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Žádáme občany, aby nahlásili případné poruchy veřejného
osvětlení v obci na obecním úřadě nebo telefonicky, případně formou SMS na tel. čísle: 724 018 486. Při nahlášení prosím uveďte místo, kde se světlo nachází a zda se
jedná o blikající nebo nesvítící světlo. DĚKUJEME!

BESEDA S OBČANY
Zveme všechny občany na Besedu, která se koná v pátek 14.2.2020
v 17.00 ve Staré škole v Ráječku.
V první části besedy s Vámi probere zástupce BESIPU pan Aleš Lakota platná
pravidla silničního provozu:
-

aktuální informace týkající se zákona o provozu na pozemních komunikacích a související legislativy;

-

změny ve vydávání a výměně řidičských průkazů;

-

lékařské prohlídky k řízení motorových vozidel;

-

dotazy k pravidlům

V druhé části besedy se dozvíte od vedení obce podrobnosti o investičních akcích, které nás v obci čekají v následujících letech – stavba místa pro přecházení u
autobusových zastávek včetně bezbariérových chodníků, a úprava prostranství před obecním úřadem, výstavba řadových garáží, stavba bytového domu, založení parku u hřbitova,
stavba cyklostezky Ráječko - Rájec, oprava vodní nádrže Hlubňa, stavba soustavy tůní na
potoku Chrábek.
· Bc.Kateřina Sehnalová, místostarostka
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Z jednání zastupitelstva obce dne 12.12.2019
· Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce
na rok 2020 jako vyrovnaný v příjmech i ve
výdajích ve výši 27 322 100,- Kč.
· Zastupitelstvo
schvaluje
poskytnutí
neinvestiční dotace pro spolek SK Olympia
na rok 2020 ve výši 800 000,- Kč, a pro
spolek Rekreační sporty Ráječko na rok 2020
ve výši 105 000,- Kč,
· Zastupitelstvo obce vydává Obecně
závaznou vyhlášku obce Ráječko č. 2/2019,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
· Zastupitelstvo obce vydává Obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním
poplatku ze psů.
· Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
smlouvy o bezúplatném převodu mezi Obcí
Ráječko a Úřadem pro zastupování státu ve

věcech majetkových, předmětem je
bezúplatný převod pozemku p.č.65/3 o
výměře 1 201 m2 v katastrálním území
Ráječko.
· Zastupitelstvo schvaluje zrušit smlouvu mezi
Obcí Ráječko a Městem Blansko, jejímž
předmětem je závazek Obce Ráječko hradit
za poskytování pečovatelské služby
(dovážku obědů) Městu Blansku úplatu.
Obec přispívá do sítě sociálních služeb.
· Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 1 ke
smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu
číslo 682002 mezi Obcí Ráječko a
společností SUEZ – ceník ke smlouvě na rok
2020.
· Zastupitelstvo
schvaluje
Zásady
o
poskytování cestovních náhrad.
· Zastupitelstvo obce schvaluje termíny
zasedání zastupitelstva obce v roce 2020: 12.
3. 2020, 10. 6. 2020, 10. 9. 2020.

Z jednání rady obce 30.12.2019
· Rada schválila poskytnutí dotace z rozpočtu
obce pro Kynologický klub ve výši 48 000,Kč, pro Mateřské centrum Rajčátko ve výši
47 000,-Kč, pro Český červený kříž ve výši
31 000,- Kč, pro Zahrádkáře ve výši 35 000,Kč, pro Spolek holek ve výši 12 000,- Kč, pro
Myslivecké sdružení ve výši 49 000,- Kč, pro
Svaz diabetiků ve výši 8 000,- Kč, pro Ženy
Ráječko ve výši 45 000,- Kč, pro Svaz tělesně
postižených ve výši 10 000,- Kč.
· Rada schválila rozpočet Základní a mateřské
školy na rok 2020. Rozpočet celkem činí
13 087 000,- Kč, z toho příspěvek od obce
Ráječku je 1 800 000,- Kč.
· Rada schválila rozpočtové opatření
č.11/2019, č.12/2019.
· Rada schválila smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene pro vedení kabelu
el. energie na pozemku p.č. 1791/1 z ulice
Úvoz na pozemek p.č. 44.

· Rada jako vlastník sousedního pozemku p.č.
3946 souhlasí s umístěním distribučního zařízení na pozemku p.č. 3945.
· Rada schvaluje uzavření smlouvy s Městem
Blansko o příspěvku na spolufinancování
sítě sociálních služeb pro rok 2020 -na služby
sociální prevence a poradenství ve výši
40 500,- Kč a na služby sociální péče ve výši
42 500,- Kč.
· Rada schvaluje uzavření dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo mezi Obcí Ráječko společností Záhorský & syn na zhotovení 3. etapy
opravy mostu přes řeku Svitavu - mění se
doba plnění do 31.3.2020.
· Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy
mezi obcí a panem A.M., předmětem je nájem garáže na parkování zametacího vozu.
· Rada souhlasí se zapojením do projektu –
Zvýšení materiálového využití odpadů v obcích Jihomoravského kraje, realizátorem

www.rajecko.cz
projektu je Sdružení měst a obcí východní
Moravy - jedná se o žádost o dotaci na pořízení sběrných nádob na tříděný odpad – papír a plasty do domácností.
· Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na
projet pod názvem „Stromová znamení“ –
návrh výsadby prostranství u hřbitova v Ráječku na pozemku 3462 ve vlastnictví obce.
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo
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mezi obcí a společností Dotace pro Vás, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotaci.
· Rada schvaluje podání žádosti o dotaci na
pořízení komunálního vozu na elektropohon.
· Bc.Kateřina Sehnalová, místostarostka

Tříkrálová sbírka
V obci Ráječko vybrali koledníci rekordních 36 850,- Kč.

