
                OBČASNÍK 
                           OBECNÍHO  ÚŘADU  RÁJEC   č. 2/2009

                             OBECNÍHO  ÚŘADU  RÁJEC   č.1/2009
  

    Minulý týden se rok 2009 přehoupnul do své druhé poloviny a jelikož Občasník vychází zhruba 
co čtvrt roku, máte před sebou druhé letošní vydání.

                                        Informace z OÚ :
    
    Obec  Rájec  nebude  organizovat  Veřejnou  službu.  Po  dohodě  s  Charitou  Zábřeh   uzavřela 
smlouvu na provozování Dobrovolnické služby (§ 8 zákona č. 198/2002 Sb.) a tímto spolupracovat 
s žadateli o podporu v hmotné nouzi. Podrobné informace jak pro žadatele  o podporu v hmotné 
nouzi,  tak  pro  občany,  kteří  by měli  zájem zajistit  pomoc pro  starší  a  imobilní  občany budou 
sděleny starostou obce.
 
    Obec  Rájec  se  připravuje  zapojit  do  projektu  třídění  bioodpadu,  který  ukládá  vyhláška 
č. 341/2008 Sb. Je nepřípustné, aby původce vzniklého bioodpadu ukládal tento odpad na obecní 
a veřejné plochy (za tratí, na hřišti, „Maixnerův“ a „Maňkův“ úvoz, při cestě k Antoníčku, atd). 
Vyzýváme občany, aby byli vstřícní a tuto činnost ukončili!
    Přípustné je kompostování na vlastním pozemku, případně sdělení požadavku na likvidaci na 
Obecním úřadě.  Na základě těchto informací bude vypracován plán činností a svozu bioodpadu k 
likvidaci  v  souladu  s  vyhláškou.  Stávající  stav  –  černé  skládky  budou  řešeny  v  souladu 
s legislativou.
 
    Další  aktivitou  pro  vylepšení  třídění  domovního  odpadu  je  možnost  třídit  TETRAPAKY 
(papírové krabičky od mléka,  šlehačky,  vína a  ovocných nápojů),  které je  možné třídit  dvojím 
způsobem: menší množství-vkládat do pytlů spolu s plasty, nebo do oranžových pytlů určených na 
tetrapaky, které se dají vyzvednout na Obecním úřadě. Svoz probíhá souběžně s plasty.
 
Dnem  30.6.2009  uplynula  lhůta  pro  uhrazení  poplatku  za  odpady  ve  výši  300Kč./osoba 
a poplatku za každého psa ve výši 100Kč.
 
    Je opraven nátěr zastávky ve směru na Zábřeh. Důrazně upozorňujeme naši dospívající mládež 

v  pubertálním  věku,  aby s  okamžitou  platností 
zanechala vytváření různých malůvek, popisů a dalších 
negativních  jevů.  Zastávky  slouží  k  ochraně  před 
povětrnostními  vlivy.  V  této  souvislosti  naléhavě 
vyzýváme rodiče, aby se více zajímali,  co jejich děti 
ve  volném  čase  dělají.   Vás,  všechny  naše  občany, 
prosíme a  vyzýváme ke  spolupráci  s  cílem zabránit 
znetvoření společenských prostor.



       

                   Dění v obci za uplynulé tři měsíce

    Poslední  dubnový den se  opět  i  v  Rájci  pálily  čarodějnice. 
Slet byl naplánovaný před školou a po 18té hodině se průvod, za 
doprovodu kolegyně Saxany,  vydal  „novou dědinou“ za kulturní 
dům,  kde  probíhal  vlastní  rej,  pro  děti  soutěže  na  hřišti  a  po 
setmění i vlastní upálení. Občerstvovací servis zajišťovali partneři 
místních čarodějnic.

Den  Mikroregionu  Zábřežsko

  byl   organizován  1.   května 
v  Zábřehu.  Současně  probíhal 
i  Zábřežský  jarmark,  tak  celé 
centrum  města  bylo  zaplněno 
návštěvníky  jak  jarmarku,  tak 
i těmi, kterým prodejní stánky moc 

neříkaly a raději navštívili prostor před kulturním domem, kde se 
obce Mikroregionu prezentovaly ve svých stáncích.  Stejně  jako 
v minulých letech nechyběl i stánek Rájce. Na stadionu probíhaly 
závody  ve  víceboji  a  turnaj  v  malé  kopané.  Družstvo  našich 
fotbalistů  mělo,  od    nehrajícího  trenéra  a  manažera v jedné 
osobě,  za  1.  místo  přislíbený  vyhlídkový  let  nad  stadionem.  Po 
druhém  místě  v  Hoštejně  a  loňském  vyřazení  ve  skupině 
neponechali nic náhodě a ve finále porazili Vyšehoří na penalty.     

