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Masopustní průvod
V sobotu 20.února prošel naší obcí Masopustní průvod, do kroku vyhrávala Holóbkova mozeka.
Masky vyšly v 11.00 hodin ze Staré školy.
Děkujeme všem ráječkovským, kteří maskám připravili pohoštění a přispěli do kasičky, vybralo
se 16 004,- Kč. Vybrané peníze budou použity na pořádání akcí pro děti v Ráječku.

Místní poplatky 2020
Poplatek je vybírán od 1.3. 2020, splatnost poplatku je 31.5. 2020

Výše poplatku pro rok 2020 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 v Ráječku nebo bankovním převodem.
Údaje pro bankovní převod: číslo bankovního účtu Obce Ráječko – 5525631/0100, variabilní
symbol – číslo popisného domu.
Poplatník je povinen vyplnit přiznání k místnímu poplatku za odpad. V případě platby v hotovosti vyplní toto přiznání přímo na obecním úřadě. Při platbě převodem je nutné přiznání doručit
na obecní úřad – osobně, poštou nebo elektronicky: ourajecko@rajecko.cz. Formulář přiznání je
ke stažení na www.rajecko.cz, horní lišta místní poplatky.
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28.února - beseda v Obecní knihovně na téma: Severská svatební cesta – R. Konvičková
7.března – návštěva dětí MŠ Ráječko v knihovně – seznámení dětí s činností knihovny
15. března – beseda v ZŠ Ráječko s Jiřím Šanderou, autorem dětské literatury, rodákem nedalekých Milonic, děti měly možnost zakoupení knih p. Šandery
22. března – beseda v MŠ Ráječko s Markem Šolmesem Srazilem, písničkářem a hudebníkem,
autorem knih pro nejmenší čtenáře
29.března - Nocování s Andersenem v ZŠ Ráječko na téma Klapzubova jedenáctka
5. dubna – posezení při čaji v Obecní knihovně a ukázky háčkování paní Libuše Škaroupkové
17. dubna – recitační soutěž Ráječkovský Rudolf v ZŠ Ráječko
17. května – zájezd na vodní dílo Gabčíkovo - exkurze v elektrárně, plavba lodí po jezeře a individuální prohlídka Bratislavy
8. června – dětský den na Hasičské louce
18.června – pasování čtenářů v Obecní knihovně
19.června – zábavný pořad Srdcovky na cestách – Zdeněk Junák a Jiří Kokmotos ve Staré škole
24.září – beseda s spisovatelkou Klárou Smolíkovou v ZŠ Ráječko
6.října - Ráječkovská drakiáda na Hasičské louce
20.listopadu – návštěva dětí 2.ročníku ZŠ Ráječko v Obecní knihovně
30.listopadu – rozsvícení vánočního stromu
Do Obecní knihovny byly zakoupeny nové knihy:
Vlastimil Vondruška: Duch znojemských katakomb, Mstitel z Jenštejna, Kříšťálový klíč – Falknovská huť, Husitská epopej I.-IV. díl, Kronika zániku Evropy, Robert Brynza: Kanibal z Nine
Elms, Petra Dvořáková: Chirurg, Dědina, Sítě; František Niedl: S vlčí hlavou v erbu, Pach krve,
Ve službách mocných, Království meče, Slunce na útěku.
Děkuji představitelům Obce Ráječko za podporu činnosti Obecní knihovny Ráječko a srdečně
zvu všechny občany k návštěvě Obecní knihovny a akcí, na kterých se Obecní knihovna podílí.

Přednáška v Obecní knihovně Ráječko
Ve středu 5. února 2020 se o své zážitky z cesty po Brazílii, podělila Kristýna Dzapková. Kristýna studuje Masarykovu univerzitu v Brně.
Jejím cílem bylo městečko Batayporã. Je to město v brazilském státě Mato Grosso do Sul. Bylo
založeno roku 1967 jako vyvrcholení projektu Jana Antonína Bati z roku 1953. Vzniklo na ploše
100 000 hektarů vymýceného pralesa. Dodnes zde žijí potomci zakladatelů obce pocházejících z
Československa.
Název vznikl spojením příjmení iniciátora a zakladatele města a dvou slov z jazyka guaraní, y (voda) a porã (dobrý, čistý). Česky tak Batayporã znamená "Baťova Dobrá Voda".
Kristýna zde navštívila komunitu českých potomků, kteří městečko zakládali. Obyvatelé se snaží
dodržovat české tradice a zvyky, stále se zajímají se o českou kulturu.
Společně jsme zhlédli prezentaci fotografií z míst, které navštívila a také jsme měli možnost se s
ní podělit o příhody i dobrodružství, které při své cestě prožila.
Je to pěkný zážitek a krásný pocit, když se dozvíme, že na druhé straně zeměkoule i po 50.ti letech
se tamní obyvatelé hlásí ke svým českým předkům a české kultuře.
Děkuji Kristýně a všem občanům, kteří na přednášku do Obecní knihovny Ráječko přišli.
· Ivana Zapletalová, knihovnice
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březen 2020

