
        
                                                                                                           

Bilancování roku 2011

Vážení spoluobčané, dovolte mi několika větami zhodnotit končící rok.  
Byl to náročný rok, ve kterém se realizovaly rozpracované projekty, podpořené z dotačních 
titulů, spolu se zabezpečením jejich financování. 
Po dokončení stavebních prací na výstavbě „Vodovodu I. část“, probíhají realizace přípojek 
k nemovitostem, s jejich následným zprovozněním. Dalším velkým projektem byla realizace 
prací  na  zateplení  kulturního  domu.  Již  nyní  se  pozitivně  projevuje  účinnost  zateplení 
obvodových stěn, stropů a výměna oken. Také udržovací práce na zvonici jsou dokončené, 
je to poslední evidovaná kulturní památka v majetku obce. Tím se snad podaří zajistit její 
zachování pro následné generace.
Pokračuje příprava žádosti  o dotace na výstavbu II.  části  vodovodu. Nedaří se dokončit 
územní  plán  pro potíže  s  projektováním a  umístěním výtlačného potrubí  na  zábřežskou 
čistírnu,  které  se  musí  do  plánů  zakreslit.  Další  z  připravených  projektů  je  pořízení 
univerzální  techniky  na  údržbu  zeleně,  spojené  s  revitalizací  areálu  „U  Antoníčka“. 
Připravujeme projekt na obnovu a doplnění vybavení dětských a sportovních prvků jak ve 
školce, tak i po dalších částech obce. I u tohoto projektu, stejně jako u předchozího, bude 
záležet na spolupráci s veřejností i zapojení občanských sdružení.
Poděkovat chci za pochopení a třídění odpadů, kde se s Vaším přičiněním daří opakovaně 
udržet poplatek za odpady na 300 Kč na obyvatele i přes změnu DPH a další zdražování. 
Dále je možno dokládat lístky od likvidace kovových šrotů na obec, které jsou následně 
využity v hlášení o nakládání s odpady. Uspokojivý stav nám však kazí majitelé pravidelně 
volně  pobíhajících  psů  a  venčení  psů  na  veřejných  plochách  a  sportovištích,  (kolem 
kulturního domu,  „ve  dvoře“,  …) aniž  by exkrementy  mazlíčků  po sobě  uklidili.     V 
případě, že se stav nezmění, bude zastupitelstvo obce nucené řešit situaci, ovlivňující vzhled 
obce,  nepopulárními  kroky pomocí  obecně závazných  vyhlášek ve  spolupráce  s  Policií. 
Dopad to bude mít jak na poplatek za odpady, tak i na další, s tím spojené náklady, které by 
mohly být využity účelněji. Věřím, že se nám věc společným úsilím podaří vyřešit. 
Děkuji za pomoc a aktivitu jednotlivců a občanských sdružení. Někdy se jedná i o drobnou 
pomoc,  mnohdy  nedoceněnou,  přesto  na  zlepšení  vzhledu  obce  pomůže  třeba  uklizení 
odhozeného papíru.
                                                                                                 Vladimír Hroch - starosta 



              Memoriál Aloise Maixnera

 V neděli 7. srpna se konala v Rájci „U Antoníčka“ po 
dlouhé době soutěž v hasičském sportu,  zařazená  do 
"Velké  ceny  Holba  cupu  2011".  Soutěžilo  se  zde 
o  putovní  pohár  SDH Rájec,  další  poháry  a  spoustu 
věcných cen. Soutěže se zúčastnilo 34 družstev mužů, 
11  družstev  žen  a  4  družstva  veteránů.  V  kategorii 
mužů se opět v plné kráse ukázalo družstvo Nemrlova, 
které  na  naší  kopcovité  trati  dosáhlo  vynikajícího 
vítězného  času  15,56s  a  ukázalo  nám  nový  traťový 
rekord.  Nemrlovu  se  přiblížila  Dolní  Libina,  která 
dosáhla  času  16,96s  a  družstvo  Ráječku  s  časem 
17,29s.  Domácí  družstvo  mužů  dosáhlo  času  18,40s 
a skončilo na 10.místě.

