Co probíhá, připravuje se….

str. 2

Sousedské setkání

str. 3

informační měsíčník zdarma

Ráječkovský zpravodaj
ČÍSLO 2• ČERVENEC 2021 • WWW.RAJECKO.CZ
VYDALA: OBEC RÁJEČKO, NÁM. 1.MÁJE Č. 250, RÁJEČKO 679 02 • TEL ./ FAX: 516 432 629 • OURAJECKO@RAJECKO.CZ

Vážení občané,
konečně jsme se dočkali léta, prázdnin a dovolených. Koronavirová situace se uklidnila a
doufám, že už nás prudké zhoršení nečeká. Také počasí, ač nás jeho výkyvy varují a straší
žádnou přírodní katastrofu do naší obce nepřineslo a snad to tak i zůstane. Bohužel ne všude
tomu tak bylo, a tak bych touto cestou chtěl poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem
podpořili a pomohli lidem v obcích na jižní Moravě, které zasáhlo ničivé tornádo. Zejména
děkuji členům Sboru dobrovolných hasičů a naší zásahové jednotky, kteří pomáhali přímo
na místě v obci Moravská Nová Ves. Obrovská vlna solidarity ukázala, že když je opravdu
zle, lidé se dokáží semknout a pomoct.
Hrozně těžko se plánují jakékoliv akce, když nevíme, jak se bude epidemiologická situace
vyvíjet. Přesto si myslím, že už se potřebujeme potkat, popovídat si z očí do očí a zjistit, jak
jsme se za ten rok, co jsme se pořádně neviděli, změnili. Takže všechny zvu na Sousedské
posezení, které se bude konat v sobotu 21. srpna od 14 hodin na Hasičské louce. Bude připraven program pro všechny generace a samozřejmě i občerstvení. Pokusím se zařídit hezké
počasí a věřím, že při dodržení všech epidemických opatření nás čeká hezké odpoledne.
Život a práce se však nezastavili, a tak v dalším článku najdete přehled těch největších akcí,
které připravujeme a zjistíte v jaké fázi realizace jsou. Nyní aktuálně probíhá revitalizace
vodní nádrže Hlubňa a na ní naváže výstavba vodních nádrží v Chrábce. Také proběhne generální oprava komunikace od hlavní silnice přes Náměstí 1. Máje a Náměstí 9. května. Na
této části obce bude probíhat dost čilý stavební ruch. Připravte se prosím i na větší pohyb
těžší techniky po naší obci, zejména na obou náměstích a v ulici Lesní. Prosím proto
všechny, aby dávali pozor a hlavně řidiče, aby přizpůsobili jízdu ale i parkování a odstavování vozidel této situaci.
Čas docela rychle běží a za chvíli to bude rok od ukončení rekonstrukce budovy Obecního
úřadu. Vzhledem k tehdejší situaci jsme nemohli uspořádat ani slavnostní otevření. Takže
pokud někdo půjdete okolo a zajímá vás, jak to na úřadě po rekonstrukci vypadá, nebo jen
tak. Zastavte se na chvíli na kávu, nebo kus řeči. Rádi vás uvidíme.
Přeji všem krásný zbytek léta a jen hezké dny.
· Vít Rajtšlégr, starosta
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Vážení občané, plánů je mnoho. Na rok 2021 i na další roky. Bohužel ne vše jde tak rychle,
jak bychom si přáli.

