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   Bilancování uplynulého roku, roku 2007 : 
   Vážení spoluobčané, je období adventu, blíží se konec roku 
a nastává čas, kdy člověk hodnotí uplynulé dny.     I my máme 
potřebu zhodnotit naše působení  v zastupitelstvu, podívat se 
za sebe a říci si zda jsme pracovali tak jak jsme si předsevzali 
a odpovědět si na otázku „jaký ten rok vlastně byl?“ 
    Byl  to  rok  dlouhý,  náročný,  plný  větších  či  menších 
problémů, ale i rok úspěšný a radostný. Některá předvolební 
očekávání a cíle se nám podařilo naplnit, jiné nikoliv.
   V pátek dne  2. 11. 2006 jsme vstoupili poprvé na Obecní 
úřad a hned od prvního dne nám bylo jasné, že plavat budeme 
muset sami, bez jakékoliv podpory minulého vedení. Finanční 
analýza nám velice rychle otevřela oči a ukázala, že obec je 
v danou chvíli nesolventní a není schopna do konce roku plnit 
svoje  závazky vůči  základní  škole,  vůči  SFŽP a  jiné  další 
zákonné a běžné závazky. V tuto chvíli se projevila solidarita 
jednotlivců a sdružení občanů, kteří nabídli pomocnou ruku na 
podporu obce v této těžké situaci. Proto je potřeba nyní ještě 
jednou  poděkovat  nejen  SOKOLU  Rájec,  SDH  Rájec  ale 
i  občanům za  poskytnutí  nemalé  půjčky obci  na  překlenutí 
této tíživé finanční situace. 
    Po  celý  rok  2007  probíhaly  a  do  dnešních  dnů  stále 
probíhají kroky vedoucí ke zdárnému dokončení „Odbahnění 
rybníka“ - přehrady u Antoníčka. Hodnota díla, které se v naší 
obci realizuje, je bezmála  4 milióny korun. Jednalo a jedná se, pro nás vskutku, o křest ohněm a o prioritní akci 
uplynulého roku. Po celé uplynulé období probíhala jednání, schůzky, kontrolní dny, vyhodnocení, reklamace, 
desítky   a desítky telefonátů a další činnosti, které měly jeden hlavní cíl - dokončit tuto akci a to bez dalších 
vícenákladů ze strany obce. Zatím lze konstatovat, že jsme všechny nemalé požadavky SFŽP, AOPK, Inspekce 
životního  prostředí,  ÚHOS,  Stavebního  odboru  MěÚ  Zábřeh,  dodavatele  a  dalších  institucí  splnili  ve 
stanovených termínech a domníváme se, že zdárnému zakončení této akce z naší strany nic nebrání. 
    V tomto období došlo také k jedné velice důležité věci, ze které máme jako zastupitelé obce Rájec upřímnou 
radost. Naše obec se opět začala stmelovat, občané nachází k sobě cestu a porozumění.       V uplynulém období 
se  nám podařilo  zorganizovat   mikulášování,  zpívání  koled  u  vánočního  stromu,  vítání  občánků,   Silvestr, 
I.  Obecní  ples,  pálení  čarodějnic,  malování  na  silnici,  Den  Mikroregionu  Zábřežsko  v  Hoštejně,  besedu 
s  redaktorem  Českého  rozhlasu  Olomouc  panem  Kobzou  a  spolupodílení  občanů  na  pořadu  „Dobré  ráno 
z Rájce“,  stanování U junáckého, rozloučení s prázdninami, hodový turnaj v malé kopané a hodovou zábavu. 
Jednalo se o  úspěšné  akce,  které  chceme do budoucna opakovat,  zejména pro velký zájem a hojnou účast 
občanů. Většina těchto akcí byla neziskových, především ty pro děti a v konečném bilancování všech akcí se 
podařilo  nemalé prostředky do obecní  pokladny vydělat.  Tyto akce a  setkání  občanů by se nám nepodařilo 
uskutečnit bez velké podpory aktivních spoluobčanů a sponzorů, za což jim patří velký dík.
   Uskutečnilo se také několik brigád na údržbu, opravu a obnovu obecního majetku, kterých se zúčastnila řada 
občanů obce všech věkových kategorií,  bez nároku na odměnu.  Začalo se s výstavbou altánu za  kulturním 
domem, provedli jsme pořez a úklid dřeva v prostoru U Antoníčka, dále opravy obecních laviček, umývání oken 
na kulturním domě a další. Opět cítíme potřebu za tuto pomoc, touto cestou, občanům poděkovat. 
   Ve druhém pololetí roku 2007 jsme se aktivněji začali zajímat o dotační tituly, které by bylo možné využít pro 
rozvoj  obce.  První  vlaštovkou  v  tomto  směru  je  získání  dotace  na  opravu  stávajícího  osvětlení  obce 
prostřednictvím MAS Zábřežsko. Oprava spočívá ve výměně těles světel za úspornější systém. Celkové náklady 
na  tuto  akci  představují  cca.  200.000,--Kč  kde  podíl  obce  činí  40.000,--Kč.  Do  budoucna  by  obec  díky 
úspornějšímu osvětlení měla dle kalkulace uspořit  ročně za elektrickou energii cca. 25.000,--Kč. Dále máme 
přislíbenu dotaci na obecní rozhlas a sirénu od hasičského záchranného sboru ČR. Realizovat se bude příští rok 
a nyní jsme ve stádiu před podpisem smlouvy. 



