Vážení občané,
začínají prázdniny, doba dovolených. A také snad trochu klidnější období roku. A tak možná
bude trochu času na malé zamyšlení. Tak bych Vám chtěl dát trochu námětů. Začnu možná trochu negativně, ale budu se snažit končit pozitivně.
Myslím, že základní heslo, kterým bychom se měli řídit je: co by se mi nelíbilo, nečiňme jiným.
A taky trošku přemýšlet o tom, že každý člověk je jiný, má jiné zvyky, jiné strachy, jiné fobie.
První záležitost k zamyšlení – pohyb psů po obci. Každý chovatel a cvičitel psů si samozřejmě
myslí, že jeho miláček (a nezáleží na velikosti) je hodný, přítulný a nikdy by nikomu neublížil.
Ale jsou lidé a hlavně děti, kteří mají ze psů panickou hrůzu. Nechtějí cizí psy ani hladit, ani se
s nimi mazlit. Jenom připomínám, že podle platné vyhlášky je pohyb psů na volno bez vodítka
v obci zakázán. A také je zákaz vodit psy na dětská hřiště. Bohužel mnoho lidí tyto zákazy, které
by měly být v rámci základní ohleduplnosti samozřejmé, stejně jako úklid exkrementů, nedodržuje. Co s tím? Nevím, je to věcí rozumu a ohleduplnosti – ne těch psů, ale jejich pánů.
Druhá záležitost – pohyb vozidel a parkování. Asi každý normální řidič se po obci pohybuje
rychlostí přiměřenou, do zatáček najíždí opatrně a ve svém jízdním pruhu a na neoznačených
křižovatkách dává přednost zprava. Tak buďme prosím všichni normální a ohleduplní řidiči.
No a parkování, to je další velký problém. Každý majitel řidičského průkazu by měl znát vyhlášku. Přesto pro připomenutí cituji: Povinnosti spojené se zastavením a stáním, jsou vymezeny v §25 a §27 zákona č. 361/2000 Sb.. Pro naše potřeby je hlavně důležitý § 25 odst. 3) zákona o silničním provozu: Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Každý majitel vozidla, by se měl zamyslet, než si
auto pořídí, kde je bude parkovat a když auto má a parkuje na veřejné komunikaci, zda parkuje
v souladu s předpisy a také selským rozumem. Parkování na chodníku vyhláška připouští pouze
na místech k tomu určených a upravených dopravní značkou. Asi se nedá pochopit řidič, který
odstaví svůj vůz na chodník takovým způsobem, že nejen tam neprojede kočárek, ale v mnoha
případech neprojde ani chodec. A snad ještě jedno připomenutí: nikdo nevlastní komunikaci
před svým domem a také tam nikdo nemá vyhrazeno parkovací místo.
Jistě bychom našli ohledně parkování a odstavování vozidel spoustu dalších příkladů a problémů.
No a snad protentokrát poslední věc, a to je hluk. V horkých dnech má asi skoro každý otevřená okna a není úplně příjemné být v noci vzbuzen hlasitým hovorem nočních kolemjdoucích
na jistě zajímavé téma. A mít nedělní oběd vylepšen zvuky motorové sekačky nebo podobného
přístroje není také ono. Tak se prosím snažte být ohleduplní ke svému okolí.

No a na závěr z jiného soudku. 22 června proběhla událost v naší obci dlouho, snad padesát let,
nevídaná. Dali se dohromady lidé, různého věku, různých profesí a různých zálib a nacvičili divadelní představení. A hned si nasadili laťku velmi vysoko a vybrali hru se zpěvy Noc na Karlštejně. Co všechno museli připravit, sehnat a vymyslet a k tomu se taky naučit a nacvičit si
možná ani neumíme představit. A potom to, že někteří úplně bez zkušeností, dokázali vylézt na
jeviště před stovky lidí a hrát a dokonce zpívat, to už je úplně z říše snů. Myslím, že všem, kteří
se na přípravě a realizaci divadelního představení podíleli, patří náš obdiv a také poděkování za
to že to dokázali a že u nás v Ráječku vzniklo něco, na co můžeme být hrdí a o čem už se dnes
v širokém okolí vypráví legendy.

