OBČASNÍK
OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č.1/2009
Informace z OÚ :
V rámci třídění a nakládání s odpady upozorňujeme občany, že je schválen poplatek za
odpady pro rok 2009 ve výši 300,-Kč za osobu a poplatek za psy ve výši 100,-Kč za každého
psa. Splatnost poplatků je do 30.6.2009.
Současně oslovujeme občany, kteří odvážejí sami sběrové železo do sběrných surovin, že
mohou dokladovým lístkem doloženým na obci přispět v evidenci o nakládání se šrotem
v databázi pro EKO-KOM a následně obec obdrží bonusy za třídění.
Kdo má zájem se zapojit do sběru tetrapaků (papírové krabičky od nápojů-mléko, džusy),
je možné si na obci vyzvednout plastové pytle. Sběr se provádí po stlačení krabice a odvoz je
souběžný s plasty.
Děkujeme paní učitelce Pokorné za přípravu dětí na pěveckou soutěž. S dětmi Základní
školy reprezentovala naši obec 11. března na Moravském zvonečku v okresním kole
v Šumperku, kam postoupily z oblastního kola. Ani v okresním kole se Tereza Gruzová
a Aneta Bláhová neztratily a postoupily do krajského kola v Prostějově.
Držíme palce a hodně úspěchů!
Že máme dobré zpěváky ještě dokládá postup do okresního kola pro Kláru Ospálkovou
a Petru Hrochovou, které již zpívaly v druhém stupni za Zábřežské školy.
Všichni občané, kteří chtějí přispět k prezentaci obce na Dni Mikroregionu Zábřežsko dne
1.5.2009 v Zábřehu, mohou své možnosti ukázky umu a rukodělných prací sdělit na Obecním
úřadě nebo zastupitelům obce.

Dění v obci za uplynulé tři měsíce
V předvečer Štědrého dne se sešli občané již potřetí před hasičskou zbrojnicí na zpívání
koled. Opět zpěváky doprovázela country
skupina
PRACKA,
bylo
přichystáno
občerstvení, perníčky, čaj, svařák. Kdo měl
zájem, odnesl si domů Betlémské světlo.

S rokem 2008 se bylo možné rozloučit i na Silvestrovském sousedském posezení na sále
kulturního domu.

III. OBECNÍ PLES
V sobotu 17. ledna 2009 pořádal Obecní úřad, Kulturní výbor a Zastupitelstvo obce
již tradiční OBECNÍ PLES.

Opět tradičně hrála skupina S.A.S.
Tradičně,
za
přispění
občanů,
občanských sdružení a podnikatelských
subjektů z Rájce a okolí, byla zajištěna
bohatá tombola. Na ples byl skupinou „dobrovolnic“ napečený bufet, na který přispěli občané
Rájce, jídlo a pití také nechybělo. A samozřejmě dobrá nálada a na druhé straně dobrý pocit
z toho, že se akce zdařila.

SDH pořádal v měsíci únoru Maškarní ples
a také Dětský maškarní bál. Obě akce se
vydařily a hasiči opět ukázali že umí udělat
něco pro všechny občany obce a ne jen pro
sebe.

Čtrnácté veřejné zasedání ZO
Usnesení č. 14
ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Rájec,
konaného dne 2. března 2009
Zastupitelstvo obce Rájec po projednání:
Schvaluje:
1. Závěrečný účet obce za rok 2008
2. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 bez výhrad
3. Rozpočet na rok 2009
4. Hospodaření ZŠ a MŠ Rájec za rok 2008 a rozdělení zisku do fondů
5. Zásady o poskytování cestovních náhrad v roce 2009 – Vnitřní směrnice č.1/2009
6. Smlouvu na pronájem KD se SK Rájec