    V posledním období aktivně pracujeme na přípravě k vybudování  infrastruktury v obci.  Dle předběžné 
kalkulace by realizace vodovodu a kanalizace stála cca. 50 miliónů korun. Takový objem nákladů není obec 
schopna, jako jednu akci, zafinancovat ani při maximální možné dotaci. Proto je nutné postupovat v etapách. 
Na 1. etapu vodovodu, která bude obsahovat přivaděč do obce a páteřní síť k nové zástavbě, máme již podanou 
žádost na dotaci do evropských fondů. Na stavbu je vydané do konce roku stavební povolení, které připravilo 
ještě minulé zastupitelstvo. V této věci proběhla dne 7. 11. 2007 informativní schůzka s občany a většina z nich 
kteří mají v dané lokalitě, kudy vodovod povede, rodinné domy,  má zájem  o připojení a odběr vody. 
     Jsme přesvědčeni, že na první rok našeho působení ve funkcích to není málo, ale ani mnoho. Máme před 
sebou další tři roky volebního období ve kterých na nás čekají další akce a úkoly. Toto všechno bude vyžadovat 
mnoho úsilí a sil. Věříme, že se nám to s Vaší pomocí, podaří uskutečnit a dotáhnout do úspěšného konce.

Zastupitelé obce Rájec                                                                                                 
            
Hody, hody, hody …..........
  Druhá říjnová neděle je tradičně pro Rájec nedělí „hodovou“. Letos to 
bylo  až 14. což  je  nejpozdější  možný termín.  Pro zábavu a sportovní 
vyžití  byl v sobotu  13.10. uspořádán na hřišti fotbalový turnaj za účasti 

tří družstev  –  ženatí,  svobodní 
a  Žáci.  Každé   družstvo  mělo 
v  sestavě  to  nejlepší  co v dané 
„kategorii“ bylo  k mání.        
    V  tomto  turnaji   nešlo   jen 
o výsledek, ale hlavně o radost 
ze hry a fyzickou přípravu na večerní hodovou zábavu. Vítězem se stalo 
družstvo rodiny Žákových.
 Večer bylo pokračování hodového veselí na sále kulturního domu kde na 
„tradiční“ hodové zábavě hrála skupina F.O.K., která svým vystoupením 
splácela dluh - prohru ze soutěže v přetahování  na „Ukončení prázdnin“. 

