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Vážení občané,
blíží se konec roku 2019 a tak bych rád krátce shrnul, co se v letošním roce v Ráječku dělo a co
připravujeme do budoucna.
Asi největší změna pro občany je v tom, že probíhá rekonstrukce budovy Obecního úřadu, a tak
je úřad přesunut do prostor Staré školy. Pro Vás občany se ale snažíme poskytnout stejné
služby a komfort, na jaké jste zvyklí. A ani obvyklé aktivity ve Staré škole nejsou nijak omezeny.
Rekonstrukce by měla být hotova na jaře příštího roku, takže opětovné přestěhování předpokládáme asi v průběhu května.
Kromě rekonstrukce Obecního úřadu, proběhla velká investice v budově Základní a mateřské
školy, kde jsme komplet zrekonstruovali sociální zařízení u dvou tříd mateřské školky a v základní škole. No a dokončujeme rekonstrukci mostu přes řeku Svitavu směrem k Dolní Lhotě.
Ta byla poměrně komplikovaná a probíhala na etapy a za provozu, protože se jedná o jediný přístup k zastávce vlaku. V rámci protipovodňových opatření jsme pořídili nové rozhlasy.
Také kulturní dění v obci bylo jako každý rok bohaté. V tom letošním ještě rozšířeno o oslavy
120 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Ráječku a o zlatý hřeb v podobě divadelního představení.
Duchovnímu otci tohoto projektu panu Miloši Růžičkovi se podařilo dát dohromady velkou
partu lidí hlavně místních, ale i z okolí a nasadili si okamžitě laťku velmi vysoko a nacvičili Noc
na Karlštejně. Kdo zná, tak ví, že je tam hodně postav a většina z nich zpívá. To všechno naživo
tito amatérští herci a hudebníci zvládli, ač pro některé to byla vůbec první zkušenost s veřejným
vystupováním. Jako hrad byla použita naše nová hasička. Na premiéru se sešlo několik stovek
diváků a pro velký úspěch proběhla i stejně úspěšná repríza. Tímto bych chtěl vzdát hold a poděkovat všem, kteří se na představení podíleli, hercům, hudebníkům a těm dalším, kteří se na
jevišti neobjevili, ale pomáhali, jak mohli.
Co čeká Ráječko v roce 2020?
Tak určitě dokončení přestavby Obecního úřadu. Také bychom chtěli zrealizovat bezbariérovou
trasu od autobusové zastávky k Obecnímu úřadu, což bude představovat vybudování místa pro
přecházení u autobusových zastávek, opravu chodníků a úpravu prostranství včetně parkovacích míst před Obecním úřadem. Také chystáme výstavbu soustavy tůní na potoce v Chrábce,
které budou sloužit jak pro zadržení vody, tak jako protipovodňové opatření a s tím spojenou
opravu stávající nádrže Hlubňa. No a ostatní akce připravujeme a uvidíme, s čím se nám podaří
ještě začít. Snad největší připravované projekty jsou cyklostezka a stezka pro pěší z Ráječka do
Rájce a výstavba Domu pro seniory. Zde připravujeme dokumentaci pro stavební řízení a budeme hledat dotační možnosti financování.
Vážení občané, přeji nám všem krásné Vánoce a v novém roce vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
· Vít Rajtšlégr, starosta obce
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Fotbalová sezóna 2019-20, podzimní část
Letošní podzimní část nám začala 10.srpna muži A a B, dorost. Od 31.srpna se přidali starší a
mladší žáci. A 7.září zahájili novou sezonu starší a mladší přípravka. V pohárech A mužstvo
skončilo ve 2.kole a Bčko postoupilo do jarní části.
Ve FAČRu máme do dnešního dne zaregistrováno 187 členů z toho je zaregistrováno 139 členů
ve věku 6-23let!
Tabulky našich družstev po podzimní části soutěží:
Muži A KP
6.místo 34:30 – 27bodů
Muži B OP
7.místo 46:41 – 22bodů
Dorost I.třída KS 1.místo 43:16 – 30bodů
Žáci starší KS
14.místo 8:127 - 0bodů
Žáci mladší KS
14.místo 23:91 - 4bodů
Přípravka starší OP 1.místo 346:58 – 57bodů
Přípravka mladší OP 9.místo 147:144 – 27bodů
Nejlepším střelcem podzimu je Jan Souček z dorostu, který vstřelil 19branek + 1g za A mužstvo!!!
Plánované akce na začátek roku 2020
So 11.1. turnaj ve stolním tenise, hala Ráječko
Pá 28.2. tradiční ples SK, ve Staré škole
Ne 2.2. VVH, ve Staré škole
Přípravy na sezonu:
Všechny mládežnické oddíly trénují bez přestávky - umělá tráva, hala
Muži začnou přípravu od 15.1. umělá tráva, přírodní tráva.
Ostatní se dozvíte na nově spuštěných webových stránkách.
Přeji Všem krásný předvánoční čas a v roce 2020 opět někdy na fotbalovém utkání.
· Marcel Mokrý, předseda, SK Olympia Ráječko, z.s.

