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Vážení občané
blíží se konec roku. Tento čas bývá časem bilancování toho, co se v právě končícím roce podařilo, případně co se nepovedlo nebo co jsme nestihli a také plánování do roku příštího.
Dnešní doba je ale jiná, než v minulých letech. To co nastalo si mnozí z nás ani nedokázali
představit. Co nás tato zvláštní doba naučila je to, že si můžeme plánovat ledacos, ale naše
plány se ve velmi krátkém čase mohou radikálně změnit a to, co se nám zdálo úplně nemožné
se může stát realitou. A to se samozřejmě týká i naší obce. Na začátku roku jsme ještě bezstarostně absolvovali Masopust s průvodem masek po obci a poslední akcí, na které jsme se
měli možnost potkat, byla oslava Mezinárodního dne žen. Od té doby se společenský život
v naší obci prakticky zastavil. Přečkali jsme jarní vlnu nemoci, trochu jsme se nadechli v letních měsících a podzimní vlna stejně jako i zbytek republiky zasáhla i naši obec.
Dnešní doba je zvláštní, pro nás ještě před krátkým časem nepředstavitelná. Je to doba, se
kterou si neumíme úplně poradit. Mnozí z nás současnou situaci poněkud zlehčují a nepřipouštějí si nebezpečí, někteří mají velký strach o sebe a své nejbližší. Tento pomyslný rozpor
a určité rozdělení vyřeší až čas.
Přes to a právě pro to bych ale na nás na všechny chtěl apelovat, abychom situaci nepodceňovali. To nejmenší, co můžeme pro sebe a své blízké udělat je dodržovat nařízení a také se
řídit zdravým rozumem.
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám v tomto předvánočním čase popřát hlavně hodně zdraví a štěstí. A také to,
aby tento právě končící rok byl zkouškou, v níž jsme obstáli a abychom v roce příštím zužitkovali to dobré z minulých let. Věřím, že nás čeká rok, ve kterém vše půjde už jenom k lepšímu.
 Vít Rajtšlégr, starosta

Rekonstrukce obecního úřadu, zbudování míst pro přecházení a rekonstrukce chodníků
Rekonstrukce budovy obecního úřadu začala na podzim minulého roku a koncem srpna
letošního roku byla hotova. Provoz začal fungovat naplno koncem září. Příběh v podstatě
začal před pěti lety, kdy jsme se rozhodli vylepšit zázemí našim hasičům a postavit novou
hasičku. To, jak víte, se podařilo, hasička slouží, hasiči se přestěhovali a uvolnili suterén
budovy Obecního úřadu. Mezitím nás navštívili zástupci družstva Jednota, se záměrem postavit v naší obci novou prodejnu. Bohužel místo na zcela novou prodejnu jsme v centru
obce nenašli, a tak jsme se dohodli na variantě zbourání staré prodejny a na jejím místě postavení nové. Zástupcům Jednoty se ale nechtělo přerušit prodej a také my jsme nechtěli
zmenšit možnost nákupu v naší obci.

A tak se zrodila dohoda, že prodejna bude po
dobu stavby nového obchodu provizorně
fungovat v přízemí obecního úřadu.
A tak se také stalo, nová prodejna COOP byla
vybudována a zdárně funguje. A pak už přišla
řada na rekonstrukci budovy obecního úřadu.
K ní nás vedlo několik důvodů. Havarijní stav
střechy, na které byla při nástavbě budovy
v devadesátých letech použita šindel, co měla
vydržet 200 let a bohužel nevydržela ani
dvacet pět. Další důvod byly schody do prvního
podlaží, které dělaly problém hlavně starším občanům a celkově stav budovy která už
přestávala poskytovat potřebné zázemí pro zaměstnance i občany, kteří si potřebují cokoliv vyřídit. Hledali jsme cesty, jak na rekonstrukci získat nějaké dotační peníze. Nakonec
jsme se rozhodli jít cestou úprav vedoucí k odstranění bariér. Vznikl projekt bezbariérové
obce a byla vybrána bezbariérová trasa od zastávek k obecnímu úřadu a prodejně Coop.
V rámci této trasy jsme požádali o dotaci na bezbariérové úpravy budovy obecního úřadu
z Ministerstva pro místní rozvoj a na vybudování míst pro přecházení a rekonstrukci chodníků ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Oba tyto naše projekty uspěly a byly nám
schváleny dotace. Obě akce se nám také podařilo zrealizovat. Splňují všechny standardy
pro bezproblémový pohyb všech lidí včetně tělesně i zrakově postižených. Také by měly
zklidnit dopravu a poskytnout větší bezpečí zejména chodcům. Dlouhá léta jsme se snažili
o zřízení přechodu pro chodce v prostoru autobusových zastávek. Nikdy nám ze strany policie ani odboru dopravy nebylo vyhověno. Považuji za velký úspěch, že se nám místo pro
přecházení u zastávek podařilo vybudovat.

