
  OBČASNÍK 
                                OBECNÍHO ÚŘADU  RÁJEC   č.1/2008

   Dění  v  obci  od  posledního  vydání Občasníku
    Občasník  č.6/2007 Vám byl dodán před vánočními  svátky a   následující  víkend  nás čekají  již  svátky 
velikonoční, svátky jara. Během těchto tří měsíců se v obci uskutečnilo několik akcí, na jejichž organizaci se 
podíleli nejen kulturní výbor, Obecní úřad a SDH Rájec, ale také mnoho občanů Rájce, kteří nejsou zapojeni 
v  žádném sdružení,  žádné organizaci,  ale  mají  zájem na tom,  aby se  v  obci  „něco  dělalo“,  aby se  občané 
setkávali na různých akcích, pobavili se, získali nové informace o dění i mimo katastr Rájce, „navštívili“ země 
a místa, kam by se pravděpodobně nikdy nepodívali. 

 ZPÍvání  koled 
    Již  „tradičně“  v  předvečer 
Štědrého  dne  se  u  hasičské 
zbrojnice  sešla  téměř  celá 
vesnice.  Zazpívaly  se  koledy, 
tentokrát  se  změněnou 
doprovodnou  skupinou,  pana 
Hrubého  a  trubače  vystřídala 
skupina  F.O.K.  Opět  díky 

členkám kulturního výboru a skupince jejich známých  a kamarádek bylo 
vše zajištěno a připraveno. Paní Hrochová napekla perníčky, šlehačkové cukroví přichystali žáci ZŠ v kroužku 
„studená kuchyňka“ pod vedením p. Pokorné, na zahřátí byl připravený čaj a pro dospělé i vylepšený. Každý 
zájemce si mohl domů odnést Betlémské světlo. Večer se všichni rozcházeli s přáním radostných  a šťastných 
svátků vánočních.     
    
          SILVESTR na kulturním domě       
   Kdo neměl  náladu trávit  poslední  den  v  roce pouze  sledováním televizních  pořadů a  chtěl  se  bavit  ve 
společnosti, třeba i svých spoluobčanů, přišel do kulturního domu. Zde mu to bylo umožněno „ od večera do 
rána“. Téměř zaplněný sál tak přivítal nový rok 2008.                      
                  II. Obecní ples    
   se uskutečnil v sobotu 19. ledna. Stejně jako v roce 2007 byla přichystaná bohatá tombola   z cen věnovaných 
jak podnikatelskými subjekty, tak i fyzickými osobami nejen z Rájce. Na ples napekla skupina „děvčat“ bufet, na 

který se vybíralo tradičně mezi občany. Jednohubky přichystali opět žáci ZŠ 
v kroužku „studená kuchyňka“.  Jak již bylo řečeno na 9. veřejném zasedání 
zastupitelstva  obce  Rájec,  ples  je  pořádán  k  pobavení,  tanci  a  setkání 
obyvatel i bývalých, kteří žijí mimo Rájec. Za přispění občanů i podnikatelů 
v darech a nezištné pomoci se vytvořil zisk cca. 24 tis.Kč do pokladny OÚ. 
Vydražením supermloka bylo získáno pro děti z Mateřské a Základní školy 
Rájec 1750,-Kč.  Všem děkujeme za spolupráci.

 Pořadatelé  plesu,  tedy  Obecní  úřad  Rájec,  pozval  v  sobotu  26.  ledna 
všechny,  kteří  se  na  pořádání  podíleli,  kteří  zajišťovali  „servis“  pro 
návštěvníky  plesu  a  pro  zdárný  úspěch  obětovali  svůj  čas  i  možnost  se 

naplno bavit, na „bramborákovou párty“, tedy miniples.  
 

