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Povinné čipování psů

Zahájení školního roku 2019/2020

V pondělí 2. září byl v budově Základní školy a Mateřské školy Ráječko slavnostně zahájen nový
školní rok 2019/20. Základní školu letos bude navštěvovat 59 žáků, kteří jsou rozděleni do čtyř
tříd. Organizace bude následující: 1. ročník – třídní učitelka PaedDr. Libuše Filipiová, 2. ročník
– Mgr. Jana Plisková, 3. ročník - Mgr. Markéta Růžičková a spojená třída 4+5. ročník - Mgr. Jana
Smejkalová. Dále Mgr. Hana Zimulová jako netřídní učitelka.
Školní družina má dvě oddělení s kapacitou 50 dětí. V družině budou pracovat: paní vychovatelka
Helena Musilová, Miroslava Kneslová a asistentka Simona Cihlářová.
Také mateřské škole začal nový školní rok. Kapacita školky je naplněna, zapsáno je celkem 72
dětí do třech věkově smíšených tříd. O děti se bude starat vedoucí učitelka MŠ Veronika Kyzlinková a dále paní učitelky: Kateřina Bezděková, Eliška Ševčíková, Mgr. Helena Skácelová, DiS.
Soňa Bracková, Kateřina Fojtová, Ilona Martínková. Ve školce vypomáhají asistentky: Jana Dvořáčková, Simona Dostálová a Daniela Pokorná.
Věřím, že i v letošním roce budeme v naší škole vidět šikovné a spokojené děti, o které se co
možná nejlépe bude starat všech 26 pedagogických a provozních pracovníků.
Taktéž věřím, že i nadále bude pokračovat všestranná podpora od zřizovatele naší školy – tak
jako v letech minulých, za což vedení obce děkuji.
Přeji Vám všem v novém školním roce mnoho úspěchů!

Zprávy ze školy
V pátek 13. září ožila naše školní zahrada i v odpoledním čase. Děti z naší mateřské školy se
mohly při plnění hry „Plavba za pokladem“ setkat s želvou, chobotnicí, žralokem. Minuly ostrovy, pirátskou loď, a nakonec objevily i dřevěnou truhlu plnou zlaťáků…
Na sportovním hřišti již čtvrtým rokem připravují absolventi naší školy pro žáky základní školy
sportovní odpoledne. Naši školáci si prošli celkem 15 stanovišť, kde plnili úkoly vzorně připravené staršími kamarády. Páteční odpoledne plné zábavy, her a soutěží bylo ukončeno fotbalovým
zápasem.
Poděkování patří všem malým i velkým pořadatelům. Největší odměnou byl již tradičně zaplněný
školní areál, kde převládal dětský úsměv a pohoda dospělých.

 PaedDr. Pavel Vaverka, ředitel ZŠ a MŠ Ráječko

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
se uskuteční

v sobotu 7.prosince 2019.

DC Orli Ráječko
Je tedy úplný konec sezony 2018-2019 a pro tým Ráječkovských šipkařů byla sezona opět velmi
úspěšná. Jak už jsme zmínili v posledním článku, podařilo se mám vyhrát 2. ligu a stanout opět
na nejvyšší příčce. Tím jsme si zajistili kvalifikaci na MČR družstev, kde jsme byli již v loňském
roce. Letos to bylo ovšem jiné. Celkem bylo kvalifikovaných 49 nejlepších týmu z celé České republiky.
Úroveň týmů byla mnohonásobně vyšší, než na co jsme byli v průběhu sezony zvyklí. Ze skupiny jsme postoupili z druhého místa do Play off, kde jsme šli bez prohry až do čtvrtfinále, kde
jsme prohráli s týmem Black Sheep Hradec Králové, kteří skončili třetí. Paradoxně vítězem
MČR byl tým Proti Proudu Praha, které jsme porazili ve skupině 5:4.
Do další sezony jdeme se dvěma změnami. Do týmu DC ORLI Ráječko přišli dva nový hráči, a
to Miroslav Pukl (Letovice) a Erik Cerhák (Bořitov), tihle dva vynikající hráči budou cennou
posilou našeho týmu. Druhou změnou je složení funkce kapitána týmu Tomáše Kotlána a zvolení nového kapitána, a to Pavla Slezáčka.
Hrací místo v Clubu XXL Rájec se nám nemění, tak nás můžete vidět na živo každou druhou
neděli od 15:00hod.
Výsledky a statistiku týmu a hráčů se dozvíte na http://www.sipky.org/.

MČR Družstev 2.6.2019 Králíky
u Nového Bydžova - 5. místo
 DC Orli Ráječko

OBEC RÁJEČKO
zve všechny občany na

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
který se uskuteční

v pátek 15.listopadu 2019.
Sraz účastníků průvodu je 17.30 hodin
na náměstí 9.května (na Trávníkách).
Průvod projde obcí na Hasičskou louku, kde vystoupí
skupina GONFANON s ohňovou show.

Rozpis LSPP – stomatologie – ŘÍJEN 2019
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN (soboty, neděle a svátky).
5.10.
MUDr. Mikulášková
Letovice, Mánesova 468/2
516 474 488
6.10.
MUDr. Nečasová
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963
12.10. MUDr. Padalík
Boskovice, Nemocnice Boskovice
516 491 263
13.10. MUDr. Paděrová
Šebetov, 17
516 465 452
19.10. MUDr. Jílková
Rájec, Ol.Blažka 145
516 410 786
20.10. MUDr. Pernicová
Boskovice, Růžové nám. 16
774 177 804
26.10. MUDr. Pokorná M.
Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
27.10.
MDDr. Potůček
Blansko, Pražská 1
516 419 538
28.10.
MUDr. Roth
Ostrov, Zdravotní středisko
516 444 326
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.