Co nás čeká v příštím roce - připravované akce na rok 2021
Na to, co nás čeká v příštím roce je těžké odpovědět. Bude to hodně záležet na nás všech,
jak si poradíme se stále ještě řádící nemocí Covid. Doufám, že už to bude jenom lepší.
Přesto psát nyní o nějakých připravovaných kulturních, sportovních a dalších akcích nemá
smysl a budeme reagovat na aktuální situaci. Projednáváme rozpočet obce na příští rok,
ale jaká bude realita, to asi taky nikdo říct nedokáže. V roce současném, tedy 2020 nakonec
rozpočet a jeho plnění dopadlo i díky kompenzačnímu bonusu téměř podle předpokladů,
žádné výrazné ztráty příjmů nás naštěstí zatím nepostihly, a tak jsme mohli zrealizovat většinu naplánovaných akcí.
Příští rok nás žádná velká akce nečeká, spíše to bude rok příprav na ty opravdu velké. Co
víme jistě je to, že jsme uspěli se žádostí o dotaci z Ministerstva zemědělství na vybudování
soustavy malých vodních nádrží, neboli tůní v Chrábce. Stavba by se tedy v roce 2021 měla
realizovat. Ještě máme podanou žádost na opravu a revitalizaci stávající nádrže Hlubňa,
zde ještě nevíme, jestli se žádostí uspějeme. Pokud ano i tuto věc bychom příští rok realizovali. Podáváme také žádost o dotaci na opravu místních komunikací, pokud bychom
uspěli, byl by realizován nový povrch komunikace od hlavní silnice přes Náměstí 1. máje až
na konec Náměstí 9. května.

Máme komplet hotovou projektovou dokumentaci pro bytový dům pro seniory a přilehlou
komunikaci a inženýrské sítě. Čeká nás vyřizování stavebního povolení a také konečná debata a tom, pro koho přesně budou byty určeny a také jakým způsobem budeme stavbu financovat. Pokud se toto podaří zúřadovat, tak bychom mohli na podzim podat žádosti o
dotace a v optimistické variantě v roce 2022 začít se stavbou. Dále zpracováváme záměr na
přístavbu Staré školy, kde by vznikly prostory pro knihovnu, která by se přestěhovala z budovy Základní a mateřské školy. Již je také hotov projekt na cyklostezku z Ráječka do
Rájce. Pracujeme na zajištění souhlasů majitelů pozemků se stavbou. Několik dalších záměrů diskutujeme a připravujeme k realizaci.

Bytový dům pro seniory

přístavba Stará škola
 Vít Rajtšlégr, starosta

Obecní knihovna Ráječko v roce 2020
Rok 2020 je poznamenán světovou pandemií Covidu, lidé se museli naučit dodržovat
omezení a pravidla vyhlášená naší vládou. Omezení se také dotkla kulturního a
společenské života. Kulturní zařízení i knihovny byly v polovině března uzavřeny a otevřely
se až ke konci května. Stejná situace se opakovala v září a knihovny byly otevřeny až na
začátku prosince.
Činnost knihovny je v této době silně omezena. Byly zrušeny téměř všechny plánované
akce. Stihli jsme pouze uskutečnit besedu o Brazílii s Kristýnkou Dzapkovou na začátku
února, zájezd na hrad Karlštejn a návštěvu pivovaru ve Velkých Popovicích v červnu a
těsně před druhým uzavřením knihoven, jsme ještě stihli v září pasovat malé čtenáře ve
Staré škole v Ráječku.
Nabízela jsem službu svým čtenářům – donést knihy domů. Někteří občané služby využili.
Do Obecní knihovny jsme v letošním roce nakoupili z rozpočtu obce Ráječko knihy
za 12 000,- Kč.

Knihovní fond byl obohacen především o knihy těchto českých autorů – Alena
Mornštajnová, Hana Marie Körnerová, Radka Třeštíková, Klára Janečková, Petra
Dvořáková, Vlastimil Vondruška, velmi žádané v naší knihovně jsou knihy britského autora
žijícím trvale na Slovensku - Roberta Brynzy – všechny jeho knihy u nás vydané, máme v
našem knihovním fondu.
Věřím a doufám, že rok 2021 přinese uklidnění celkové situace, vrácení všeho dění do
běžného života.
Přeji všem občanům pevné zdraví a rodinnou pohodu a těším se na setkání v Obecní
knihovně Ráječko se svými milými čtenáři.
 Ivana Zapletalová, knihovnice Obecní knihovny Ráječko

Zájmové organizace působící v obci Ráječko
ČČK RÁJEČKO · ŽENY 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 2021 hodně zdraví, štěstí a pohody.
K přání se připojují také členové výboru KSČM Ráječko.
Rozpis LSPP – stomatologie – PROSINEC 2020
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN (soboty, neděle a svátky).
19.12. MDDr. Javorská Aneta
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 455
20.12.
MUDr. Jílková Stanislava Rájec, Ol. Blažka 145
516 410 786
24.12.
MUDr. Kopáčková Drahomíra
Letovice, A. Krejčího 1a
516 474 369
25.12.
MDDr. Koudelková Dagmar
Blansko, Pražská 1b
778 168 741
26.12.
MUDr. Kraml Pavel
Boskovice, Růžové nám. 16
733 644 499
27.12.
MUDr. Křížová Romana
Knínice u Boskovic 330
774 844 735
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.