Vánoční tvoření

V sobotu 23.listopadu 2019 uspořádal Spolek ráječkovských holek Vánoční tvoření. K dispozici
byli adventní věnce a svícny k dotvoření dle vlastní fantazie nebo již hotové výrobky. K zakoupení
zde byly již tradiční perníčky a andělské výrobky „Andělé s láskou. Děti si mohly nazdobit perníčky nebo vyrobit sněhuláka. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě této akci.
· Lucie Menšíková
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Zprávičky ze školy
Téměř dva měsíce utekly jako voda, a tak dovolte, abyste se ve zkratce seznámili s tím, co jsme
prožili a čím škola žije.
Ve středu 2.10. školní družina pořádala drakiádu. I přes nepřízeň počasí se děti vracely spokojené
a s úsměvem.
V pátek 11.10. odjeli žáci 1. a 3. ročníku do Brna – Polárky na divadlo “Škola Malého stromu“ –
příběh indiánského chlapce.
A jaký by to byl podzim bez dýňování? Tak se v úterý 22.10. ve školní družině vyřezávalo a tvořilo
z dýní - malých, velkých i těch největších. Obdivovalo, chválilo a hodnotilo.
Celý měsíc listopad probíhá ve znamení příprav na vánoční výstavu, výrobu lampiónů i divadelních zážitků.
V úterý 5.11. zhlédli žáci 4. a 5. ročníku v Brně-Polárce irskou pohádku “O Glashtinovi a slepé
dívce“.
Pátek 8.11. proběhlo fotografování na téma “Vánoční chaloupka“. Díky Fotodienstu budou mít
děti dárek pro rodiče i prarodiče.
Na pohádku “Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ jsme si zajeli ve čtvrtek 14.11. do kina v Blansku.
Zdařilé a písničkami provázené představení odměnily děti hlasitým potleskem.
Abychom si divadla užili, ve čtvrtek 21.11 se žáci zaposlouchali do příběhu “Malý princ“ v kině v
Blansku.
Přichází vánoční doba. Paní kuchařky nám připravily těsto. 22.11. si děti upekly a nazdobily vánoční perníčky.

„USPÁVÁNÍ BROUČKŮ“ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Také letos jsme pořádaly pro děti z mateřské školy dopolední „Uspávání broučků“. Startovaly jsme po svačince od školky směrem k lesu,
po stopách maskota školy - medvěda.
Při pohledu z okna jsme opravdu naznaly, že je pravý čas uspat naše
loutkové broučky. Každá třída měla jednoho. O broučky bylo v té velké
zimě postaráno, s dětmi jsme zajistily kočárky, peřinky a mohly jsme
vyrazit po stopách „velkého medvěda“.
Cesta byla spojena s různými úkoly, které děti společně se svými učitelkami svědomitě plnily.
Nakonec jsme došly k cíli, trošičku nás vystrašil
„velký medvěd“, který se již chystal na zimu. Zjistily jsme, že je medvídek velmi přátelský, s dětmi si
zatancoval a zazpíval známou písničku. Jakmile
jsme uspaly medvídka i naše malé broučky, pro
které jsme měly připravenou ukolébavku, daly jsme
písničkou a rozloučením se zvířátky vědět, že pomalu, ale jistě přichází k nám do Ráječka zima….
· PaedDr. Pavel Vaverka, ředitel ZŠ a MŠ Ráječko
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Obec Ráječko
srdečně zve všechny naše občany k vánočnímu stromu v Ráječku