Plavání ve Wellness Kuřim

Rekreační sporty

sobota 21.3.2020, Stará škola

Josefská zábava

SDH Ráječko

sobota 28.3.2020, Stará škola

Velikonoční tvoření

Spolek Holek

neděle 29.3.2020, Stará škola

Divadlo Ochotníci Knínice

sobota 4.4.2020, 16.00 za potokem

Vyřezávání velikonočních zajíců

Rekreační sporty

sobota 25.4.2020, Hasičská louka

Stavění májky

Obec, spolky

čtvrtek 30.4.2020, 17.00, za potokem

Pálení čarodějnic

Rekreační sporty

pátek 8.5.2020

Zájezd Kroměříž

Zahrádkáři

pátek 15.5.2020, Stará škola

Soutěž Mladý zahrádkář

Zahrádkáři

sobota 16.5.2020

Okresní soutěž Plamen

Hasiči

sobota 16.5.2020

Zájezd do termálních lázní

Ženy Ráječko

sobota 23.5. nebo 30.5.2020

Pochod k pramenu Chrábku

Rekreační sporty

pátek 5.6.2020, hřiště SK Olympia

Nábor sportovců, dětský den s fotbalem

SK Olympia

pátek 12.6.2020, školní hřiště

Olympiáda malotřídních škol

ZŠ a MŠ Ráječko

sobota 13.6.2020

Zájezd na hrad Karlštejn, Velké Popovice

Knihovna Ráječko

sobota 20.6.2020

Zájezd zahrádkáři

Zahrádkáři

sobota 27.6.2020, Hasičská louka

Dětský den

Obec, spolky

pátek 28.8.2020, Hřiště SK Olympia

Ukončení prázdnin s fotbalem

K Olympia

sobota 29.8.2020

Zájezd pro děti

Ženy Ráječko

sobota 5.9.2020, areál za potokem

Kulohry

Rekreační sporty

pátek 11.9.2020, zahrada ZŠ a MŠ

Školní zahrada

ZŠ a MŠ Ráječko

sobota 12.9.2020

Zájezd zahrádkáři

Zahrádkáři

sobota 19.9.2020 Hasičská louka

Senioři v pohybu

Rekreační sporty

sobota 26.9.2020 Stará škola

Setkání seniorů

ČČK Ráječko

sobota 3.10.2020

Zájezd do termálních lázní

Ženy Ráječko

sobota 3.10.2020

Zájezd Flora Olomouc

Zahrádkáři

sobota 10.10.2020, Stará škola

Burčákové posezení

zahrádkáři

neděle 18.10.20, Stará škola

Ráječkovské štrůdlování

Rekreační sporty

pátek 6.11.2020

Lampiónový průvod

Obec, spolky

Sobota 14.11.2020, Stará škola

Hodová zábava

Ženy Ráječko

neděle 15.11.2020

Plavání pro Ráječko Wellness Kuřim

Rekreační sporty

sobota 21.11.2020, Stará škola

Vánoční tvoření

Spolek holek

sobota 28.11.2020

Rozsvícení vánočního stromu

Obec, spolky

sobota 12.12.2020

Vánoční zájezd

Ženy Ráječko

pátek 18.12.2020, 16.00-19.00

Turnaj v kuželkách o přeborníka obce

Rekreační sporty

čtvrtek 24.12.2020

Vánoční krmení zvířátek

Rekreační sporty
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Ze schůze rady obce 27.2.2020
·
·

·

·

Rada obce vydává Směrnici pro zadávání
zakázek malého rozsahu.
Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne mezi Obcí Ráječko
a Stavební společností V&K s.r.o., provádějící realizaci rekonstrukce obecního
úřadu.
Rada obce schválila uzavření smlouvy o výkonu činnosti autorizovaného inspektora
mezi Obcí Ráječko a Ing. Štěpánkou Johnovou, Hředle - předmětem je vydání certifikátu pro stavbu řadových garáží.
Rada obce schvaluje nabídku paní Jitky
Hrádkové na administraci žádosti o dotaci

Ráječkovský zpravodaj

·

·

ze SFDI na stavbu cyklostezky RáječkoRájec.
Rada obce schvaluje nabídku Mgr. Martina Budiše na organizaci veřejné zakázky
„Ráječko, ul. Osvobození a Nám.1. máje –
Novostavba míst pro přecházení, chodníků, parkovacích ploch a stavební úpravy
stávajícího chodníku.
Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti Projekty Rizner s.r.o. na projektovou činnost na stavbu bytového domu
v Ráječku.

