
        

SLOVO  STAROSTY

Vážení spoluobčané.

Období adventu je spojováno s hodnocením uplynulého roku. Dostáváme se často do rozporu, kdy 
se máme zastavit, zamyslet se nad končícím rokem, proti předvánočnímu shonu, nákupům a plnění 
pracovních požadavků zaměstnavatele či zákazníka.

V letošním  roce  jsme  si  připomněli  výročí  740  let  od  první  písemné  zmínky  o  obci  Rájec. 
Připravenou putovní výstavu fotografií, vypovídajících o historii obce, bylo možné shlédnout na 
pořádaných  akcích  v rámci  projektu  Dny  setkání,  které  podpořil  Olomoucký  kraj.  Zájem 
o zapůjčení fotografií  z domácích sbírek trvá. Takto získané materiály budou použity pro další 
připravované projekty. 

Pomocí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu, kterou administrovala MAS Horní 
Pomoraví,  se  v červenci  provedla  výměna  herních  prvků  dětského  hřiště  za  certifikované,  dle 
platné legislativy. Dotace činila 250 tis. Kč a obec se podílela částkou  cca 25 tis. Kč.

Největším letošním projektem byly Stavební úpravy Základní školy Rájec, které spočívaly v úplné 
výměně střešní konstrukce a krytiny. Zároveň byly provedeny zateplovací  práce stropů,  fasády 
a soklů budovy s výměnou oken. Modernizovala se kotelna s instalací kotle na dřevo a novými 
komíny. Na zateplování budovy jsme obdrželi dotaci ze SFŽP ČR ve výši 990 tis. Kč. Na opravu 
střechy jsme dotaci neobdrželi  a obec financovala tuto část sama. Celkové náklady na udržovací 
práce činily  3.115 tis. Kč.

Podali jsme projekt na SFŽP ČR na podporu snižování biomasy ve směsném komunálním odpadu, 
kdy za pomocí pořízení kompostérů do domácností dojde ke zlepšení třídění odpadů. Tím chceme 
do  budoucna  vylepšit  situaci  s narůstáním ceny  za  ukládání  komunálního  odpadu  na  skládky. 
S Vaším  přičiněním  v třídění  odpadů  zůstává  poplatek  pro  rok  2014  bez  změny  v částce 
300 Kč/osobu/rok.

Děkuji za pomoc a aktivitu jednotlivců a občanských sdružení. Někdy se jedná o drobnou pomoc, 
mnohdy  nedoceněnou.  Zvláště  pokud  se  jedná  o  prevenci  škod  vzniklých  požárem  nebo 
vandalizmem. Všímavostí  o dění v obci můžeme zabránit i nekalostem podomních prodejců.

Vladimír Hroch - starosta 



    HISTORICKÉ   FOTO               ZAČÁTEK  REKONSTRUKCE          PO REKONSTRUKCI

                                                                      SK  Rájec
                                                                         
V sobotu  13.4.2013  proběhl  plánovaný  výlet  do  Prahy. 
Sportovní  Klub  uspořádal  pro  své  členy  zájezd  na  muzikál 
AIDA! Nejen unikátní  představení,  které  se  konalo  v divadle 
Karlín, ale i návštěva našeho hlavního města, byla pro mnohé 
krásným  zážitkem.  Těšíme  se  na  další  kulturní  akce,  které 
potěší naše členy !

27.4.2013  uspořádal 
SK  tradiční  ,,Pálení 
čarodějnic‘‘. 
Slavnostní průvod doprovodil vyvolenou čarodějnici na poslední 
cestu  od  základní  školy  za  kulturní  dům.  Tam  byly  pro  děti 
připravené  soutěže,  pro  dospělé  občerstvení  a  pro  všechny 
zábava  ukončená  ohňostrojem.  Počasí  nám  přálo  a  těšíme  se 
i příští rok na hojnou účast!

Na  Dni Mikroregionu,  který  se  konal  v Dubicku  v  sobotu 
18. května reprezentovali obec Rájec naši volejbalisté. Bojovali za naši obec a umístili se na krásném 4. 
místě! Tímto jim děkujeme a gratulujeme! 

V  sobotu  28.  září  proběhla  v  "Drážkách"  drakiáda. 
Do tradiční podzimní zábavy se zapojily nejen děti,  ale 
i jejich rodiče a prarodiče. A protože pěkně foukal vítr, 
létali i papíroví draci...    

  

26.října se v kulturním domě dlabaly dýně a                           
23. listopadu se uskutečnila 6. SOKOLSKÁ ZABÍJAČKA...



