
        
 Informace o dění v obci 

    Od vydání OBČASNÍKU č.1/2010 uspořádal jak OÚ, tak jednotlivé organizace a občanská sdružení 
v obci množství společenských, kulturních a sportovních akcí pro děti, občany Rájce a širokou veřejnost. 
Již tradiční pálení čarodejnic, oslava dne matek s vystoupením žáků Základní a mateřské školy v Rájci, 
kteří také vystoupili na Dni Mikroregionu Zábřežsko ve Štítech.  Zde se nepodařilo hráčům minikopané 
obhájit  první  místo  z  roku 2009 a  vypadli  již  ve  skupině.  Dále  se  uskutečnilo  u  příležitosti  Dne  dětí 
malování,  letos  ne  na  asfaltu,  ale  děti  svoje  výtvory  tvořily  na  papír  na  sále  KD.  Smíšené  družstvo 
volejbalistů  se  zúčastnilo IV.  dne MAS /místní  akční  skupina/  Horní  Pomoraví  v  Leštině.  SDH Rájec 
pořádal 12.6. soutěž v hasičském sportu – Memoriál Aloise Maixnera a již zde máme začátek prázdnin s 
jeho zahájením v sobotu 26.6. a po dvou měsících opět loučení s prázdninami a začátek školního roku.
     Mimo vyjmenovaných akcí  se do hasičských soutěží,  po družstvu mužů a  družstvu žen,  zapojilo 
i  družstvo veteránů. Naši  obec s dobrými výsledky reprezentovala družstva v nohejbalu a minikopané. 
Nelze  vynechat  aktivitu  mladých  členů  SDH  při  úpravě  „základny“  pro  soutěže  v  hasičském  sportu 
„U Antoníčka“ a opravu chátrajícího podia pro vystoupení profesionálních skupin na letních karnevalech.

                                                               Den Mikroregionu Štíty

  

                           Zahájení prázdnin                                         Družstva  SDH  Rájec

 



Vážení spoluobčané, v pátek a sobotu proběhnou volby do zastupitelstva obce. Je na každém z Vás, koho si 
zvolíte a kdo bude v dalším funkčním období řídit chod obce. Pro tyto volby byly sestaveny tři kandidátky 
a o 7 míst v zastupitelstvu se bude ucházet celkem 23 kandidátů. Zde je stručný program jednotlivých 
kandidujících:

Nezávislí kandidáti za lepší Rájec, volební číslo 1.

Hlavními  tématy a  záměry kandidátů,  je  pokračování  ve zvelebování  obce a  obecních budov,  velkého 
závazku v jejich udržování a rozvoji.
Vstupujeme  do  posledních  let  určených  pro  poskytování  evropských  dotací  –  do  roku  2013,  s  cílem 
maximálního využití  pro záměry rozvoje obce. I  proto jsme se rozhodli využít  možnosti  spolupráce se 
„Sdružením nezávislých kandidátů a politického hnutí Starostové a nezávislí“ a získání větší podpory jak 
na krajské úrovni, tak i v poslanecké sněmovně.
Ve společenském životě chceme navázat a rozšiřovat zapojení všech věkových skupin obyvatel do dění 
v obci. Ve spolupráci s občany a občanskými sdruženími dále šířit dovednost a um našich spoluobčanů za 
hranicemi obce.
Nabízíme  všem občanům jistotu,  že  se  mohou  se  svými  starostmi  na  úřad  obrátit.  K  naplnění  úkolů 
využijeme zkušenosti z čtyřletého vedení obce.
S úctou Vaši kandidáti. 

KDU-ČSL, volební číslo 2.

