
          OBČASNÍK
     OBECNÍHO  ÚŘADU  RÁJEC   č.4/2009

  
    Vážení spoluobčané, 

dovolte mi zhodnotit průběh letošního roku a podívat se na jeho úspěchy a nezdary.
Činnost zastupitelstva obce zasahuje do několika oblastí života, které je dle mého mínění nutné posoudit jednotlivě:
Oblast investiční:
1) Voda a kanalizace – jak každý určitě ví, tyto dvě akce mají předpokládaný rozpočet cca 58 mil.Kč. Minulé zastupitelstvo 
připravilo  projektovou část  vodovodu se  stavebním povolením.  Na nás  bylo zajistit  financování  projektu  a  také  jeho 
uskutečnění.  Toto  se  nám částečně  podařilo,  ale  finanční  a  politická  krize  vše  změnila  –  zastavila.  Část  dotace  byla 
zajištěna z Olomouckého kraje a druhá přislíbená z MZe. Na dotaci jsme byli zaregistrování, ale z výše uvedených důvodů 
přesunuti na r. 2010. Věřím, že situace se pro nás zlepší a že příští rok započnou práce na výstavbě vodovodu. Akce 
kanalizace  je  zatím  v  přípravné  fázi.  Dohoda  a  smlouva  s  projektantem  stanovuje  termín  dokončení  projektové 
dokumentace do konce letošního roku, ale některá jednání s vlastníky dotčených pozemků nejsou u konce a dořešena.. 
Nadcházející rok toto určitě změní a nám se podaří obě akce provést současně.
2) Bytová výstavba – rozšiřování bytových jednotek vázne především na „Územním plánu“. Práce na něm byly započaty 
na jaře letošního roku.  V r.  2010 dostane podrobnější (papírovou) podobu, která bude s občany projednána.  Z tohoto 
důvodu  nám  zůstává  pouze  možnost  zkvalitňování  současných  bytových  jednotek.  Po  uvolnění  obecního  bytu  byla 
započata a zdárně ukončena rekonstrukce s cílem vytvoření dvou samostatných bytových jednotek s vlastním sociálním 
zázemím.
3) KD – provoz a rekonstrukce. Velikou událostí, především pro mužskou populaci, bylo uzavření restaurace „Schwab“. 
Našim cílem bylo najít provozovatele, který minimálně zachová stávající úroveň a vaření obědů. Věřím, že se nám záměr 
podařil a „Formanská pivnice“ odpovídá našim i Vašim představám. Toto jistě není ta nejdůležitější věc týkající se KD. Pro 
nás je stěžejní zkvalitnění a zpřístupnění prostor KD pro všechny obyvatele obce. Proto vznikl projekt na rekonstrukci KD, 
který počítá s přenesením Obecního úřadu do přízemí KD, rekonstrukcí sociálního zařízení, vytvoření přístupové cesty do 
sálu KD pro méně pohyblivé a v neposlední řadě ke snížení energetických a provozních nákladů. Projekt jsme na konci 
letošního roku přihlásili do výběrového řízení na dotaci, ale z důvodu chybějícího stavebního povolení byl vyřazen.
4) Obchvat obce, který přinesl tolik vytoužený klid, ovlivňoval svým hlukem spodní část obce. Obec nechtěla souhlasit 
s  hraničními  hodnotami  hluku  a  tak  po  několika  jednáních  a  opakovaném  kontrolním  měření  přispěla  k  úpravě 
protihlukové stěny v místech mostní konstrukce. 
5) Odbahnění rybníka – stále otevřená investiční akce, které chybí závěrečná zpráva SFŽP a její následné dofinancování. 
Akce  se  zastavila  v  důsledku  úmrtí  projektanta.  Požadované  dokladování  změn  je  natolik  komplikované,  že  i  noví 
projektanti toto nezvládli. Ve spolupráci se zhotovitelem se snažíme splnit zbývající požadavky fondu a tak akci úspěšně 
dokončit.
6) Při  zajišťování  akceschopnosti  JSDH  byla  jednotka  vybavena,  za  přispění  Ministerstva  vnitra,  sadou  pracovních 
stejnokrojů s odpovídající obuví. Za přispění Olomouckého kraje v částce 50.000Kč. bylo pořízeno vozidlo Ford transit 
a jednotka se tak modernizuje a stává akčnější pro potřeby obce.