Přeji všem krásné léto, prázdniny a dovolenou.
 Vít Rajtšlégr, starosta obce

Kroužek keramiky

Ve školním roce 2018-19 opět probíhal kroužek Keramiky pro děti.
Rozrostli jsme se od září do dvou skupin. V pondělí nejmenší děti
s rodiči, 6 dětí a 6 rodičů pod vedením Alenky Brhelové a v úterý děti
z prvního stupně v počtu 12 pod vedením Jany Vejplachové a Alenky
Brhelové. Sklad keramiky se plnil a vyprazdňoval zajímavými dílky.
Děti si vytvořily a naglazovaly keramické vázy, květináče, různé
drobnosti pro domácí mazlíčky, obrázky, vánoční a velikonoční ozdoby a další věci. Některé děti dávají přednost tvoření z vlastní fantazie a vymýšlí si různorodé tvary a účely dílek. Jiné se nechají inspirovat obrázky s náměty.
Letos hojně tvořili i rodiče, především maminky, které se scházely i
k samostatným sezením. Vzniklo mnoho krásných a hodnotných
věcí, které nás těší na zahradách, balkonech či parapetech našich domovů.
Na jaře jsme z dotace obce zakoupili hrnčířský kruh. Ten spolu s ostatními potřebami a materiálem během července přestěhujeme do prostor Mateřského centra Rajčátko v místní sportovní
hale, kde bude po prázdninách kroužek pokračovat.
Děkujeme obci Ráječko za velkou podporu. Užijte si všichni krásné prázdniny a těšíme se v září
nashledanou.
 Jana Vejplachová

 Zprávy z matriky

Vítání občánků

V sobotu 4.5.2019 byli na obecním úřadě přivítáni do života naši malí občánci:
Barbora Dymáková
Tomáš Vach
Jan Třesohlavý
Jakub Bezděk

ulice Nová
ulice Lesní
ulice Nám.1.máje
ulice Lesní

Novým občánkům přejeme hodně zdraví a spokojený život v obci.

Z jednání rady obce
ze dne 27.5.2019
• Rada obce schvaluje výsledky výběrového řízení na zakázku malého rozsahu: „Ráječkomobilita - Obecní úřad, odstranění bariér“.
Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána
nabídka od: Stavební společnost V&K s.r.o.,
K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem s nabídkovou cenou 4 713 729,- Kč.
• Rada obce uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v
rámci dotačního programu: podpora boje
proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje na projekt“ Soustava vodních
nádrží v Chrábce“ ve výši 50 000,- Kč.
• Rada obce schvaluje uzavření příkazní
smlouvy mezi obcí Ráječko a společností
Tvorba krajiny s.r.o. Předmětem je vypracování projektové dokumentace na realizaci
akce „Vodní nádrže v k.ú. Ráječko“ v rozsahu nezbytném pro dokumentaci společné

územní a stavební řízení za cenu 75 000,Kč.
• Rada obce schvaluje uzavření smlouvy mezi
Osa – Ochranný svaz autorský a obcí Ráječko, předmětem je licenci k veřejnému
provozování hudebních děl v roce 2019 za
úhradu 10 081,- kč.
• Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Ráječko a
E.ON Distribuce, jejíž předmětem je zřízení
a vymezení věcného břemene na pozemku
p.č. 1119/35 v k.ú. Ráječko pro vedení přípojky NN, VAS na ulici Nám.9. května za
jednorázovou úhradu ve výši 2 200,- Kč.
• Rada obce schvaluje podání žádosti na Jihomoravský kraj o individuální dotaci na
opravu vodoinstalace a sociálního zařízení
budově MŠ Ráječko ve výši 350 000,-Kč.