 



Zápis do 1. třídy základní školy                              

     Dne 29.ledna 2008 se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Rájci. Na zápis se dostavilo celkem 
7 dětí – budoucích prvňáčků.                                            

Maškarní ples                   
    SDH Rájec uspořádal svůj opravdu již „tradiční“ maškarní ples v sobotu  9. února. I na této akci byl kulturní 
dům plný k prasknutí. Množství pěkných a vtipných masek bavilo a ve svém reji protáčelo civilní návštěvníky 
plesu. Některé masky byly tak dokonalé, ža až do odmaskování nebylo jasné o koho se jedná. Pořadatelé se 

starali aby nikdo nestrádal jak žízní, tak hladem. 

 

 
 

Ve čtvrtek 13. března  byla uspořádána     Cestopisná přednáška    
s  Ing.  Márou  o  Novém  Zélandu.  Této 
besedy se zúčastnilo celkem 35 občanů.

 

 

informace
   

    Obecní úřad upozorňuje v souvislosti s jarním počasím, vyhrabáváním zahrad, luk, mezí a dalších travních 
porostů,  že  vypalování  trávy je  zakázáno hned několika  zákony,  především zákonem o ochraně přírody 
a krajiny, dále zákonem o požární ochraně a zákonem o ochraně ovzduší. Navíc, oheň založený v přírodním 
prostředí se snadno může vymknout kontrole a způsobit požár. Vypalování trávy již zapříčinilo, hlavně u starších 
občanů, nejedno zranění,  či dokonce ztráty lidských životů.

    Před pálením klestí v lese po těžbě je nutno informovat HZS o tomto záměru a následně provádět za podmínek 
vydaných HZS !

    I když topná sezona pomalu končí, je dobré připomenout že zákonem je chráněno i ovzduší v obci. Základní 
normou  je  zákon  o  ochraně  ovzduší  č.86/2002Sb,  §50,  dále  vyhláška  č.356/2002Sb.  Pokud  při  spalování 



"čehokoli"  jako  paliva  ve  stacionárních  kotlích  dochází  k  porušování  výše  jmenovaných  zákonů,  může  na 
základě  přestupkového  řízení  (o  ochraně  ovzduší  §12  odst.4  )  být  občan  vystaven  pokutě  až  10  000,-Kč 
(§45 zákona č.200/1990Sb. o přestupcích) nebo aplikován 

§38
Opatření k nápravě a zákaz provozu stacionárního zdroje

(1) Provozovateli,  který neplní povinnosti  stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy 
upravujícími  povinnosti  při  ochraně  ovzduší,  uloží  orgán  ochrany  ovzduší  opatření  ke   zjednání 
nápravy.

(2) O omezení nebo zastavení provozu stacionárního zdroje rozhodne orgán ochrany ovzduší v případech, 
kdy provozovatel 
a)  provozuje stacionární  zdroj,  na který nebylo vydáno stanovisko nebo povolení  podle §  17 odst. 
1 nebo 2, nebo
b)  neplní  při  vážném  a  bezprostředním ohrožení  nebo poškození  kvality  ovzduší  povinnosti  podle 
§ 11 odst. 1 písm. g) nebo k), nebo
c) nedodržuje emisní limit nebo přípustnou tmavost kouře nebo plán snížení emisí znečišťujících nebo 
pachových látek nebo nedodržuje přípustnou míru obtěžování zápachem a nezjednal opatření k nápravě 
uložené orgánem ochrany ovzduší podle odstavce 1, nebo
d) opětovně poruší povinnosti, za jejichž porušení mu byla uložena pokuta podle § 40 odst. 2 nebo 3.