                                                                 SDH  Rájec

nepořádal  jen  karnevaly,  ale  také  pohárovou  soutěž 
hasičského sportu, zařazenou do VC HOLBA CUPU 2013. 
V silné  konkurenci  si  opět  nejlépe  vedlo  družstvo  děvčat, 
které  poprvé v historii  obsadilo první  místo i  na domácím 
závodišti.  V  celkovém  hodnocení  roku  2013  byla  naše 
děvčata  opět  na  prvním  místě  a  podruhé  tak  již  svoji 
neporazitelnost  obhájila.  Ocenění  věnované  obcí  Rájec  za 
toto umístění obdržela i z rukou senátora Ing. Karla Korytáře 
a krajské zastupitelky MUDr. Jitky Chalánkové na oslavách 
740 let obce Rájec.  

V neděli 5. května 2013 uspořádala MO KDU-ČSL 
Rájec ve spolupráci se ZŠ a MŠ Rájec a Obcí Rájec 
tradiční  oslavu  Svátku  matek.  Akce  pro  širokou 
veřejnost  se  konala  v sále  kulturního  domu 
vyzdobeném  výtvarnými  dílky  dětí  z mateřské  i 
základní  školy  v Rájci.  Pod  vedením svých  učitelek, 
předvedly  děti  také  velmi  pěkný  a  bohatý  kulturní 
program.  K příjemnému  posezení  byly  pánskou 
obsluhou  podávány  koláče  a  káva.  Děkujeme  všem, 
kteří se na zdárném průběhu akce podíleli a občanům 
za hojnou účast.    

Ukončení prázdnin s oslavou vzniku obce Rájec a 740 let od první písemné zmínky.

Součástí programu v sobotu 31. srpna 2013 byla mše svatá za občany Rájce v místní kapli, kterou sloužil  
P.  František  Eliáš.  V  dopoledním programu  přivítali  představitelé  obce  senátora  Ing.  Karla  Korytáře,  
krajskou zastupitelku MUDr. Jitku Chalánkovou, bývalého ředitele Jaroslava Sigmunda a další pozvané 
hosty.  Při  procházce  po obci  přednesli  prezentaci  o  historii,  současnosti  a  budoucnosti  obce  a  ukázku 
realizovaných projektů. V obecních budovách se uskutečnil den otevřených dveří pro veřejnost. V průběhu
dopoledního programu proběhlo slavnostní otevření dětského hřiště po rozsáhlé rekonstrukci.

Vyvrcholením bylo slavnostní setkání s vystoupením pěveckého seskupení Vocalis a ocenění družstva žen 
za  vítězství  v  požárním  sportu  v  letech  2011, 2012  a 2013  v  HOLBA  CUPU  OKRESU  ŠUMPERK. 
Pro veřejnost byla představena stavební a dopravní technika firem, které s obcí dlouhodobě spolupracují. 
EKO  SERVIS  Zábřeh,  EKOZIS  Zábřeh,  POHL  INVEST  Zábřeh.  Odpolední  program  byl  zpestřen 
hudebním vystoupením kapel PRACKA, MADALEN a VODNÍCI. Taneční kreace předvedly mažoretky ze 
Zábřeha, při svém návratu z mistrovství světa v Praze. Nejen že předvedly pět nacvičených soutěžních 
sestav  jednotlivců  i  družstev,  ale  i  obdržené  medaile.  O  zábavu  dětí  se  postarali  členové  místních 
občanských sdružení - SDH Rájec a SK Rájec s připravenými soutěžemi. Volnočasově bylo možné využít
skákací trampolínu z DDM KRASOHLED Zábřeh a nafukovací hrad od firmy BLAHA.

Na všech konaných akcích s různou svojí tématikou, byla umístěna putovní výstava fotografií a dokumentů 
získaných od občanů doplňující dokumentaci obce. Současně se provádělo jejich elektronické zpracování 
do archivu pro další využití. Od první výstavy zájem občanů o poskytnutí fotografií a dalších podkladů 
stoupal.  Na  třetím  setkání  jsme  již  nezvládli  zveřejnit  všechny  předměty  a  tyto  budou  použity  na 
samostatných výstavách.      