Z jednání zastupitelstva obce
ze dne 12.6.2019
 Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.
• Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p.č. 4140 o výměře 315 m2 v majetku obce Ráječko za část pozemku p.č.
4136 o výměře na 315 m2 v majetku paní
D.S.
• Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p.č. 1337/3 o výměře 87 m2 a pozemku p.č. 1347/2 o výměře 197 m2 v majetku Obce Ráječko za část pozemku p.č.
1347/5 o výměře 38 m2 v majetku pana J. a
R. Š. a prodej zbývající výměry za cenu
200,- Kč/m2, s tím, že veškeré náklady spojené se směnou a prodejem uhradí kupující.
• Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části
pozemku p.č. 1791/10 o výměře asi 15 m2
na ulici Dlouhá paní H.H., Ráječko za cenu

•

•

•

•

200,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky
provedené inventarizace majetku obce Ráječko a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ráječko k 31.12.2018.
Zastupitelstvo obce Ráječko schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 – celoroční hospodaření s výhradou.
Zastupitelstvo obce přijímá opatření k nápravě zjištěných nedostatků při přezkoumání hospodaření.
Zastupitelstvo obce uděluje radě obce pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do
výše 300 000,- Kč a schvalovat rozpočtová
opatření týkající se přijetí dotací a transferů,
jak v příjmové, tak ve výdajové části rozpočtu obce v neomezené výši.

• Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace mezi Obcí Ráječko a Kynologickým
klubem, jehož předmětem je změna rozpočtových položek.

 Zastupitelstvo obce schvaluje další obřadní
síň v budově Staré školy v Ráječku

 Bc.Kateřina Sehnalová, místostarostka

Zprávy ze školy
Rozlučka s předškoláky aneb „Odplouváme do školy“
Ve čtvrtek 6. června proběhlo v naší mateřské škole poprvé za účasti rodičů „Pasování
předškoláků“. Všichni jsme se sešli v odpoledních hodinách na zahradě, převlečení za
námořníky a piráty. Děti plnily různé úkoly, mlsaly přichystané dobroty, které maminky
přichystaly, před rodiči složily slavnostní slib, že se budou ve škole pilně učit a na závěr byly
„kapitánem“ – panem ředitelem pasovány na školáky. Příjemně strávené odpoledne jsme
zakončili opékáním špekáčků a za rok se těšíme na rozlučku s novými předškoláky.
Westernové městečko – školní výlet
Dne 11.6. 2019 se žáci 2. až 5. ročníku zúčastnili výletu do Westernového městečka v
Boskovicích. V městečku nás přivítal šerif, který všechny pozval na jezdeckou show, která byla
plná krásných koní a kaskadérských kousků. V parku je plno zákoutí, ve kterých jsou
přichystané atrakce pro děti. Vše bylo završeno divadelním představením ve velkém amfiteátru.
Ani velké vedro nás neodradilo od skvělé atmosféry.
Olympiáda málotřídních škol
V pátek 14. 6. 2019 jsme na domácím hřišti přivítali soupeře z Rudice, Vysočan, Olomučan,
Šebrova, Bořitova a Doubravice na již 25. ročníku Olympiády málotřídních škol ve vybíjené a
kopané. Počasí nám více než přálo, a tak jsme mohli vidět krásné souboje a bojovné výkony
všech družstev. Ve vybíjené získali prvenství sportovci z Rudice, následováni druhým Bořitovem a třetím Ráječkem. Turnajem v kopané prošli bez porážky závodníci z Doubravice, další
medailová místa obsadily školy z Ráječka a Olomučan. Děkuji všem organizátorům za krásnou
akci.
 PaedDr. Pavel Vaverka, ředitel školy

Zprávy z Obecní knihovny
Pasování čtenářů
V úterý 18.června byli v Obecní knihovně v Ráječku pasování na MALÉ ČTENÁŘE žáci prvního ročníku základní školy Ráječko. Slavnostnímu aktu byl přítomen starosta obce Vít Rajtšlégr
a místostarostka Kateřina Sehnalová. Role pasujícího krále se ujal ředitel školy PaedDr. Pavel
Vaverka. Děti přečetly pod bedlivým dohledem paní učitelky PaedDr. Libuše Filipiové krátký
text z učebnice a potom nastal slavnostní okamžik pasování na malé čtenáře. Děti obdržely
šerpu s nápisem MALÝ ČTENÁŘ, knihu Policejní pohádky s věnováním od starosty obce a pamětní list na tento slavnostní okamžik.
Srdcovky na cestách
Ve středu 19.června vystoupil ve Staré škole v Ráječku, se svým zábavným pořadem, Srdcovky
na cestách, herec Městského divadla Brno Zdeněk Junák.
Ve svém poutavém a humorném vyprávění vzpomínal na natáčení televizního seriálu Četnické
humoresky, vyprávěl historky ze života svých hereckých kolegů, zmínil se i o své rodině. Vtipnými momentky do zábavného programu přispěl i programový ředitel Českého rozhlasu Brno
Jiří Kokmotos, který se také postaral o ozvučení celého programu. Celé vystoupení se neslo v
pohodové a vstřícné atmosféře. Na závěr se uskutečnila i malá autogramiáda. Oba umělci navštívili i divadelní zkoušku připravovaného divadelního představení Noc na Karlštejně na
Hasičské louce.
• Ivana Zapletalová, knihovnice