VE STŘEDU 11.PROSINCE V 18:00 HODIN.
Zde si společně zazpíváme koledy.
Zúčastníme se tak devátého ročníku celostátní akce

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY.
Všichni přítomni dostanou text s koledami.
Připraveno bude občerstvení pro děti i dospělé.

www.rajecko.cz
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Betlémské světlo
Oznamujeme našim občanům, že skauti z blanenské farnosti
budou rozdávat Betlémské světlo

v neděli 22.prosince 2019 v době od 14.00 – 16.00 hodin
ve Staré škole v Ráječku.

ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA
Čtvrtek 26. 12. 2019 od 11 do 12 hodin
za Starou školou.
Vážení přátelé, zvu vás všechny na setkání
a kus řeči u příležitosti Štěpánské koledy
Nabídnu Vám osobně uvařenou „Štěpánskou
polévku“ a najde se i něco ostřejšího.

Srdečně všechny zvu.
Vít Rajtšlégr, starosta obce Ráječko

Mše svatá
Pan farář Jiří Kaňa oznamuje občanům, že v úterý 7.ledna 2020 v 18:00 hodin
se bude ve Staré škole konat Mše svatá.
Od 17.30 bude možné přijmout Svátost smíření.

www.rajecko.cz
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NOVOROČNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ
dne 1. ledna 2020 v 17:00 hodin
zveme všechny naše občany
na Hasičskou louku,
kde proběhne

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 OBLASTNÍ CHARITY
BLANSKO 1. – 14. ledna 2020
Koordinátorka sbírky: Marie Sedláková
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 351, mobil: 739 389 140
email: marie.sedlakova@blansko.charita.cz
Od 1. do 14. ledna budete nejen v ulicích, ale i u vašich dveří opět potkávat skupinky koledníků,
jejichž prostřednictvím můžete finančně přispět lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.
Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka.
V roce 2019 jste přispěli na pomoc potřebným částkou 2 234 633 Kč.
Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého
skutku, protože přinášet radost druhým, znamená obdarovávat také sebe.
Děkujeme!
Oblastní charita Blansko tímto děkuje všem, kteří vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich
pokladniček.
Stejné díky patří i koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Zájmové organizace
působící v obci Ráječko
zvou všechny naše občany do

MASOPUSTNÍHO PRŮVODU
který se bude konat

v sobotu 22.2.2020,
sraz masek v 10:00 hodin ve Staré škole
Průvod vyjde do ulic v 11:00 hodin.
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Zájmové organizace působící v obci Ráječko
ČČK RÁJEČKO · ČSŽ RÁJEČKO · ČZS RÁJEČKO · KK RÁJEČKO
SDH RÁJEČKO · RS RÁJEČKO · SK OLYMPIA RÁJEČKO
SPOLEK RÁJEČKOVSKÝCH HOLEK · ČSV RÁJEČKO

Přejí našim občanům spokojené prožití Vánoc
a do roku 2020 hodně zdraví, štěstí a pohody
K přání se připojují také členové výboru KSČM Ráječko.

Rozpis LSPP – stomatologie – PROSINEC 2019
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN (soboty, neděle a svátky).
1.12.
MUDr. Štrajtová
Černá Hora, Zdravotní středisko
608 220 806
7.12.
MUDr. Šumberová
Lysice, Komenského 429
516 472 227
8.12.
MUDr. Švendová
Křtiny, Zdravotní středisko
516 439 404
14.12. MUDr. Tomášková
Blansko, Pražská 1b
734 177 800
15.12. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327
516 466 398
21.12. MDDr. Trubáčková Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 452
22.12. MDDr. Veselý
Letovice, Masaryk. náměstí 162/38
792 325 591
24.12.
MDDr. Vrbová
Knínice u Boskovic, 330
774 844 735
25.12.
MUDr. Vrtělová
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 455
26.12.
MUDr. Žilka
Benešov, 19
516 467 313
28.12.
MUDr. Hošáková
Adamov, U Kostela 4
516 446 428
29.12.
MUDr. Houdková
Blansko, Pražská 1b
731 144 155
1.1.2020 MUDr. Chatrný
Boskovice, Lidická 8
516 456 109
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.
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