Děkujeme!
Záměry Tříkrálové sbírky 2020 Oblastní charity Blansko:
· Podpora Mobilního hospice sv. Martina
· Podpora rodin s dětmi v nouzi
· Pomoc seniorům a zdravotně postižených
· Charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu
· Rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek
Konečný výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 v Oblastní charitě Blansko činí 2 475 599,- Kč
Děkuji všem dobrovolníkům, vedoucím skupinek a dalším organizátorům.
Velký dík pak samozřejmě patří také všem, kdo do sbírky přispěli. Děkuji Vám!

· Marie Sedláková, koordinátorka sbírky
Obec Ráječko ve spolupráci se základní školou
zvou všechny děti, rodiče a prarodiče na

DĚTSKÝ KARNEVAL
v neděli 1. března 2020 od 16.00 do 18.00 hod.
ve Sportovní hale Ráječko.
Čeká vás spousta zábavy, soutěží, her, písniček, tanečků.
Těšíme se na vás.
,,DIVADÉLKO TETINY”
Občerstvení pro děti i jejich doprovod zajištěno.
Srdečně zveme všechny děti naší školy i jejich kamarády.
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V roce 2019 se v naší obci narodili noví občánci:
Natálie Blažková
Sofie Nečasová
Alex Pernica
Richard Jurák
Jakub Bártl
Oliver Müller
Barbora Dymáková
Jakub Bezděk
Tomáš Vach
Jan Třesohlavý
Filip Klimeš
Václav Juračka

ulice Dlouhá
Nám.1.máje
ulice Svitavská
Nám.1.máje
ulice Lesní
ulice Dlouhá
ulice Nová
ulice Lesní
ulice Lesní
Nám.1.máje
ulice Lesní
ulice Na Výsluní

Julie Vyskočilová
Libuše Rozsypalová
Jasmína Malachová
Rozálie Slavíková
Anna Blaháková
Josef Hebelka
Rebeka Kouřilová
Oldřich Jeřábek
Eliška Braunová
Jana Ševčíková
Johana Šmídová

ulice Na Výsluní
Nám.1.máje
ulice Na Výsluní
ulice B.Němcové
ulice Sadová
ulice Dlouhá
ulice Na Výsluní
Nám.1.máje
Skalky
ulice Lesní
Skalky

V roce 2019 odešli naši spoluobčané:
Eduard Novotný
Štěpánka Zouharová
Zdeněk Nikl
Rudolf Blažek

ulice V Hájíčku
ulice Svitavská
Nám.9.května
Nám.1.máje

František Růžička
Radek Nikl
Petr Langr

ulice Svitavská
Nám.1.máje
Padělky

Čest jejich památce!

Počet obyvatel ke dni 31.12.2019: 1386

Žáci v knihovně
Ve středu 20. listopadu navštívili žáci 2.ročníku základní školy Ráječko, se svoji třídní učitelkou
Mgr. Janou Pliskovou, Obecní knihovnu Ráječko. Na konci prvního ročníku byli tito žáčci pasováni na MALÉ ČTENÁŘE v Obecní knihovně Ráječko. Děti se přišly seznámit s nabídkou
knihovnických služeb, které Obecní knihovna svým čtenářům a návštěvníkům nabízí. Děti byly
velmi zvídavé a zajímaly se o činnost knihovny a služby, které v knihovně mohou získat. Na závěr návštěvy děti shlédly několik příběhů Maxipsa Fíka.
· Ivana Zapletalová, knihovnice

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.

MASKY K ZAPŮJČENÍ V OBECNÍ KNIHOVNĚ!

