Volby do krajského zastupitelstva
Ve dnech 2. a 3. října se uskuteční volby do zastupitelstva krajů.
V naší obci volby proběhnou tak jak jste zvyklí. Volební místnost bude zřízena ve Staré
škole. Volí se v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00. Občané, kteří
se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, sdělí tuto skutečnost na
obecní úřad a volební komise je navštíví s volební urnou u nich doma.
Pro občany, kteří jsou pozitivní na COVID-19 nebo jsou v karanténě, platí speciální režim
voleb: volit budou již ve středu 30. září od 7:00 do 15:00 z auta na stanovišti (drive-in),
které bude zřízeno v Blansku na parkovišti u basebalového hřiště. Podrobnější informace
naleznete na letáku přiloženém k volebním lístkům, nebo na stránkách Jihomoravského
kraje.
Do volební urny se vhazuje pouze jedna kandidátní listina vybrané volební strany. Na této
listině je možno použít až čtyři přednostní hlasy. To znamená, že číslo před jménem vybraného kandidáta zakroužkujete. Tím mu dáte preferenci. Pokud někdo z kandidátů přesáhne 5% preferenčních hlasů ze všech odevzdaných, může se posunout na kandidátce
výše.
Podrobné informace o způsobu hlasování obdrží každý volič spolu s hlasovacími lístky do
schránky.

Vážení občané,
v této poněkud překotné době plné změn a zvratů je velice těžké Vás informovat o nějakých
novinkách. To, co dnes napíšu do zpravodaje, který se k Vám dostane se zpožděním několika dní, způsobeným časem potřebným pro korekturu, vytištění a distribuci zpravodaje,
bude už pravděpodobně v době, kdy zpravodaj budete číst, zastaralé. Něco může být jinak
a některé informace, které byste chtěli vědět, v době, kdy tento článek píši, ještě nemám.
Týká se to hlavně kulturních a sportovních akcí, které měly naše spolky naplánovány do
konce roku. Věřím, že vedení spolků velice pečlivě zvažuje, jak s akcemi, ve světle stále se
měnící situace, naložit. Stejně tak uvažuje i vedení obce o akcích pořádaných přímo obcí
Ráječko. Proto se dnes nedočtete, které akce proběhnou, nebo naopak budou zrušeny. O
tom se dozvíte z „rychlejších kanálů“ tj. z hlášení rozhlasu nebo z internetových stránek

obce. V současné době jsme přišli o zářijové setkání seniorů, které pravidelně pořádá
ČČK. Uvidíme, jak to dopadne s dalšími tradičními akcemi. Zatím se dá předpokládat, že
do zlepšení situace, ve které všichni doufáme, budou omezeny nebo zrušeny akce, které se
měly konat ve vnitřních prostorách. V každém případě je nutné na všech místech setkávání většího množství lidí dodržovat základní hygienická opatření. O těch ostatně slyšíte
dnes a denně ze sdělovacích prostředků. V této situaci trochu zapadlo, že se nám podařilo
dokončit rekonstrukci budovy Obecního úřadu a finišuje a brzy bude dokončeno i vybudování místa pro přecházení a bezpečného přístupu od zastávek k obecnímu úřadu. Bohužel
ani neplánujeme žádné hromadné slavnostní otevření úřadu. Ty, kdo by chtěli vidět, jak
vnitřní prostory po rekonstrukci vypadají, rádi přivítáme a provedeme individuálně.
Všem přeji hodně zdraví, pevné nervy a dobrou mysl.
 Vít Rajtšlégr, starosta obce

Zahájení školního roku
V úterý 1. září byl v budově Základní školy a Mateřské školy Ráječko slavnostně zahájen
nový školní rok 2020/21. Základní školu letos bude navštěvovat 57 žáků, kteří jsou rozděleni do čtyř tříd. Organizace bude následující: 1. ročník – třídní učitelka PaedDr. Libuše
Filipiová, 2. ročník – Mgr. Markéta Růžičková, 3. ročník - Mgr. Jana Plisková 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 zcela naplněna. Děti jsou
rozděleny do třech věkově smíšených tříd, bude se o ně starat vedoucí učitelka MŠ Veronika Kyzlinková a dále paní učitelky: Bc. Helena Jakubcová, Eliška Ševčíková, Mgr. Soňa
Kocmanová, Mgr. Helena Skácelová, Kateřina Fojtová. Ve školce vypomáhají asistentky:
Jana Dvořáčková, Simona Dostálová a Daniela Pokorná.
Následující období bude vzhledem ke zvýšeným hygienickým a protiepidemiologickým
opatření pro všechny náročné. Přesto věřím, že i v letošním roce budeme v naší škole vidět
šikovné a spokojené děti, o které se co možná nejlépe bude starat všech 27 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!
 PaedDr. Pavel Vaverka, ředitel ZŠ a MŠ Ráječko

OLYMPIA KEMP 2020
Druhý srpnový týden uspořádala SK Olympia Ráječko pro svůj oddíl mladší přípravky týdenní příměstský fotbalový kemp. Pod vedením Tondy Dvořáčka a Marcela Mokrého (který
byl mozkem celé operace) se tak 12 kluků pečlivě přichystalo na novou podzimní sezonu.
První den na kluky čekalo překvapení v podobě nových vycházkových kompletů, kopačáků
a lahví na pití a pustili se do trénování. Tréninky, které celý týden probíhaly ve velkých vedrech, byly zaměřeny všestranně – na zlepšení fyzické kondice, posilování, práci a techniku
s míčem i samotnou hru.
Ve středu měli trenéři pro kluky připravený celodenní výlet, a to na stadion Zbrojovky Brno.
Měli si prohlédnout zázemí aktuálně prvoligového klubu a na místním stadionu také odcvičit jednu tréninkovou jednotku. Ale kvůli epidemiologickým opatření to nakonec nešlo, a tak
kluky čekal celodenní výlet do Brna – jeli parníkem přes brněnskou přehradu na hrad Veveří
a na zpáteční cestě se stavili ještě u propasti Macocha.
Kluci si během týdne kromě pár modřin a zpocených trik odnesli také hodně zážitků, užili
spoustu legrace a naběhali pár kilometrů, takže můžeme doufat, že to bude tomuto týmu v
nové sezoně dobře šlapat.
Díky oběma trenérům za jejich čas a nervy, SK Olympii Ráječko za zázemí a sluší se poděkovat také Lukáši Nejezchlebovi, který po celý týden vypomáhal nejen trenérsky, ale zajišťoval také jídlo a pitný režim.

 Kateřina Kolářová

Slavnostní předání stuhy
Dne 29.8.2020 byla Sboru dobrovolných hasičů Ráječko slavnostně předána stuha SH
ČMS k čestnému praporu III.stupně ke 120.výročí založení sboru. Udělením stuhy ocenilo
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska naši obětavou práci.
Za léta naší činnosti jsme odvedli kus poctivé práce nejen pro rozvoj hasičské myšlenky, ale
i pro blaho svých spoluobčanů.

 Zdeněk Menšík, starosta SDH Ráječko