Co se již stihlo a co nás čeká v roce 2021
V letošním roce byl opraven chodník na ulici osvobození u Staré školy, probíhá zpevnění
komunikace u nově budovaných garáží za sběrným dvorem. Byla částečně opravena lesní
cesta a koryto potoka ve Žlebě po velké vodě. Naši hasiči vyčistili obecní studny po obci, na
které byly namontovány ruční pumpy. Oživit bychom také chtěli studánku ve Žlebě, která
bude součástí naučné stezky. Připravujeme viditelné označení trojmezí – Ráječko, Rájec,
Karolín.
Bude opravena druhá část plotu mezi školním hřištěm a budovou ZŠ a MŠ. Bude vyčištěn
umělý povrch víceúčelového a školního hřiště.
Vodní nádrže v Chrábce – Na potoku Chrábek bude zbudována soustava malých vodních
nádrží – tůní. Na tuto akci byl vybrán zhotovitel, cena díla je 3 009 672,40 Kč. Dotace z Ministerstva zemědělství činí 2 106 000,- Kč a Jihomoravského kraje 400 000,- Kč. Termín zahájení je srpen 2021.
Revitalizace vodní nádrže Hlubňa – dojde k úpravě hráze (navýšení a opevnění, zkapacitnění přelivu a odpadu od přelivu), odstranění nánosů, úpravě a opevnění svahů. Bude zbudováno nové výpustní zařízení. Byl vybrán zhotovitel stavby. Cena díla činí 1 459 780,89 Kč.
Práce byly zahájeny v měsíci červenci. Ministerstvo zemědělství vydalo příslib dotace na tuto
akci ve výši 70 % celkově uznatelných nákladů. Po dokončení vodních nádrží, opravy
Hlubně a vytěžení dříví napadaného kůrovcem, bude následovat oprava lesní cesty
v Chrábce a zřízení odpočinkových míst.
Oprava povrchu komunikace na Nám.1.máje a na Nám 9. května oprava bude provedena
v měsíci srpnu, byl vybrán zhotovitel, cena činí 2 510 840,75 Kč. Stávající povrch bude kompletně odfrézován a bude položen nový asfaltový povrch.
Oprava vodovodního řadu ve spodní a horní ulici Na Výsluní. Oprava, kterou bude provádět Vodárenská a.s., proběhne do konce roku 2021. Po opravě havarijního vodovodního
řadu a přípojek bude následovat kompletní oprava povrchu všech tří ulic Na Výsluní - předpokládáme, že oprava proběhne do 30.9.2022.
Bytový dům u hřbitova, inženýrské sítě k bytovému domu - je vyhotovena projektové dokumentace, probíhá zajištění vyjádření všech dotčených orgánů.
Cyklostezka – na stavbu cyklostezky Ráječko – Rájec je vypracována projektová dokumentace. Cyklostezka je rozdělena do tří etap. 1.etapa: Ráječko kaplička - Ráječko hřbitov,
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2. etapa: Ráječko hřbitov - na hranici katastrálního území s Rájcí- křížek v aleji, 3. etapa: od
křížku do Rájce. Příprava – vydání povolení k realizaci 2. a 3. etapy cyklostezky je dlouhodobě komplikovaná vzhledem k dosud neuzavřeným restitučním nárokům rodu Salmů.
Přístavba kulturního domu Stará škola – přestěhování knihovny z budovy ZŠ a MŠ: probíhá vypracování projektové dokumentace.
Přístavba budovy Základní mateřské školy - připravujeme zadání projektové dokumentace na přístavbu budovy školy a školky vzhledem k připravované nové výstavbě v lokalitě
Padělky.
Realizace přehrážek a polní cesty do Horní Lhoty v rámci plánu společných zařízení v
komplexních pozemkových úpravách, které proběhly v obci Ráječko. Jedná se o cestu z Ráječka do Horní Lhoty a 5 přehrážek pro záchyt vody. Státní pozemkový úřad vybral dodavatel projektové dokumentace. Nyní probíhá projektová příprava.
· Kateřina Sehnalová, místostarostka

Obec Ráječko zve všechny občany na

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ
V SOBOTU 21.8.2021 NA HASIČSKÉ LOUCE
PROGRAM:
14.00 KOUZELNÍK MARTIN
15.00 MALOHANAČKA
17.30 KAPELA NELL
DALŠÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
OBČERSTVENÍ
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V sobotu 19.června byli na obecním úřadě v Ráječku přivítáni do života naši malí občánci:
Otto Trubáček
ulice Dlouhá
Miroslav Slezák
Nám.9.května
Adam Svěrák
ulice Dlouhá
Viktorie Macharáčková ulice V Hájíčku
Mariana Pečinková ulice Na Výsluní
Kryštof Zítka
ulice Osvobození
Adam Gabriel
ulice Osvobození
Filip Růžička
ulice Sokolská
Laura Kouřilová
ulice Na Výsluní
Teodor Opálka
ulice Lesní
Novým občánkům přejeme hodně zdraví a spokojený život v naší obci.
· Jana Vejplachová

Vážení senioři, seniorky,
Český červený kříž Ráječko pod záštitou obce si Vás dovoluje pozvat na

TRADIČNÍ SETKÁNÍ
které se uskuteční v sobotu 25.9.2021 od 14.00 hodin
ve Staré škole v Ráječku.
K tanci a poslechu zahraje PAVEL KOVÁČ.
V programu vystoupí Holky z naší staré školky.
Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.

Rozpis LSPP – stomatologie – SRPEN 2021
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN (soboty, neděle a svátky).
1.8.
MDDr. Koudelková Dagmar
Blansko, Pražská 1b
778 168 741
7.8.
MUDr. Kutlíková Tatiana
Boskovice, Růžové nám. 2345/12
602 882 007
8.8.
MDDr. Kuželová Tereza
Boskovice, Lidická 8
731 074 479
14.8. MUDr. Loskot Pavel
Svitávka, Hybešova 197
516 471 210
15.8. MUDr. Kubínová Eva
Boskovice, Nemocnice Boskovice
516 491 263
21.8. MDDr. Potůček Jiří
Blansko, Pražská 1b
516 419 538
22.8. MDDr. Trubáčková Pavlína
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 452
28.8.
MUDr. Padalík Karel
Boskovice, Nemocnice Boskovice
516 491 263
29.8.
MUDr. Sládek Jiří
Velké Opatovice, nám. Míru 492
516 477 319
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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