(3) Odvolání  proti  rozhodnutí  podle  odstavce  2  písm.  a)  a  b)  nemá  odkladný  účinek.

    dopis sdružení zdravý ráječek
   Vážení občané 

dovolujeme si Vás informovat, že jsme spustili informační web http://www.rajecek-zabreh.cz/ ze kterého můžete 
čerpat potřebné informace o připravované průmyslové zóně a záměrech firmy Wanemi z oponentního pohledu. 
Neberte nás prosím jako zaujaté odpůrce, ale jako občany kterých se tato problematika bezprostředně dotýká 
z hlediska zachování únosných podmínek pro život a udržitelného rozvoje regionu. I my máme zájem na rozvoji 
průmyslové zóny za podmínek optimální vyváženosti přírůstku zaměstnanosti a co nejmenšího vlivu na naše 
společné životní prostředí. Jelikož vliv případné realizace dané investiční akce "Využití obnovitelných zdrojů 
energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu" s rámcovými ročními kapacitami
vstupů : 195.000 tun biomasy, 275.000 tun sběrového papíru a 250.000 tun produkce paríru pro výrobu vlnité 
lepenky  bude  mít  určitý  nadregionální  vliv  tak  prosím  sledujte  další  dění  kolem  tohoto  záměru.  
Neponechejte  připravovanou průmyslovou zónu jen v rukou  Zábřežských zastupitelů,  ale  přes svazek obcí 
Mikroregionu buďte jejími aktivními spolutvůrci.                                                               
S pozdravem
za Sdružení Zdravý Ráječek
Václav Rašner, Petr Wolf, Jan Pěnička
zasílací adresa: Václav Rašner, Říční 1669/1, 789 01 Zábřeh
sdruzeni.rajecek@seznam.cz 

emma v rájci  v sobotu  1. března vyvracela  stromy, 
strhávala  plechy,  lámala  větve,  ale   naštěstí  škody  nejsou  tak 
hrozivé  a  tragické  jako  na  jiných  místech  republiky,  kde  řádila 
s daleko větší silou.  Na fotografii jsou polomy vedle pódia  areálu 
„U Antoníčka“. Jeden strom spadl přímo na toto pódium a musel 
být sundáván za pomoci plošiny.

                 
      Svoz  komunálního  odpadu v roce 2008: 

1. dubna,   6. května,  3. června, 1. července

V sobotu 22.3.2008 v době od 10.00 do 11.00 hod.   Je možné uložit
svázaný sběrový papír ve stodole za kulturním domem !!!!

        

http://www.rajecek-zabreh.cz/
mailto:sdruzeni.rajecek@seznam.cz


         Plánované akce 
Pálení čarodějnic v sobotu 26. dubna 2008 za KD. V případě nepříznivého počasí akce proběhne na sále KD. 

SDH Rájec pořádá tradiční soutěž „RÉCKÉ PROFIK“   3.5. nebo 4.5. /dle počasí/ - zahájení ve 14.00 hod.

Ve čtvrtek 8.5.2008 „Leštinská třicítka“ - dálkový pochod na trasách 10, 20 a 35 km  a cyklotrasy 35 km.

Sobota  31.května 2008 – Den Mikroregionu Zábřežsko  v Dubicku
    
Malování na silnici  v neděli 1. června 2008 u příležitosti  „Dne dětí“

28.června 2008  - LETNÍ KARNEVAL – hudba EXES, jako host vystoupí dívčí skupina  K2

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

         duben:                                          květen:                                               červen:

  Ličenik  Josef              60          Maňková Alžběta         83             Dražná Vlasta       81
  Valouchová Jarmila    81         Maixnerová Ludmila   82             Schneider  Jan      70   
  Špaček  Jaroslav         82          Sultus Ladislav             81             Hojgrová Marta   60
  Hrubá Zdeňka            70          Maixner Alois               88             Badalová Alena     60
                                                      Žák  Vít                        65                     
                                                      Balcárková Aloisie      83                       
  
              Všem jubilantům 
              upřímně  blahopřejeme . . .  

                          
                 

           
    REKLAMA



 

UPOZORNĚNÍ: 
        V úřední dny je možné uhradit poplatky za odpady – 300,-Kč za osobu  a poplatky za  psy – 100,-Kč za psa.

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