  Vítání
        občánků
 
    
   Na sobotu 10. listopadu pozval OÚ společně 
s kulturním výborem do klubovny kulturního 
domu  rodiče  s  dětmi,  které  se  narodily 
v  letošním  roce,  ke  slavnostnímu  přivítání 
mezi občany Rájce.                             
   V roce 2006 se v Rájci narodily  čtyři děti, 
v letošním roce „jen“ dvě. 
   Na slavnostní vítání občánků se dostavil jen Pepíček John se svými rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými. 
K příjemné atmosféře přispělo vystoupení dětí Základní školy. 

                    
          Mikulášská  nadílka
    

   I když Mikuláš a čerti chodí 5. prosince, miklulášská nadílka byla na sále kulturního domu již v sobotu 
1.  prosince.  V  letošním  roce  byly  spojeny  dvě  akce  v  jednu,  Mikuláš  a  vánoční  besídka  Základní  školy 

a Mateřské školy v Rájci. Takový nápor návštěvníků kulturní dům již 
dlouho  nepamatuje.  Nadílky se  zúčastnili  občané  všech  věkových 
kategorií,  tedy  od  těch  nejmenších,  pro  které  byla  nadílka 
organizovaná, až po seniory, kteří se přišli podívat na vystoupení dětí 
s nadějí, že si je čert neodnese. Několik čertů s Mikulášem a andělem 
„nadělovalo“ a dokonce  i hrozili pekelným pytlem, ale protože na 
besídku došli jen ti hodní, nikoho si nakonec neodnesli.   



          napouštění  přehrady               

V neděli  25.  listopadu  se  konečně  po  více  než  roce  od  vypuštění  přehrady,  z  důvodu  jejího  odbahnění, 
daly  do  výpustě  první  „špunty“  a  započalo  se  s  napouštěním.  Na  brigádě  dne  8.12.  se  zvýšil  počet 

„špuntů“  o dalších třicet 
a v současné době zbývá 
přidat  posledních  šest, 
k  dosažení  plánované 
výše hladiny. 

Na  snímcích  je  vidět 
přehrada   dne  25.11. 
a stav vody dne 17.12. 

Sportovci  roku  2007                                

      V Občasníku Vás chceme informovat nejen o dění v naší obci, ale také o tom, jak se občané Rájce prezentují 
v různých oblastech činnosti mimo obec, mimo region 
i mimo republiku. Možná málokdo ví, že mezi námi žijí 
dvě reprezentantky České republiky. 
    Teprve šestnáctiletá Iveta Bláhová, která závodí za 
TJ  MEZ Mohelnice,  se  probojovala  do  dorostenecké 
reprezentace v judu. Dne 10. 11. 2007 se uskutečnilo 
v  TIPSPORT  Aréně  v  Liberci  mistrovství  ČR  žen 
v JUDU. Mezi 300 účastníky se v kategorii do 63 kg 
umístila  na  výborném  3.  místě.  Na  mistrovství 
republiky  dorostenců  dne  18.listopadu  2007  v  Jičíně 
nenašla  přemožitelku  a  vybojovala  ve  své  kategorii 
titul „ Mistr České republiky“.

                                           Druhou mladou reprezentantkou je o rok starší Lucie Portyšová. 
V Českém poháru v běhu do vrchu se v letošním 
roce umístila na 3. místě, druhé místo obsadila 
v  ISAREX CUPu 2007 a  jako  reprezentantka 
České  republiky  na  mistrovství  Evropy  ve 
francouzském  Cauterets  doběhla  v  závodě 
dorostenek na čtyřkilometrové trati s celkovým 
převýšením 450 metrů na sedmnáctém místě, se 
ztrátou  devíti  minut  na  vítězku.  Družstvo 
dorostenek obsadilo pěkné páté místo. 

    Jsou mezi námi i sportovci senioři. 
    V Občasníku č.4 jsme informovali o úspěchu družstva 
    Rájce  v malé kopané na Dnu Mikroregionu v Hoštejně.  
    Bylo pozapomenuto na pana Luboše Hrubého,
    vítěze cyklistického  závodu Dne Mikroregionu Zábřežsko. 
    Tímto se mu redakční rada Občasníku omlouvá.