Fotbalová sezona 2018-19 je ukončena
Skončila 17.sezona v krajském přeboru mužů s rekordním umístěním. Po dvou třetích místech
jsme v neuvěřitelně vyrovnané tabulce obsadili krásné 2.místo!!!
Tabulky našich družstev po podzimní části soutěží:
Muži A KP
Muži B OP
Dorost I.třída KP
Žáci starší OP
Žáci mladší OP
Přípravka starší OP
Přípravka mladší OP

2.místo
10.místo
2.místo
4.místo
8.místo
9.místo
14.místo

80:49 – 55bodů
52:51 – 32bodů
109:26 – 60bodů
49:49 - 34bodů
38:95 - 12bodů
593:292 – 84bodů
222:377 – 30bodů

Nejlepším střelcem je Jan Souček z dorostu, který vstřelil 44branek!!!
Přípravy na sezonu:
Muži začnou přípravu od 15.7.
Mistrovská utkání začnou 4.8. pohár a 11.8. I.kolo.
Ostatní se dozvíte na nově spuštěných webových stránkách.
Přeji Všem krásné prázdniny
• Marcel Mokrý, předseda, SK Olympia Ráječko, z.s

Divadelní představení Noc na Karlštejně uváděné ke 120. výročí
SDH Ráječko
A je to za námi… Nevinný nápad Miloše Růžičky využít novou hasičku pro divadelní představení se v sobotu 22. června zhmotnil.
Divadelní nadšenci z Ráječka odehráli premiéru hudební veselohry Noc na Karlštejně, kterou
vyvrcholila více jak půlroční společná práce všech zúčastněných. Když se v zimě poprvé sešel
herecký ansámbl na čtených zkouškách, asi málokdo si dokázal představit, co všechny čeká a co
bude v červnu čekat diváka. Jako střípky mozaiky jsme postupně dávali dohromady jednotlivé
dílky inscenace – šily se dobově laděné kostýmy, půjčovaly a nakupovaly rekvizity, vyráběly a
stavěly se kulisy, zkoušelo se. Ladila se nejen technika, ale i živá kapela pod vedením Víta Kuběny, která inscenaci dodala spolu se sborem ten správný šmrnc.
Jak jsme se blížili premiéře, nervozita přirozeně rostla. Ještě během generálních zkoušek, které
probíhaly dva dny před prvním veřejným uvedením, jsme si nebyli jisti – ulétne nám věž Karlštejna? Nešlápne Arnošt z Pardubic Elišce na vlečku? Uvidí Ofka skrze helmu a neskončí namísto na pódiu mezi diváky v první řadě? A co Medard, nevypeče nás? Nevypekl, ale potrápil.
Plní obav jsme v sobotu odpoledne sledovali meteoradary a kabonící se oblohu, aby se ve čtyři
hodiny spustil déšť. Namísto soustředění na herecký výkon jsme zakrývali nástroje a techniku a
schovávali vše, co by mohla voda poškodit. O hodinu později pak celý ansámbl nastoupil nikoli
na pódium, ale do hlediště – s ručníky a utěrkami, aby si diváci nesedali do mokrého.
Tok příchozích pomalu sílil. Brzy došly programy, kterých jsme sice vytiskli dvojnásobně více,
než jsme čekali diváků, náš odhad se ale ukázal jako zcela lichý. Publikum zaplnilo připravené
lavičky, již při prvním zvonění si nebylo kam sednout. Všichni pachatelé divadelního představení překvapeně nakukovali do hlediště a nestačili se divit, kolik dorazilo lidí. Nervozita se dala
krájet.
Režijní duo Miloš Růžička a Božena Sedláčková všem popřáli divadelní „zlom vaz“ a s notoricky známými tóny písně „Jede král“ vstoupil celý ansámbl na scénu, ze které už nebylo úniku.
A jak to dopadlo? Skromně si myslíme, že dobře. S mírným chvěním a radostí jsme přijímali a
stále přijímáme pochvaly a pozitivní ohlasy diváků. Na jejich otázku, zda budeme představení
opakovat, už můžeme odpovědět – s největší pravděpodobností ano. Tedy se těšte (asi) v září na
reprízu.
Miloš a Boženka byli za režii
veselohry Noc na Karlštejně
oceněni Zlatým Oskarem 😊.
Více foto z divadla zveřejníme
v příštím zpravodaji,
fotky i videa jsou na webových
stránkách Rekreačních
sportů:
www.rsrajecko.cz

