rada bere na vědomí vyhodnocení kalkulací
cen vodného a stočného za rok 2018.
 Rada obce schvaluje prodej palivového dříví –
samovýroby.

 Rada obce revokuje část usnesení č. 3/4 usnesení rady obce ze dne 28.12.2019: Rada obce
schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace na rok
2019 pro Český svaz žen Ráječko ve výši
45 000,- kč.
 Rada obce schvaluje poskytnutí finanční ho
daru pro spolek Ženy Ráječko, z.s. ve výši
45 000,-Kč.
 Rada obce souhlasí s úplnou uzavírkou silnice
II/374 Ráječko – Blansko dne 14.9.2019
z důvodu konání Blanenské desítky s tím, že po
celou dobu bude na křižovatce v Ráječku
zajištěna pořádková služba.
 Rada obce bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí dotace na veřejné
informační služby knihovny v Ráječku ve výši
22 000,- Kč.
 Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku
Městu Blansko na spolufinancování sociálních
služeb pro rok 2019: na služby sociální prevence a sociálního poradenství ve výši 39 500,Kč a na služby sociální péče ve výši 56 000,- kč.
 Bc.Kateřina Sehnalová, místostarostka

Mladý zahrádkář
Dne 17. 5. 2019 se konalo ve Staré škole okresní kolo soutěže
Mladý zahrádkář. V kategorii mladších soutěžících reprezentovali naši školu žáci pátého ročníku – Michaela Baierová, Julie Chmelová, Barbora Slezáková, Ondřej Hájek a Dominik
Musil. Prověřili své znalosti v části teoretické i praktické, a to
od poznávání rostlin, stromů a plodů, až po jejich výsev, výsadbu a ošetřování.
Součástí byla i soutěž ve floristice, kde krásné 2. místo vybojovala Julie Chmelová. Žáky za přípravu a účast chválíme a věříme, že i touto formou získávají úctu k přírodě a k tolik potřebné a žádané ochraně životního prostředí.
Poděkování patří také členům ČSZ Ráječko, kteří svůj volný
čas věnovali přípravě a organizaci celé soutěže.
Mgr. Jana Plisková

Zprávy ze školy
Výlet do Prahy
Žáci čtvrtého a pátého ročníku byli na výletě v Praze. Prohlédli si výstavy v historické budově
Národním muzea, prošli pasáže na Václavském náměstí, Františkánské zahrady. Na Národní třídě
jsme si připomněli události roku 1989. Na Střeleckém ostrově se protáhli na relaxačním hřišti,
prohlédli si Kampu a navštívili muzeum voskových figurín Byl čas i na hodinovou plavbu lodí po
Vltavě, prohlídku Karlova mostu, Staroměstského náměstí. Den byl dlouhý, ale krásný!

Atletické závody
Osmnáctičlenná výprava reprezentantů školy jela 21. 5. do Rájce na atletické závody. Utkali se zde
sportovci ze čtyř škol – z Rájce, Ráječka, Doubravice a Bořitova. Závodilo se ve čtyřech
disciplínách – v běhu na 50 metrů, skoku z místa, vytrvalostním běhu a štafetě. Naši závodníci získali
více než 10 medailí.

Beseda se spisovatelem
V polovině května proběhla na naší škole beseda se spisovatelem a nakladatelem dětských knih panem
Ing. Jiřím Šanderou. Děti se dozvěděly, jak vzniká dětská knížka, co vše je třeba udělat, aby se kniha
dostala od svého vzniku přes vydání, cesty do knihkupectví a dále ke svým čtenářům. Pan spisovatel
seznámil děti s nápady, které vedly ke vzniku jeho knížek „Pohádky z kouzelné zahrady“,
„Bambalanda a Štruntalanda“ a „Naše třídní je mimozemšťan“. Také zazněly čtené úryvky z knih.
Setkání bylo velice zajímavé, poučné a obohatilo tak výuku čtení na naší škole.

PaedDr. Pavel Vaverka, ředitel školy

 Inzerce

Obec Bořitov nabízí k pronájmu nebytové prostory v budově Hasičské zbrojnice, Chlumská 28 v Bořitově za účelem provozování hostinské činnosti. Prostory sestávají z vybavené kuchyně, výčepní místnosti, salonku, skladu a vstupní chodby o celkové ploše 117 m2. Součástí prostor je i venkovní terasa
o velikosti 63 m2.
Bližší informace na telefonu 724 185 516.

Výsledky voleb do evropského parlamentu v Ráječku
Voliči zapsaní v seznamu:
Počet vydaných obálek:
Počet platných hlasů:
Volební účast 2019:

1073
316
312
316 – 29,45% z celkového počtu voličů

Volené strany:
Název strany
ANO

SPD
ODS
KSČM
PIRÁTI
STAN + TOP
ČSSD
KDU - ČSL
,,EU TROLL”
HLAS
ROZUMNÍ + ND
MZH
SPRRSČ M.Sládka
SVOBODNÍ + RČ
SOUKROMNÍCI + NEZ
CESTA
RDS
VĚDCI
ČS
TUJKA
DSZ – Za práva zvířat
ESO

Počet hlasů
62
44
39
35
35
24
18
17
7
6
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1

Volební účast v Ráječku v roce 2014: 17,36 %
Celková volební účast v České republice v roce 2019: 28,72 %



Procenta
19,87 %
14,10 %
12,50 %
11,22 %
11,22%
7,69 %
5,77 %
5,45 %
2,24 %
1,92 %
1,28 %
1,28 %
0,96 %
0,96 %
0, 96 %
0,64 %
0,32 %
0,32 %
0,32 %
0,32 %
0,32 %
0,32 %

V sobotu 22.6.2019 proběhne na Hasičské louce v Ráječku velká premiéra. Místní divadelní nadšenci
připravují pod záštitou spolku Rekreační sporty Ráječko hudební veselohru Noc na Karlštejně. Společná několikaměsíční práce na inscenaci spojila místní všech věkových kategorií. Hrají, zpívají, šijí,
malují, staví, tvoří a věří, že jejich úsilí vyvrcholí povedenou divadelní událostí.
Na projekt přispěla Nadace VIA, která nám současně nabídla možnost uspořádat dárcovskou kampaň. Budete-li nás chtít podpořit nejen návštěvou, ale i drobným penízem, můžete přispět na
www.darujme.cz. Přesný odkaz i s návodem najdete na stránkách rekreačních sportů Ráječko –
www.rsrajecko.cz. Hlavně ale dojděte!

 Hana Průchová

Rozpis LSPP – stomatologie – ČERVEN 2019
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN (soboty, neděle a svátky).
1.6.
MUDr. Štrajtová
Černá Hora, Zdrav.středisko
608 220 806
2.6.
MUDr. Žilka
Benešov, 19
516 467 313
8.6.
MUDr. Švendová
Křtiny, Zdrav.středisko
516 439 404
9.6.
MUDr. Tomášková
Blansko, Pražská 1b
734 177 800
15.6.
MDDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327
516 446 398
16.6.
MUDr. Trubáčková
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 452
22.6.
MUDr. Křížová
Knínice u Boskovic, 330
516 452 808
23.6.
MUDr. Chatrný
Boskovice, Lidická 8
516 456 109
29.6.
MUDr. Vrtělová
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 455
30.6.
MUDr. Šumberová
Lysice, Komenského 429
516 472 227
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.

Uzávěrka zpravodaje je vždy do 20. dne v měsíci. Články dodané později
nebudou již v aktuálním zpravodaji otisknuty.

