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Od prvního čísla OBČASNÍKu, vydaného po loňských komunálních volbách, uplynul měsíc a půl
a již je zde další vydání. V průběhu měsíce prosince loňského roku a letošního ledna bylo
organizováno větší množství akcí o kterých vás chceme informovat a současně upozornit na chystané
akce a činnost Obecního úřadu.

VÁNOČNÍ BESÍDKA Základní školy a Mateřské školy Rájec
V neděli 17. prosince 2006 pořádala Základní škola a Mateřská škola v Rájci VÁNOČNÍ
BESÍDKU, na kterou pořadatelé zvali nejen rodiče dětí, ale i ostatní obyvatele obce, kterým se děti
chtěly pochlubit svým připraveným programem a zpříjemnit tak předvánoční období, období shonu
a příprav nejkrásnějších svátků v roce. Sál kulturního domu se před druhou hodinou odpolední zaplnil
diváky, kteří si předtím ve vestibulu mohli prohlédnout krásné dekorativní výtvory, přímo umělecká
díla, nejmladších občánků Rájce. Děti Mateřské školy a žáci Základní školy recitovali, tančili, zpívali
a předvedli své muzikantské i dramatické umění, nacvičené pod vedením všech pedagogických
pracovnic. Za každé vystoupení byli odměněni bouřlivým potleskem.

vystoupení Mateřské školy

pohled mezi diváky

žáci Základní školy

část výstavy ručních prací

Setkání u zbrojnice – vánoční zpívání koled

.

Další předvánoční akcí bylo zpívání koled v sobotu 23. prosince před hasičskou zbrojnicí.
U nazdobeného stromu se sešlo více jak 200 občanů Rájce všech věkových kategorií, kteří si přišli
nejen zazpívat, ale i pobavit se, ochutnat vánoční perníčky a v případě potřeby se zahřát dobrým
čajem, nebo skleničkou svařeného. Za doprovodu kláves, trubačů a předzpívávání malého dětského
sboru se zpívaly všechny známé koledy. Všichni zájemci o Betlémské světlo, legendární plamínek
ohně z Ježíšova rodiště, si je mohli odnést do svých domácností, kde by měl oheň z Betléma rozsvítit
dobré vlastnosti a pokoj v lidech, aby Vánoce nebyly jen svátky dárků a stolu plného dobrot.
Určitě i tato akce přispěla ke zlepšení předvánoční nálady a „ sousedských vztahů “, kdy si lidé opět
nacházejí k sobě cestu.

doprovodné těleso

občerstvovací stánek

…Vítání

pohled na zúčastněné

občánků .

Na předposlední den roku 2006 byli pozváni do klubovny kulturního domu čtyři občánci obce
Rájec, kteří se narodili v tomto roce, aby byli slavnostně přivítáni představiteli obce. Vítání se
zúčastnili Aneta Novotná, Dominik Pozler a Kryštof Žák se svými rodiči a rodinnými
příslušníky. Z důvodu nemoci se omluvili rodiče Adama Smetany, který bude mezi občany obce
přivítán samostatně.
Starosta obce všechny občánky přivítal, popřál jim i jejich rodičům aby rostli a vyvíjeli se jen
k jejich spokojenosti a radosti. Předal pamětní listy a kytičku maminkám, jako poděkování. Na tomto
setkání vystoupily žákyně Základní školy se svým kulturním programem, kterým zpříjemnily sobotní
odpoledne.

aktéři kulturního vystoupení

starosta při předávání
pamětního listu a kytičky

noví občánci se svými rodiči

.

Závěr roku 2006 -

.

„ SILVESTR v kulturáku “ .

20. ledna 2007 -

1. OBECNÍ PLES . .

..

.

Seznam sponzorů tomboly 1. OBECNÍHO PLESU .