7. Smlouvu na pronájem KD s hudební skupinou PRACKA
8. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Elektrické napojení stanice
katodické ochrany, na pozemcích p.č.808/1, 808/75 v k.ú. Rájec u Zábřeha
9. Mandátní smlouvu s firmou EKO servis Zábřeh o zajištění evidenčních a ohlašovacích
povinností na úseku nakládání s odpady
10.Smlouvu se zpracovatelem projektu „Územní plán obce“ Ing.Dujkou ze Zlína
11.Smlouvu se zpracovatelem projektu „Rekonstrukce KD“ firmou UNING, s.r.o.
12.Platnost OZV č.1/2008 o odpadech a OZV č.1/2004 o místních poplatcích pro rok 2009
13.Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na rozšíření služby Czech POINT
14.Rozšíření kulturní komise o Sbor pro občanské záležitosti pod vedením Ing.J. Bartoně
15.DFoplnění jednoho člena do kulturní komise – p.Emilie Schneiderová
16.Dočasné doplnění jednoho člena do finančního výboru – p.Ludmila Maňková
17.Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce s platností od 1.3.2009:
místostarosta 4.000,-Kč, předseda výboru nebo komise 1.060,-Kč, člen výboru nebo
komise 750,-Kč.
Odkládá:
1. Schválení plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací Obce Rájec
2. Schválení nového ceníku za pronájem a služby v KD
Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů z minulého veřejného zasedání:
- současný stav přípravy výstavby vodovodu a kanalizace
- spuštění služby Czech POINT na OÚ Rájec od 1.1.2009
- připravované jednání s vlastníky pozemků pro získání souhlasu s KPÚ
- prodloužení stavebního povolení a doba výstavby 2.etapy vodovodu Rájec o 2 roky
- odstoupení od smlouvy na nákup vozidla pro JSDH a vrácení dotace
- zhodnocení uskutečněných kulturních akcí
- jednání s právníkem ve věci doplacení zadržovaných financí z dotace SFŽP
2. Informace o připravovaných kulturních akcích – Pálení čarodějnic 30.4.2009, Den
Mikroregionu Zábřežsko 1.5.2009
3. Informace o plánovaném sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu a sběru papíru
4. Informaci o plánovaném čalounění židlí v kulturním domě
5. Informace o připravované revizi katastru nemovitostí
6. Informace ke komplexním pozemkovým úpravám
7. Informace o rozpočtovém opatření č.8/2008 ze dne 18.12.2008
8. Připomínky a dotazy občanů
Ukládá starostovi a zastupitelům obce :
1. Podílet se na připravovaných akcích – vodovod,kanalizace
termín: průběžně
2. Pokračovat na rozšíření služby CZECH POINT na obecním úřadě
termín: průběžně
3. Jednat s vlastníky pozemků pro získání jejich souhlas s provedením komplexních
pozemkových úprav
termín: do 30.6.2009
4. Získat potřebné doplňující údaje k Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace
termín: do příštího zasedání ZO
5.Doplnit údaje v navrhovaném ceníku za pronájem a služby v KD termín: příští zasedání ZO
6.Podílet se na připravovaných akcích – Pálení čarodějnic, Den Mikroregionu Zábřežsko
termín: průběžně
7.Žádat písemnou odpověď SFŽP o doplacení zadržovaných financí z dotace
termín: do příštího zasedání ZO
8.Jednat s odborníkem ve věci naklánějící se lípy u potoka
termín: do příštího zasedání ZO
9.Projednat možnosti vyčištění potoka
termín: do příštího zasedání ZO

V sobotu 4.4. pořádal SK v kulturním domě akci Malování velikonočních vajíček a pečení
perníčků.
Další sportovní akcí v tento den bylo Mistrovství republiky juniorů v judu.
Iveta Bláhová, členka reprezentace ČR a Sokola Mohelnice, navázala na
svůj úspěch z listopadu 2007, kdy vybojovala titul „Mistr České
republiky“ v kategorii dorostenců a získala titul „Mistr České republiky“
i v této kategorii.
BLAHOPŘEJEME
___________________________________________________________________________