Oblast sociální a kulturní:
1) Pro zlepšení služeb obyvatelstvu se nám podařilo zajistit dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 48.909,-Kč na rozšíření 
CZECH POINTu.
2) Máme  připravenou  žádost  na  dotace  rekonstrukce  a  modernizace  kuchyně  ZŠ  a  MŠ  ve  výši  550.000,-Kč. 
Cílem je zvýšení kvality jídel, která je i v současné době na vysoké úrovni a zajištění úsporného a bezpečného provozu.
3) Údržba  chodníků  –  tato  legislativní  úprava  nás  postavila  do  nezáviděníhodné  situace.  Pokud  by  občané  striktně 
dodržovali tento zákon a přestali uklízet prostory před domy, tak by obec musela zvažovat dvě možnosti. Buď nakoupit 
techniku na odklizení s patřičnou obsluhou, což by vyčerpalo všechny rezervy obce a nebo vyvěsit cedule, že „Chodník 
není v zimních měsících udržován“. Věřím, že všichni chápete tuto situaci a že nám pomůžete tento problém vyřešit.
4) Tento rok, jako již předešlé roky, se nám podařilo udržet a zorganizovat kulturní akce, které přispívají ke vzájemné 
soudržnosti  a spokojenosti  občanů. Těší nás, že toto není jen zásluhou obce, ale i  dalších občanských složek a účasti 
sponzorů. Bez této spolupráce by kulturní život v obci nebyl. Tímto jim mnohokrát děkuji .

Co říci na závěr ?    Není toho dostatek, ale ani málo.    I příští rok bude pro nás rokem hledání finančních prostředků 
a možností pro lepší soužití a žití v „NAŠÍ“ obci – obci Rájec. 

                                          Věřím, že se nám to s Vaší spoluúčastí podaří. 
                                                                                                                                Vladimír Hroch – starosta obce



  
                        Vítání občánků

V neděli 15. listopadu byly starostou obce přívítány mezi občany 
Rájce, v letošním roce narozené „slečny“, Lucie Smetanová, Hana 
Burešová a  Julie  Planičková.  Starosta  popřál  rodičům,  aby děti 
vyrůstaly k jejich  spokojenosti  a  dělaly jim jen radost.  Nedělní 
odpoledne  zpříjemnily  svým  vystoupením  žáci  Základní  školy 
Rájec.    

                                  Zabíjačka
Po  loňské  vydařené  obecní  zabíjačce  pořádal  SK  Rájec,  poslední 
listopadovou sobotu, „VEPŘOVÉ HODY“. A že se opravdu jednalo o 
hody  potvrdí  každý,  kdo  přišel 
a  ochutnat  jak  speciality 
řeznických  mistrů,  tak  i  hotová 
jídla,  připravená  členkami  SK. 
Zájem byl velký, o čemž svědčilo 
i  to,  že  veškeré  pochoutky 
okamžitě  mizely  jak  přímo  v 
útrobách   návštěvníků,  tak  i  v 

                                                           jejich taškách.    

                                                   Mikulášská nadílka

byla  Obecním  úřadem,  ve  spolupráci  se  Základní 
a  Mateřskou  školou  v  Rájci,  pořádána  právě  na 
Mikuláše, tedy v sobotu 6.12. Na sále kulturního domu 
se  sešly  téměř  všechny  děti  z  Rájce,  které  se  po 
vystoupení  žáků  ZŠ  a  dětí  z  MŠ  dočkaly  příchodu 
Mikuláše, anděla a čertů. Letos měli práci jen Mikuláš 
a anděl při rozdávání dárků, čerti si nikoho neodnesli.



Plánované akce
    23.12. zpívání koled u „hasičárny“
    31.12. Silvestr na sále kulturního domu
    leden – IV. OBECNÍ PLES
    únor  - maškarní ples a dětský maškarní ples



                 
                               Svoz  komunálního  odpadu v roce 2010 :                   

12.1., 9.2., 9.3., 6.4., 4.5., 1.6., 29.6., 27.7., 24.8., 21.9., 19.10., 16.11., 14.12.

EKO servis Zábřeh upozorňuje občany na dodržování pravidel při třídění odpadu. 
Plasty mohou být uloženy pouze ve žlutých průhledných pytlích a nesmí obsahovat linoleum 
a podlahové krytiny,  části lednic, televizorů, nebo jiné elektroniky a el. přístrojů,  izolované 
vodiče a kabely, molitan a polystyrén, plastové části automobilů, jutové pytle, provázky, obuv a pod.

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

          leden :                                             únor :                                     březen :

Kryštoforyová Katarina  70      Diblík František     70                 Hányš Adolf           81
Deutsch Bohuslav             70      Friedlová Věra        65                Smékal Jan            87
Žák Josef                           65                                                            Friedl Miroslav     70 
                                                                                                           Valouch Josef         86    
                                                                                                            Enterová Věra      70

  

                                                         
           Všem  jubilantům upřímně blahopřejeme . . .

                               Dne 29.11.2009 se v Teplicích konalo Mistrovství České republiky v judu. 
  Iveta Bláhová, občanka  Rájce a členka Sokola Mohelnice, v hmotnostní kategorii do 70 kg získala 
                                titul MISTRYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY ŽENY pro rok 2009. 
K  titulu  v  seniorské  kategorii,  kterým  navázala  na  tituly  v  kategorii  dorostenek  a  juniorek, 
BLAHOPŘEJEME a do další sportovní kariery přejeme mnoho úspěchů i na mezinárodním poli.
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