 

V kategorii  žen se na výkonech podepsal  charakter  trati, 
který  byl  pro  děvčata  skutečně  hodně  náročný.V  závěru 
soutěže nastoupilo družstvo žen ze Sudkova a časem 23,99s 
zvítězilo.  Domácí družstvo děvčat z Rájce ukázalo znalost 
tratě a skončilo na 2.místě s časem 24,45s. 3.místo patřilo 
ženám z Nové Dědiny za čas 24,62s.

V kategorii  veteránů  se  nejlépe  dařilo  družstvu  Sobotína 
které  časem 25,96s  zvítězilo  na  2.místě  skončilo  domácí 
družstvo  Rájce  s  časem  26,03s  3.místo  patřilo  družstvu 
Leština 1 za čas 27,20s. 

Gratulace patří hlavně domácím děvčatům z Rájce, které vyhrály

celý letošní ročník Holba cupu 2011

www.sdh-rajec.webgarden.cz                                                                                                                         sdh.rajec@seznam.cz

http://www.sdh-rajec.webgarden.cz/


Již bylo

Obec Rájec a občanská sdružení SDH Rájec a SK Rájec pořádala množství akcí, nejen pro svoje členy, ale 
také pro širokou veřejnost a děti. Stačí vyjmenovat například letní karnevaly „U Antoníčka“, závěrečnou 
akci Holba cupu – Super pohár, nebo ukončení prázdnin, odpoledne s dechovkou pro důchodce,  dlabání 
dýní, pečení perníčků a samozřejmě na konci listopadu „OBECNÍ ZABÍJAČKU“. V sobotu 3. prosince 
byla Mikulášská nadílka a divadelní vystoupení souboru Václav z Václavova a v neděli 18.12. Vánoční 
besídka s programem dětí Základní a mateřské školy Rájec.  Je škoda, že SK se víc nevěnuje tomu, co má  
v názvu, tedy sportu. 

Připravuje se

Nejbližší akcí bude ZPÍVÁNÍ KOLED u vánočního stromu v pátek 23. prosince, první akcí v roce 2012 
bude v sobotu 7. ledna TURNAJ VE STOLNÍM TENISU a IV. Výroční valná hromada SK Rájec, za dva 
týdny, v sobotu 21. ledna pořádá Obec Rájec již  7. OBECNÍ PLES a týden na to bude Výroční valná 
hromada SDH Rájec. 
V  měsíci  únoru  bude  SDH  pořádat  v  sobotu  11.února  MAŠKARNÍ  PLES a  25.  února  DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ PLES... 
Pořadatelé zvou všechny občany a jejich známé a příznivce Rájce.
 

Blahopřejeme  

V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 dožili a v prvním 
čtvrtletí roku 2012 dožijí 60, 65, 70, 75, 80 a více roků.                                                   

   říjen :  Bartošová Anna 70, Budilová Eliška 81, Johnová Božena 82 

   listopad : Mizerová Anna 65, Mertová Anežka 87,  Kunrt Václav 70,
                    Hetflajšová Květoslava 60, Nevtipa Stanislav 82,
                    
   prosinec : Hrubý Eduard 75, Hrubá Emilie 65, Sittová Růžena 81,
                     Maňka Vladimír  65,  John Josef  83

   leden: Hojgr Miroslav 70, Bartoň Josef 60, Braunerová Svatoslava 60, Baníková Jana 65

   únor: Přeček Alois 65, Linhartová Marie 60, Hrochová Milada 60

   březen: Hányš Adolf 83, Minář Jan 70, Smékal Jan 89, Valouch Josef 88, Sitta František 81
         
                                          Všem  jubilantům upřímně blahopřejeme . . .                     

                                   
    Svoz  komunálního  odpadu :   10.1., 7.2., 6.3., 3.4., 1.5., 29.5., 26.6.,           

                                                                24.7., 21.8., 18.9., 16.10., 13.11., 11.12. 

             V termínech svozu komunálního odpadu i svoz plastů a tetrapaků.

     



Zvonice

Jak uvádí starosta obce ve svém bilancování, byla provedena rekonstrukce kulturní památky – 
zvonice. Na fotografiích můžete posoudit, jak se tato rekonstrukce podařila.
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Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail:    obcasnik.rajec@seznam.cz  

mailto:obcasnik.rajec@seznam.cz
mailto:ou_rajec@cmail.cz
http://rajec.zabrezsko.cz/