                                              Nohejbalový  turnaj

    Další  květnovou  akcí  byl  turnaj  v  nohejbalu,  který  23.5.   pořádal  Sportovní  klub  Rájec. 
Rájec  postavil  celkem  5  mužstev  a  zúčastnilo  se  i  mužstvo 
Mohelnice.  První  místo  obsadilo  družstvo  Rájce  ve  složení 
Loučný  Daniel,  Schneider  Jan  nejmladší  a  Strašil  Ivo. 
Se stejným počtem bodů, ale horším poměrem o jeden balon ve 
vzájemném utkání  skončili  „Řezníci“  ve  složení  Keprt  Tomáš, 
Koruna  Jaroslav  a  Lukas  Karel  ml.  A  třetí  bylo  mužstvo 
Mohelnice  -  Dražný  Jaroslav, 
Neoral Josef a Neoral Robert.
    Že  nohejbal  je  v  Rájci 
populárním  sportem  dokazuje 

i  účast na turnajích v okolí.   Dne 9. 5. 2009 se konal první jarní 
turnaj  v  nohejbalu  tříčlenných  družstev  v  kempu  Koliba  na 
Bušínově, kde v konkurenci deseti družstev obsadilo družstvo Rájce 
3.  místo.  První místo obsadil  Zábřeh, druhé Lanškroun 1 a čtvrté 
Lanškroun 2.  Za Rájec hráli Koruna Jaroslav, Schneider Jan nejml. a Keprt Tomáš.
    Další  okresní turnaj  se konal 27.  června v Rudě nad Moravou.  Zde v konkurenci dvanácti 
družstev  obsadilo  družstvo  Rájce,  ve  složení  Koruna  Jaroslav,  Keprt  Tomáš  a  Strašil  Ivo, 
1. místo. Pořadí na dalších místech - 2. Bludov, 3. Šumperk a  4. Ruda nad Moravou. 



                                                       Memoriál  Aloise  Maixnera  

o  putovní  pohár  v  hasičském  sportu  byl  letos  SDH  Rájec  pořádán  již  7.  června  v  areálu 
„U  Antoníčka“.   Zúčastnilo  se  celkem  12  družstev 
z  okolí.  První  místo  a  tím  putovní  pohár  na  příštích 
12 měsíců získalo družstvo z Nové Dědiny   u Uničova, 
2. místo družstvo z Nemile a  3. Ráječek.  
Družstvo Rájce  obsadilo 4. místo.

   

  

                                                           Sousedské  posezení

uspořádal  SK  v  sobotu  13.  června  na  sále  kulturního  domu.  Této  akce  se  zúčastnili  nejen 
„dříve narození“ z  klubu důchodců,  ale  i  mladší  generace a  děti. 

Hudební  skupina  „Pašeráci“ 
z Písařova hrála nejen dechovku 
jak  k  tanci,  tak  i  poslechu. 
Členové  SK  Rájec  se  starali 
o  to,  aby  se  každý  mohl 
občerstvit  podle svého „gusta“. 

                                                           Zahájení prázdnin

v sobotu 4. července, pořádané opět SK Rájec na fotbalovém hřišti, bylo zatím poslední společnou 
akcí  v  obci.  Na  úvod předvedla  Míša  Smrčová výcvik  psů  jak  pro  služební  potřebu,  tak  jako 
vodících psů pro nevidomé. Pro děti a mládež byly přichystány soutěže  a pro všechny přítomné 

občerstvení  jak  k  nasycení,  tak  uhašení  žízně. 
Je  škoda,  že  těchto  akcí  se  zúčastňuje  minimum 
těch, pro které jsou pořádány.





                                            Informace 
                                             
           Svoz  komunálního  odpadu ve III. čtvrtletí 2009:   

                  28. červenec,  25. srpen,  22. září  

        
       

                                                      
____________________________________________________________________________ 

Blahopřání
V této rubrice uvádíme jména občanů, 
kteří se v daném období dožívají 60, 65, 70, 75, 80  a více roků

       červenec:                                                srpen:                                        září: 

Bartoš Petr                 75       Merta František           60       Sultusová Alžběta        75
Kruš Josef                   85      Hrochová Miroslava    82       Jabůrková Ludmila     65
Golda Rostislav          60      Janíček František         83       Strašil Jan                     70    
                                               Maixnerová Josefa       80       Smékalová Libuše        84
                                                                                                 Bartoňová  Božena       87

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme . . . 
  

 

Všem  občanům  obce přejeme  příjemnou  dovolenou

a  dětem  radostné  prožití  prázdnin .

OBČASNÍK zdarma vydává Obecní úřad v Rájci, Rájec 98, 789 01 Zábřeh,  na základě 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: ou_rajec@cmail.cz 
Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail: obcasnik.rajec@seznam.cz  
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