www.rajecko.cz
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Zprávičky ze školy
Ve středu 20.11. 2019 se druháci vydali do obecní knihovny za tématem Jak se chodí do knihovny. Dozvěděli se, jak jsou knihy tříděny a jak najít tu správnou v regále, proč číst. Prohlédli
si knížky v dětském čtenářském koutku a už se těší, až si je přečtou. Po zajímavém vyprávění
jim paní knihovnice Iva Zapletalová promítla ukázky z pohádek. Besedou jsme byli nadšeni.
Děkujeme za připravené aktivity a věříme, že přibydou noví čtenáři.
Děti z II. oddělení ŠD si 11. 12. 2019 připravily vánoční dílničky. Pozvaly na ně celou školu.
Vytvářela se přáníčka, svícny, andílci atd. Všichni se moc snažili, aby se výrobky povedly. To se
splnilo a děti si je s radostí odnášely domů.
V pátek 20. 12. 2019 jsme měli tradiční vánoční besídky. Udělali jsme si hostinu, maminky
nám daly na ochutnávku cukroví. Poseděli a zazpívali jsme si u stromečku. Bylo to super a nakonec přišel i Ježíšek! Přinesl spoustu dárků. Naposledy zazvonilo a hurá na vánoční prázdniny.
Poslední den před prázdninami překvapili žáci 4. a 5. ročníku pana ředitele svým dárkem. Stihli
připravit nové číslo školního časopisu ŠKOLÁČEK.
V pátek 17. 1. 2020 proběhla na škole preventivní akce organizace Podané ruce. Rozdělena
byla dle jednotlivých ročníků na Mapovací lekce (1. ročník), Pravidla vhodného chování (2. +
3.) a Kdo je kluk a kdo je holka (4. + 5.). I když byla beseda podána zábavnou formou, určitě
přinutila děti k zamyšlení.

„TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA“ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Děkujeme vám všem, kteří jste se s námi těšili na příchod Vánoc a protože víme, že máte
spoustu práce a starostí, jsme rády, že jste si udělali čas na nás, své nejbližší a přišli se podívat
na čertovskou a vánoční besídku, na vánoční pohádku o jedličce, kterou jsme pro vás s láskou
připravily a děkujeme vám, že jste pro nás nachystali kostýmy a upekli na ochutnání do školky
cukroví.
Děkujeme Ježíškovi, který nám do školky nadělil krásné dárky v podobě stavebnic, kočárků, panenek a her, s kterými si užijeme legraci, ale také se něco nového naučíme.
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Čekání na Vánoce ve školce jsme zakončily návštěvou kostela svatého Martina v Blansku, kde
jsme měly možnost prohlédnout si Betlém a zazpívat si za doprovodu varhan a housliček známé
koledy.
Teď už nám zbývá popřát vám všem krásný a šťastný rok 2020. Vaše děti.

· PaedDr. Pavel Vaverka, ředitel

www.rajecko.cz
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Turnaj ve stolním tenise
V neděli 12.1.2020 v 9h uspořádala SK Olympia
Ráječko, z.s., X.ročník turnaje ve stolním tenise.
Přihlásilo se 25 neregistrovaných hráčů, kteří se
rozdělili do dvou kategorií.
Kategorie přípravka: 1.místo Ondřej Feilhauer, 2.místo
Kryštof Kopecký, 3.místo Filip Feilhauer, 4.místo Adrián
Šváb, 5.místo Lukáš Sehnal, 6.místo Tadeáš Kuběna.
Kategorie muži a žena: 1.místo Milan Blaškovič, 2.místo
Petr Němec, 3.místo Jan Souček, 4.místo Jan Sehnal,
5.místo Miroslav Fadrný, 6.místo Antonín Řezníček (ročník 1937), 7.místo Jan Janíček,
8.místo Hana Klímová, 9.místo Eva Gregorová, 10.místo Vítek Prokop, 11.místo Jaroslav
Kopecký, 12.místo Marek Ševčík, 13.místo Daniel Volík, 14.místo Olga Volíková, 15.místo
Ivana Ševčíková, 16.místo Vítek Sehnal, 17.místo Marek Procházka, 18.místo David Bartoš,
19.místo Miroslav Feilhauer.
Děkujeme všem účastníkům za účast a sponzorům za dary.
· za SK Olympia Ráječko, Marcel Mokrý
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ŽENY RÁJEČKO

srdečně zvou všechny ženy z naší obce na oslavu

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
v neděli 8. března 2020 ve 14:00 hodin
ve Staré škole v Ráječku.
Zajištěn kulturní program.
Připraveno bude také malé občerstvení.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RÁJEČKO
Vás srdečně zve na tradiční

JOSEFSKOU ZÁBAVU
která se koná v sobotu

21. března 2020 ve 20 hodin
v budově STARÉ ŠKOLY.
K poslechu a tanci hraje skupina 2+1 BAND.

Rozpis LSPP – stomatologie – ÚNOR 2020
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN (soboty, neděle a svátky).
1.2. MUDr. Řehořek(Řehořková) Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
2.2. MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
8.2.
MUDr. Semrádová
Sloup, Zemspol, 221
516 435 203
9.2.
MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav. středisko
516 444 326
15.2. MUDr. Adamová
Letovice, Masaryk.náměstí 18
516 474 018
16.2. MUDr. Pokorná
Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
22.2. MUDr. Pernicová
Boskovice, Růž.náměstí 16
774 177 804
23.2. MDDr. Paulíčková
Černá Hora, Zdrav.středisko
725 415 615
29.2. MUDr. Paděrová
Šebetov, 117
516 465 452
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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Za obsahovou a stylistickou stránku textů, vydaných ve zpravodaji, odpovídá starosta obce. Redakce si vyhrazuje právo
příspěvky krátit a upravovat a neodpovídá za obsah uvedených inzerátů. Tisk LKFOTO s.r.o.