                                                            

           



FOTOGALERIE Z OSLAV 740 ROKŮ RÁJCE



Usnesení č. 2013.21. 
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Rájec, 

konaného dne  16. prosince 2013

 Zastupitelstvo Obce Rájec po projednání:

Schvaluje:

2013.21.1.      Upravený program veřejného zasedání                                                                                                    
2013.21.4.      Rozpočet Obce Rájec na rok 2014, v příjmech 4.491.000,- Kč, ve výdajích 4.658.000,- Kč,                  
financování   167.000,- Kč                                                                                                                                               
2013.21.6.      Převod úhrady dotace „Dětské hřiště“ z účtu ZŠ a MŠ Rájec na účet Obce Rájec                           
2013.21.7.      Příspěvek na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou na rok 2014                                   
2013.21.8.      Rozpočtové opatření č. 12/2013                                                                                                              
2013.21.9.      Odpisový plán ZŠ a MŠ Rájec od 1.8.2013 s ponecháním odpisů v investičním fondu                       
2013.21.11.    Koupi pozemku p.č. 424 v k.ú. Rájec u Zábřeha o výměře 698 m2 od M.B. na základě schváleného mandátu 
ze dne 24.8.2009                                                                                                                                                              
2013.21.12.1. Souhlas s realizací stavby „Rájecký potok – oprava“ a vstupem na obecní pozemky dotčené stavbou               
2013.21.12.2. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní upravené v textu o přednost směny pozemků  před koupí k akci 
„Rájecký potok – oprava“ a pověření starosty k podpisu smlouvy                                                                           
2013.21.12.3. Pořízení projektové dokumentace opravy zatrubněné části potoka na akci „Rájecký potok – oprava“              
2013.21.13.3. Úpravu nájemného nebytových prostor (restaurace) dodatkem ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
s nájemcem Z.W.

Neschvaluje:

2013.21.3.      Prodej obecního pozemku p.č. 315/65 v k.ú. Rájec u Zábřeha

Bere na vědomí:

2013.21.2.      Informaci o plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce                                                     
2013.21.5.      Informace o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření Obce Rájec za rok 2013                     
2013.21.10.    Informace k územnímu plánu obce Rájec                                                                                              
2013.21.13.    Různé                                                                                                                                                           
                       - Informace k plánované inventarizaci majetku obce Rájec za rok 2013                                                    
                       - Informace k VHZ a.s Šumperk                                                                                                               
                       - Rozbor poplatku za odpady                                                                                                                   
                       - Svozový plán tuhého komunálního odpadu z obce Rájec na rok 2014                                                          
                       - Informace o uzavření obecního úřadu v období Vánoc z důvodu čerpání dovolené                        
                       - Informace FÚ k dani z nemovitosti na rok 2014                                                                                  
                       - Informaci o plánovaném obecním plese – 25.1.2014

Ukládá starostovi a zastupitelům obce:
1. Podílet se na připravovaných akcích                                                   termín: průběžně
2. Provedení inventarizace majetku obce za rok 2013                       termín: do 29.1.2014
3. Zpracovat písemnou dohodu k provozu dětského hřiště s vlastníky okolních pozemků                           
                                                                                                            termín: do příštího zasedání ZO                      

V  Rájci dne 16. prosince 2013
_______________________________________________________________________________________________________ 

Svoz  komunálního  odpadu v roce 2014 :    

7.1.,  4.2.,  4.3.,  1.4.,  29.4.,  27.5.,  24.6.,  22.7.,  19.8.,  16.9.,  14.10.,  11.11.,  9.12.

             V termínech svozu komunálního odpadu i svoz plastů a tetrapaků.  



Blahopřejeme  

  V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se dožívají 60, 65, 70, 75, 80 a více roků. 

  leden:   Hubáčková Naděžda 60, Baldermannová Božena 70, Theimerová Jaroslava 75,
                Hrubý Luboš 70, Ptáček Jan 70

  únor:    Šteiglová Věra 70, Fišnar Josef 75

  březen: Hrochová Anežka 70, Koruna Jan 80, Hányš Adolf 75, 
                Smékal Jan 91,  Valouch Josef  90,  Sitta František 83
         
                           Všem  jubilantům upřímně blahopřejeme . . .                     
_______________________________________________________________________________
                                                        PŘIPRAVUJE SE:

23.12.2013 – zpívání u vánočního stromu

V sobotu 25. ledna 2014 se koná „ VIII. OBECNÍ PLES “ - prosíme podnikatele, živnostníky i občany 
o přispění do tomboly. Ceny je možné předat na OÚ. 

15. února 2014 pořádá SDH „MAŠKARNÍ PLES“, termín dětského maškarního reje bude upřesněn 
dle volné kapacity kulturního domu.

 

OBČASNÍK zdarma vydává Obecní úřad v Rájci, Rájec 98, 789 01 Zábřeh,  ev. č:MK ČR E 10375  u Ministerstva kultury ČR     
Úřední hodiny:  pondělí a středa  7.00 - 17. 00                                                                                                                   
Kontaktní informace:   Tel a FAX: +420 583 416 920    URL:http://rajec.zabrezsko.cz    E-mail: obec.rajec@seznam.cz            
Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail:    obcasnik.rajec@seznam.cz  

http://rajec.zabrezsko.cz/
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