Na závěr nám dovolte poděkovat všem, kteří nás nějakým způsobem podpořili a bez kterých bychom divadlo nezrealizovali tak, jak se nám to povedlo: Rekreačním sportům Ráječko za záštitu, obci Ráječko, Nadaci VIA a dalším partnerům za podporu, všem, kteří nám věřili, a ještě
před premiérou nás podpořili v dárcovské kampani, úžasným divákům, kteří si našli čas a na
představení dorazili a odměnili nás nejen příspěvkem, ale hlavně potleskem. V neposlední řadě
pak velké díky míří za rodinnými příslušníky, partnery a přáteli, kteří to s námi divadelníky po
celou dobu příprav inscenace vydrželi. Času jsme divadlu věnovali hodně, ale stálo to za to!
• Hana Průchová

Tak jsme přišli!!!
V očekávání "co to bude" jsme přišli na hasičskou louku. A pak jsme jen zírali. Na krásné kulisy,
nádherné kostýmy a vůbec VŠECHNO. Představení bylo náááádherné, HERCI VÝBORNÍ.
V hlubokém obdivu smekám pomyslný klobouk a DĚKUJI všem, co se rozhodli jít s kůží na trh
a pustili se do náročného zkoušení. Byli jste výborní!!!
DĚKUJI ještě jednou za krásný zážitek a nesměle se ptám: Bude repríza???
A co bude příště?
• Liba a spol.

Rozpis LSPP – stomatologie – ČERVENEC 2019
5.7.
6.7.
7.7.
13.7.
14.7.
20.7.
21.7.
27.7.
28.7.

SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN (soboty, neděle a svátky)
MUDr. Fenyk
Letovice, Tyršova 15
516 474 310
MUDr. Havlová
Blansko, Pražská 1b
721 425 074
MDDr. Bočková Eva
Kunštát, nám ČSČK 38
516 462 203
MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám ČSČK 38
516 462 203
MUDr. Adamová
Letovice, Masaryk. náměstí 18
516 474 018
MDDr. Gořulová
Letovice, Masaryk. náměstí 162/38
792 325 594
MUDr. Paulíčková
Černá Hora, Zdrav.středisko
725 415 615
MUDr. Kulhánková
Křtiny, Zdrav.středisko
516 414 291
MDDr. Koudelková
Blansko Pražská 1b
516 419 538

3.8.
4.8.
10.8.
11.8.
17.8.
18.8.
24.8.
25.8.
31.8.

SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN (soboty, neděle a svátky)
MUDr. Hosová
Rájec, Zdrav.středisko
516 432 138
MUDr. Hošáková
Adamov, U Kostela 4
516 446 428
MUDr. Houdková
Blansko, Pražská 1b
731 144 155
MUDr. Loskot
Svitávka, Hybešova 197
516 471 210
MDDr. Jaklová
Boskovice, Smetanova 24
516 454 046
MUDr. Chatrný
Boskovice, Lidická 8
516 454 338
MUDr. Grenarová Marie Poliklinika Blansko, Sadová 33
724 081 182
MUDr. Kopáčková
Letovice, A. Krejčího 1a
516 474 369
MUDr. Beranová
Blansko, Gellhornova 9
735 056 656

Rozpis LSPP – stomatologie – SRPEN 2019

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.