Vážení občané Rájce,
byla nám nabídnuta možnost oslovit Vás prostřednictvím Občasníku Obecního úřadu Rájec 
před komunálními volbami. KDU-ČSL má v obci Rájec dlouhou tradici, přesto ji nechceme představit jako 
stranu nějakých staříků. Náš první kandidát je Petr Smetana. Má 36 let. Představujeme ho jako člověka, 
křesťana, který ví, co chce pro občany dělat. Dalším členem kandidátky je Milan Novák, zastupitelem je již 
dost  dlouho,  aby jste  ho neměli,  tak  říkajíc,  přečteného.  Třetí  na  kandidátce je  Julie  Johnová,  která v 
zastupitelstvu pracovala již dříve. Dalšími členy našeho týmu jsou Petr Bartoš mladší, Irena Bezděková, 
Ing. Lukáš Hroch a Jarka Zíková.
Kdo jsme, tedy už víte a co chceme, si přečtěte: 
- neslibovat, co nesplníme
- pomáhat při společných akcích připravovaných obecním zastupitelstvem
- práci v zastupitelstvu brát jako službu pro rájecké občany
- zasazovat se za rozvoj obce, zvláště s důrazem na vznik nových stavebních míst
- podporovat činnost společenských i zájmových spolků v obci
- zachovat v obci základní a mateřskou školu ve stávajícím rozsahu
Chcete-li nás podpořit a jsme-li vám sympatičtí stačí nám jeden křížek 
                                                                                                                    KDU-ČSL     Děkujeme 

Nezávislí kandidáti za SDH – volební číslo 3.

V případě podpory voličů naší obce se chtějí nezávislí kandidáti za Sbor dobrovolných hasičů v příštím 
volebním období zaměřit zejména na:
společenský život v obci a aktivní život naší mládeže. 
- zkrášlování obce, péče o zeleň a životní prostředí. 
- aktivní spolupráce s funkčními organizacemi a občanskými sdruženími v obci. 
- rozšíření možnosti stavebních míst, případně jiného bydlení. 
- pokračovat v budování vodovodu a kanalizace. 



 Přehled dotací a darů za uplynulé 4 roky 

rok poskytovatel projekt dotace obec
celkem 
projekt dary

2007 MAS Zábřežsko osvětlení 160.000,- 40.000,- 200.000,-
2008 Ministerstvo vnitra ČR rozhlas 120.000,- 260,000,- 380.000,-
2009 Ministerstvo kultury smírčí kříž 31.000,- 3.500,- 34.500,-

Ministerstvo vnitra ČR CZECH POINT 100.900,- 17.900,- 118.800,-
zásahov
é obleky 53.100,-

Olomoucký kraj Ford transit 50.000,- 260.000,- 310.000,-

MAS Horní Pomoraví
vybavení šk. 
kuchyně 310.000,- 160.000,- 470.000,-

2010 Olomoucký kraj územní plán 200.000,- 170.000,- 370.000,-

Olomoucký kraj JSDH 3.500,- 3.500,- 7.000,-
zásahov
é přilby 25.104,-

OPŽP
zateplení KD 
stavební úpravy

1.944.200,
-  0000,- 

228.700,- 
1.465.900

,- 3.638.800,-

Ministerstvo 
zemědělství 
Olomoucký kraj vodovod 1.č.

5.293.500,
- 

2.086.000,
- 764.400,- 8.143.900,-

2007-
10

veřejně prospešné 
práce

1.125.900,
- 169.700,- 1.295.600,-

hřiště 200.000,- 200.000,-
byty rekonstrukce 400.000,- 400.000,-

Součet dotací a darů
11.425.000

,-
4.143.600

,- 15.568.600,- 78.204,-

Zaokrouhleno na celé 
100,-

Blahopřejeme  

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

          srpen :
Smičková Jana 60,  Hrochová Miroslava 83,  Janíček František 84,  Maixnerová Josefa 81  

          září :
Blanka Václav 65,  Smékalová Libuše 85,  Bartoňová Božena 88  

         říjen:
Budilová Eliška 80,  Deutschová Milada 70,  Johnová Božena 81,  Ptáčková Stanislava 65

         listopad:
Mertová Anežka 86,  Nevtipa Stanislav 81

         prosinec:
Loučná Marie 70,  Brauner Zdeněk 60,  Sittová Růžena 80,  John Josef 82

                                                       
                  Všem  jubilantům upřímně blahopřejeme . . .                     



Svoz  komunálního  odpadu ve IV. čtvrtletí :                   
                          

19.října, 16.listopadu, 14.prosince     

 
______________________________________________________________________________________ 

     Závěrem poděkování současnému zastupitelstvu za odvedenou 
práci a nově zvolenému zastupitelstvu přání úspěchů v práci pro 
blaho a spokojenost všech občanů Rájce...

            

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: ou_rajec@cmail.cz 
Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail:    obcasnik.rajec@seznam.cz  
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