· Kateřina Sehnalová, místostarostka

www.rajecko.cz
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Zprávičky ze školy
Harry Potter slaví…Letos uplynulo 20 let od prvního vydání Harryho Pottera. Za tuto dobu si
kouzelný příběh britské spisovatelky J. K. Rowlingové získal miliony fanoušků po celém světě. Je
to řada fenomenálních fantasy románů, které zachycují dobrodružství mladého čaroděje a jeho
přátel. Děti čtou nejen knihy, ale znají i jejich filmové zpracování. Začalo v roce 2001 a poslední
film byl natočen v roce 2011. Filmy jsou se zaujetím sledovány i v současnosti. V pátek 14. 2. jsme
proto pozvali do školy Bc. Danu Šimkovou – lektorku a spisovatelku, která se tomuto dílu několik let intenzivně věnuje. S ní jsme se společně přenesli do světa kouzel a čarodějnictví. Abychom i my byli součástí děje, mnohé děti se oblékly do kostýmů a přinesly některý z kouzelných
předmětů. Nejvíce nás zaujala Harryho hůlka, kterou prý lze hned vše zařídit. Paní lektorka nám
řekla spoustu zajímavostí a příhod z natáčení filmů. Nejen že jsme si povídali, ale v závěru si s ní
i zatančili skotský tanec. Celé dopoledne uběhlo tak rychle, že jsme si ani nestačili o všem povědět. Proto i připravované nocování ve škole začne otevřením jedné z knih o Harrym.

V pátek 6. 3. se konala akce s názvem Pískování. Malování pískem (sypání obrázků) je výtvarná
technika, která v průběhu celého dopoledne dala pod vedením paní Bernasové vzniknout nádherným, až uměleckým výtvorům. Motivy předřezaných obrázků si děti vybíraly samy a výsledek
určitě potěší i nejednoho dospělého. Možná se tak některé z nich stanou dárkem maminkám a
babičkám k Mezinárodnímu dni žen.

„HÁDEJ, ČÍM BUDU, AŽ VYROSTU?“
Letošní zima je mírná a nemůžeme sáňkovat, koulovat se a stavět sněhuláky, tak si pro nás paní
učitelky připravily něco zajímavého a netradičního a my jsme se dozvěděly spoustu nového.
Povídaly jsme si o tom, co budeme dělat, až vyrosteme… Někdo chce být lékařem, jiný
policistou, baletkou nebo stavitelem.
Měly jsme možnost navštívit školní kuchyni, kde nám paní kuchařky ukázaly, jak pro nás
připravují jídlo a některé z nás jsme si upletly svoji housku, jiné jsme viděly švadlenku, která
nám ukázala, jak se šije, hudebník nám předvedl, jak se hraje na kytaru.
Děkujeme hodným prodavačkám v místním obchůdku, u nichž jsme si koupily lízátko a
prohlédly si fungování obchodu.
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Děkujeme paní učitelce ze základní školy, která nám umožnila nahlédnout do výuky našich
kamarádů prvňáčků, s kterými jsme si společně zahrály a zazpívaly.
Příště, až mě potkáte, zeptejte se: „Čím budu, až vyrostu?“

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
Ředitel ZŠ a MŠ Ráječko PaedDr. Pavel Vaverka sděluje rodičům, že zápis dětí do 1. ročníku
základní školy se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna 2020 v době od 14.30 – 16.00 hodin.
Do 1. ročníku ZŠ jsou rodiče povinni zapsat děti, které dovrší do 31. srpna 2020 šesti let. Rodiče se dostaví k zápisu s dítětem, předloží jeho rodný list a svůj průkaz totožnosti. K zápisu se
dostaví též rodiče s dětmi, kterým byl na školní rok 2019/2020 udělen odklad povinné školní
docházky.

Zápis dětí do mateřské školy
Ředitel ZŠ a MŠ Ráječko PaedDr. Pavel Vaverka sděluje rodičům, že zápis dětí do mateřské
školy se uskuteční ve čtvrtek 14. května 2020 v době od 15.00 – 17.00 hodin. Všechny potřebné
informace o zápisu dětí do MŠ rodiče získají na webových stránkách školy www.zsrajecko.cz.
Srdečně zveme děti i rodiče.

· PaedDr. Pavel Vaverka, ředitel školy

www.rajecko.cz

neděle 29.března 2020
v 17 hodin
ve Staré škole v Ráječku
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Rozpis LSPP – stomatologie – BŘEZEN 2020
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN (soboty, neděle a svátky).
1.3. MUDr. Padalík
Boskovice, Nemocnice Boskovice
516 488 453
7.3. MUDr. Nečasová
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
516 488 453
8.3. MUDr. Mikulášková
Letovice, Mánesova 468/2
516 435 203
14.3. MUDr. Lukeš
Boskovice, SMetanova 24
516 444 326
15.3. MUDr. Loskot
Svitávka, Hybešova 197
516 474 018
21.3. MUDr. Láníková
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 412 422
22.3. MUDr. Kutlíková
Boskovice, Růž.náměstí 2345/12
774 177 804
28.3. MDDr. Kupková
Poliklinika Blansko, Sadová 33
725 415 615
29.3. MUDr. Kulhánková
Křtiny, Zdravotní středisko
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.

Zpravodaj obce Ráječko č. 2 /2020 - vydán v únoru 2020, vydala obec Ráječko se sídlem Ráječko,
nám. 1. máje č. 250, 679 02tel: 516 432 629, e-mail: ourajecko@rajecko.cz. Registrace Ministerstva kultury č. ČR E 20272.
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.