A+Z Voráč, ADIZ Havelkovi, AGS FENIX, Autobazar a pneuservis Portyš, Barborka Zábřeh,
Benzina Zábřeh, RONA jatky Zábřeh, Blanka Václav, Brus Zábřeh, Český rozhlas Olomouc, ČMKS
Česká Třebová, BS DALIS Jihlava, DEMI Zvole, Dražný František, Emilie Schneiderová –
kadeřnictví, FITBIKECLUB, G-SYSTÉM a.s., Hella Autotechnik Mohelnice, HEVOS Zábřeh,
Hubáček Zdeněk, INTERHELLAS s.r.o., G.Kalliotzis, Invel Havelka Ráječek, Jan Schneider–voda,
topení, Jan Schneider st., Jaroslava Puchrová-řeznictví a uzenářství, ZD Dubicko, KDU-ČSL Rájec,
Klub důchodců Rájec, RENOSTAV Postřelmov, Květinářství Leština, Macháčková Marta, ELEKTRO
Urbášek Zábřeh, MVDr. Jordák Planá nad Lužnicí, Špačkovi, Hendikepované děti SPC Mohelnice,
Mgr. Keprt – řeznictví Mohelnice, Nábytek Sváda, NNS Bezděk, Obec Rájec, Papírnictví Kyllarová
Zábřeh, Pavel Neoral Zábřeh, Pavel Škrabal – bowling Brodway, Pekárna Leština, PP Profi podlahy a
dveře Zábřeh, REFIT, Restaurace „Pája“ – Pavla Hrubá, Restaurace Schwab, rodina Loučných,
Rojdovský – script studio, SAIZRO-IZROS s.r.o., Siemens Mohelnice, Sklenářství vitráž – Pavel
Bruštík, Smíšené zboží – Žáková Milena, SORENTO – Adámková Pavla, Strašil Dušan, Stavební
práce Žák – Rájec, EKOZIS stavebniny Zábřeh, Stolařství Urbánek Leština, Strašil Miroslav, Strašil
Ivan, Umělecké kovářství, Úsovsko a.s. – Klopina, Vašíček – pekařství a cukrářství s.r.o., Zábřežská
sportovní s.r.o., Zubní ordinace Riflerová Zvole, Vladimír Hroch – starosta,
další nejmenovaní sponzoři.

. JUBILEA:

.

v lednu oslavili :

budou slavit - v únoru:

Jana Baníková 60
Miroslav Hojgr 65

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

Alois Přeček 60
Karel Žák
65

v březnu:

Jan Smékal
84
Josef Valouch
83
Jaroslava Nováková 81
Jan Minář

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme . . .

65

…Tříkrálová sbírka
Ve dnech 5. – 7. ledna 2007 proběhla i v naší obci Tříkrálová sbírka, jejím účelem je pomoci
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Záměrem zábřežské Charity je pomoc bídou a válkou
zmítanému Súdánu. Na tuto pomoc věnuje zábřežská Charita nejméně 5% z vykoledované částky,
která jí připadne. Dvě skupiny koledníků v naší obci vybraly celkem 17.803,- Kč. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem dárcům, koledníkům a všem, kteří se na přípravě a zdárném průběhu sbírky
podíleli.

.

.INFORMACE .

.

Svoz komunálního odpadu :

únor
březen
duben

13.
13.
10.

květen 8. – bude upřesněno
červen
5.
červenec 3. a 31.

srpen 28.
září
25.
říjen 23.

listopad 20.
prosinec 18.

Obecní úřad žádá všechny občany, aby přistupovali odpovědněji k třídění skla, zejména
rozlišení bílého a barevného skla. Na 2. veřejném zasedání OZ byla projednávána otázka
skladování plastového odpadu na veřejném prostranství u zbrojnice. Pokud chceme, aby naše
obec vypadala pěkně, aby se zde „nepovalovaly“ pytle s plasty, aby plastové láhve, igelity a další
odpad při každém větším větru nebyl po celé vesnici, provádějme svoz odpadu maximálně dva
dny před jeho odvozem, na který budeme upozorněni hlášením obecního rozhlasu.

Stavba retenční nádrže a oprava přehrady:
Na podzim loňského roku bylo započato s výstavbou retenční nádrže v prostoru nad přehradou,
čištěním přehrady a opravou bezpečnostního přepadu. Na tuto stavbu byla získána dotace Státního
fondu životního prostředí a celá tato akce měla být podle Smlouvy o dílo, uzavřené mezi Obecním
úřadem Rájec a dodavatelskou firmou Dufestav spol. s r.o. Brno, dokončena do 31. prosince 2006.
Vzhledem k vzniklým objektivním příčinám nebyl termín dokončení akce dodržen a v současné
době probíhají další jednání jak se Státním fondem životního prostředí, tak s dodavatelem. Bližší
informace budou občanům sděleny na 3. veřejném zasedání OZ.

Plánované akce:
-Ve druhé polovině měsíce února se uskuteční beseda s redaktorem Českého rozhlasu Olomouc
panem Kobzou, který se věnuje historii i současnému dění zejména našeho regionu. O termínu bude
Obecní úřad včas informovat.
-Třetí veřejné zasedání Obecního zastupitelstva je plánováno na začátek měsíce března 2007. Přesný
termín bude včas uveřejněn jak na úřední desce, tak na oficiálních internetových stránkách OÚ.

. Informace SDH Rájec : . .

OBČASNÍK vydává Obecní úřad v Rájci, Rájec 98, 78901 Zábřeh
Úřední hodiny: pondělí 7.00 - 17. 00
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: badea@quick.cz