      Všem „reprezentantům“ Rájce blahopřejeme, 
      děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme 
      mnoho  sportovních  úspěchů i v roce 2008.   

 



     
     Informace : 
   
    V regionálním tisku „Týden na severu“ č.48 ze dne 27.listopadu 2007 byl uveřejněn článek s názvem „Viní 
starostu z kruté smrti psa“, ve kterém je starosta obce Rájec Vladimír Hroch obviňován z toho, že dne 9.11.2007 
odvezl psa, který byl sražen před obcí Rájec, bez veterinární prohlídky do kontejneru určeného k odvozu do 
kafilerie. Reakcí ze strany občanů Rájce na uvedený článek bylo několik dopisů redakci Týdne, z nichž dopis 
paní Vlasty Šaškové byl otištěn v č. 49 ze dne 4.prosince. Další článek pod názvem „Starosta Rájce: Nejsem 
zvířecí tyran“ vyšel následující týden, tedy 11. prosince 2007. V tomto článku redaktor (alx) uvádí i stanovisko 
Policie České republiky, která se k danému problému odmítá vyjadřovat do doby, než budou vyslechnuti svědci, 
jelikož majitelé mrtvé čuvačky podali na starostu trestní oznámení. K této věci vydali své prohlášení i členové 
zastupitelstva.

Vyjádření zastupitelů obce Rájec

K tomuto  článku  nám starosta  obce  Rájec  Vladimír  Hroch  dne  10.  12.  2007 podal  na  pracovním jednání 
vysvětlení a seznámil nás s průběhem událostí v souvislosti „s utýraným psem“ dne 9. 11. 2007. Podrobně nám 
objasnil, jaké v této souvislosti podnikl kroky a jaké byly další reakce a vyjádření zúčastněných. Jak přítomného 
příslušníka PČR Zábřeh, tak dalších osob.
       Domníváme se,  že  vše co v této věci  starosta  obce podnikl,  bylo  na základě uvážených rozhodnutí 
a vzhledem k informacím, kterými v danou chvíli disponoval i správné.   To předpokládáme prokáže i probíhající 
šetření  policie  ČR.  Další  kroky,  které  budou  v  této  věci  podniknuty  ze  strany  obce  jsou  v  jednání. 
Napadat a osočovat se ale nikdy a v ničem nespokojenými občany a jejich návštěvami do budoucna rozhodně 
nenecháme. 
 Obecní zastupitelé starostu obce Rájec v této věci tímto prohlášením jednoznačně  a jednomyslně podporují. 
                   

________________________________________________________________
                   

                  Svoz  komunálního  odpadu v roce 2008:                   

                           15. ledna,  12. února,   11. března,  8. dubna

 
Plánované akce 

    V neděli  23.12.2007 v 17.00 hod. u hasičské zbrojnice „Zpívání vánočních koled“.

    Silvestrovská veselice na sále kulturního domu. Začátek ve 20.00 hod. Vstupné 100,-Kč,
    přihlášky v prodejně paní Žákové, nebo u paní Dražné doma.....

    Sobota 19. ledna 2008 - „ I I. OBECNÍ  PLES “ - prosíme podnikatele i občany o přispění   
    do tomboly. Ceny je možné předat na OÚ. 
                                       

              



 JUBILEA:                                    
        
               V této   rubrice   uveřejňujeme  jména   občanů,   kteří   se v daném období dožívají        
                   60, 65, 70, 75, 80 a více roků...........         

                     leden:                                             únor:                                               březen:

                    Hegrová Marie    75            Blanková Vlasta          60                  Fojtová Marta             70
                    Pavlů František   70           Strašilová Drahomíra  70                  Václavek Jaroslav       60   
                    Hrubá Anna         65                                                                        Smékal Jan                  85
                                                                                                                               Valouch Josef              84
                                                                                                                               Minářová Jitka           65
                                                                                                                               Nováková Jaroslava   82
  
Všem jubilantům upřímně blahopřejeme . . . 

                          

                            

OBČASNÍK zdarma vydává Obecní úřad v Rájci, Rájec 98, 789 01 Zábřeh
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