Informace
Svoz komunálního odpadu ve II. čtvrtletí 2009:
5. květen, 2. červen, 30. červen,
Tisková zpráva HZS Olomouckého kraje
Jaro přináší riziko venkovních požárů. Teplé jarní počasí přináší zvýšené riziko vzniku
požáru.Pozor na nebezpečí při pálení odpadu - jen za posledních třináct let požáry způsobené
neopatrností při zakládání ohňů a vypalování trávy způsobily v Olomouckém kraji smrt 4 lidí.
Do naší země konečně přišlo jaro a s ním i zvýšené riziko typicky jarních požárů, způsobených
neopatrností při spalování odpadů na zahrádkách nebo v lesích. Hasiči varují zejména před
tradičním nešvarem, kterým je vypalování starého suchého porostu (trávy), což je činnost
velmi nebezpečná a ze zákona zakázaná. Bohužel se s ní setkáváme každý rok. O víkendu má
být krásně a teplé jarní počasí lidi určitě vyláká k pálení biologického odpadu (zbytky staré
strávy, listí, větve, klestí). Tyto činnosti s sebou přináší i zvýšený počet zbytečných výjezdů
hasičů, protože občané pálení klestí a odpadů nenahlásí. Málokdo si uvědomuje, že tyto
aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování
shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň se v otevřeném prostoru může velice
snadno vymknout kontrole, např. při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení života
a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky, např. v podobě ztráty části
lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. V loňském
roce v Olomouckém kraji při vypalování trávy dokonce zemřel třiaosmdesátiletý muž.
31. března odpoledne se pustil do vypalování trávy poblíž lesíka v Jindřichově na Šumpersku.
K události vyjely čtyři jednotky hasičů, které na požářišti o rozloze asi 60 x 30 metrů našli už
jen ohořelé tělo starého muže. Díky rychlému zásahu hasičů se oheň nerozšířil na přilehlý
lesík.
Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno.
V případě porušení tohoto zákazu hrozí podle zákona o požární ochraně fyzické osobě pokuta
až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu
až do výše 500 000 Kč. Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také
právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném
prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno,
zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc
právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na
volném prostranství, včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při nesplnění této povinnosti může být

právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS
kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro
bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Pálení klestu je třeba nahlásit na operační
středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, a to:
–
–
–

–

–

pálení v okresech Olomouc, Šumperk, Jeseník - KOPIS OLOMOUC 950 770 010
nebo el. adresa opis@olk.izscr.cz
pálení v okresech Prostějov, Přerov - KOPIS PROSTĚJOV 950 775 010
nebo el. adresa opis.pv@olk.izscr.cz
v ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto
osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále
dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé
materiály až na minerální půdu,
místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,
plošné vypalování porostů je zakázáno.

I pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo
shrabané trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné
předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje. Pokyny platí stejné jako
pro podnikatele. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně
vyjíždějí k domnělým požárům.
Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku
požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně,
mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár,
mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč. Občané by se také měli seznámit se závaznými
vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství –
a někdy je i zakazují. Pálení navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu - je
možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.
Budiž varováním, že měsíc duben dlouhodobě patří mezi měsíce, kdy hoří nejčastěji, v dubnu
dokonce vzniká nejvíce lesních požárů z celého roku. Velmi však záleží na počasí.
Ještě jednou pro připomenutí:
Jak pro fyzické, tak i právnické a podnikající fyzické osoby platí zákaz vypalování porostů
podle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně. Porušení tohoto zákazu může být příčinou
vzniku požáru s velkými škodami na majetku či ohrožení zdraví nebo životů občanů. Za
přestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 25 000 Kč, právnické osobě
nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí pokutu
do výše 250 000 Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost se
zvýšeným požárním nebezpečím pokutu do výše 500 000 Kč.
VladimíraHacsiková
tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.

Plánované akce
11.4. - Velikonoční veselice – SK Rájec v KD
30.4. - Pálení čarodějnic - za KD
1.5. - Den Mikroregionu Zábřežsko - stadion v Zábřehu

Blahopřání
V této rubrice uvádíme jména občanů,
kteří se v daném období dožívají 60, 65, 70, 75, 80 a více roků
duben:

Kunertová Dagmar
Valouchová Jarmila
Špaček Jaroslav
Golda Antonín
Špačková Jarmila

květen:

65
82
83
80
80

Maňková Alžběta
Maixnerová Ludmila
Sultus Ladislav
Maixner Alois
Loučný Josef
Maňková Ludmila
Balcárková Aloisie

červen:

84
83
82
89
75
60
84

Dražná Vlasta
Keprt František

82
60

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme . . .

Příjemné prožití svátků velikonočních
všem občanům Rájce
přeje
Obecní úřad
a

Zastupitelstvo obce

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

