OBČASNÍK
OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 2/2008
CO SE STALO:
Od vydání minulého Občasníku uplynulo již víc jak čtvrt roku a za tuto dobu se v naší obci uskutečnilo několik akcí jak na úpravu
veřejných ploch a sportovišť, tak pro zábavu občanů a v neposlední řadě i prezentace Rájce nejen v rámci Mikroregionu Zábřežsko.
V měsíci březnu proběhly brigády na úpravu veřejných prostranství a stavbu pergoly u připravovaného víceúčelového sportovního
zařízení za kulturním domem.
Obyvatelé „horního konce“ se souhlasem OÚ
zkulturnili parčík nad rybníkem, byly prořezány
náletové dřeviny, přemístěn a opraven mostek
přes potok, který po povodni z r. 2005 byl zcela
utopený v korytě potoka, vyčištěno koryto potoka
pod mostkem, do parku umístěny 4 lavičky
a vysázeny nové stromky, keře a květiny.
Největší podíl na tom, že se vůbec něco udělalo
a také nejvíc práce na obnově parčíku odvedl pan
Luboš Hrubý.
Podle plánu brigád, zejména plánu na provedení opravy víceúčelového hřiště za kulturním
domem, bylo v březnu započato se stavbou pergoly, která bude sloužit i při pořádání různých
kulturních akcí v tomto areálu. Na stavbu bylo použito dřevo z obecního lesa a při realizaci
vlastní stavby se zapojilo mimo tradičních brigádníků i větší množství „mládežníků“.
Po hrubé stavbě, provedené 22.3.2008, se do 26.dubna pergola dostavěla, včetně pokrytí
střechy a nátěru a mohla tak být využita již při

Druhém pálení čarodějnic,

které se stejně jako
v loňském roce nekonalo přesně na Filipojakubskou noc, ale o čtyři dny dříve. Všechny
místní čadějnice si daly sraz v 16.45 hod.
u školy. Čarodějnice všech věkových kategorií
se sešly v hojném počtu. Průvodem, za mohutného povzbuzování všech kolemjdoucích
i projíždějících, šel celý zástup čarodějnic a čarodějů i se svými nezbytnými dopravními
prostředky t.j. košťátky, směrem za kulturní dům, kde se akce konala. Zde již byla postavená
fatra do které se umístila vycpaná čarodějnice, která byla posléze za mohutného oplakání všech
upálena. Na to se již těšili všichni ostatní, kteří si donesli špekáčky na opékání. Aby se dalo po
tomto opékacím rituálu zvlažit vysušené hrdlo, bylo připraveno občerstvení ve formě točeného
moku. Jakmile se setmělo, připravila se country hudba F.O.K., která hrála k tanci i poslechu
všem přítomným. Počasí vyšlo nádherně a účast občanů i čarodějnic byla opravdu dosti veliká.
Takže soudím, že se nám toto zábavné odpoledne i večer opravdu vydařil ke spokojenosti všech
zůčastněných i těch kteří této akci věnovali spoustu volného času, aby vše vůbec proběhlo.
Tímto děkuji za kuturní výbor všem, kteří přiložili ruku k dílu a mají zájem na tom, aby se
občané měli kde pobavit a aby se zde opět něco dělo.
/příspěvek předsedkyně kulturního výboru převzatý z webových stránek obce./

Měsíc květen začal další brigádou na

Úpravu „placu u junáckého“,
kde je na polovinu prázdnin plánováno opět stanování s dětmi
a setkání se staršími členy turistického oddílu, stejně jako
v loňském roce. Dále probíhaly práce na opravě, nebo lépe
řečeno vybudování víceúčelového hřiště. Stávající povrch musel být
odbagrován, zpevněno podloží celého hřiště a následně provedeno jeho
vyasfaltování a další úpravy, aby mohlo sloužit pro více druhů sportů
jako třeba tenis, volejbal, nohejbal, malá kopaná apod.

Na pondělí 19. května bylo řádně svoláno

10. VEŔEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Rájec po projednání:
Schvaluje:
1. Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2007 a závěrečný účet obce
2. Hospodaření ZŠ a MŠ Rájec za rok 2007 a výsledku hospodaření rozděleného do fondu rezerv
3. Směnu obecního pozemku dle žádosti p. Smékala
4. Prodej obecního pozemku p. č. 400/51 Ing. T. Keprtovi
5. Zproštění od platby poplatku za odpad v roce 2008 pro p. V. Benešovou
6. Zproštění od platby poplatku za odpad v roce 2008 pro p. K. Kryštoforyovou
7. Sloučení MAS Zábřežsko a MAS Horní Pomoraví a uzavření smlouvy o dílo s MAS Horní Pomoraví
8. Výjimku z počtu dětí v ZŠ Rájec pro školní rok 2008/2009
9. Dofinancování pokládky povrchu víceúčelového hřiště do výše 250.000,- Kč
Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů z minulého veřejného zasedání:
- záměr sloučení stavby vodovodu a kanalizace-příprava projektové dokumentace
- uskutečnění besedy o Novém Zélandu a besedy o pouti na Vřesovou studánku
- účast na brigádách – stavba pergoly, úprava parku nad rybníkem, u Junáckého, areálu u Antoníčka
- zpracování materiálu a podání žádosti o dotace na pořízení zařízení pro JSDH
- podklady pro směnu pozemků pana Smékala – řešeno v programu zasedání
2. Informace o rozpočtových opatřeních
3. Informace o proběhlých akcích – stavba pergoly, „Pálení čarodějnic“, Svátek matek
4. Informaci o výzvě MěÚ Zábřeh, odd. ŽP vlastníkům lesů k provedení opatření k ochraně lesa proti kůrovcům,
odstranění polomů po vichřici „Emma“ do 31.5.2008
5. Informaci o slavnostním otevírání obchvatu Rájce dne 30.5.2008
6. Informace o akci „Den mikroregionu Zábřežsko“ v Dubicku dne 31.5.2008
7. Zprávu o kontrole provedené finančním výborem
8. Zprávu o kontrole povedené kontrolním výborem
9. Informace o plánovaných akcích – 24.5. „Récké profik“, 1.6. Malování na silnici
10. Informaci o připravovaném obnovení TJ Sokol Rájec
11. Informace o výsledku výběrového řízení na pořízení Varovného systému pro obec Rájec – obecní rozhlas
12. Informace o nabídce ŘSD výsadby 7 kusů lip v obci Rájec
13. Nové informace k zamýšlené stavbě papírny firmou Wanemi
14. Diskusní příspěvky občanů
Ukládá starostovi a zastupitelům obce :
1. Pokračovat v pracích na sloučení stavby vodovodu a kanalizace, příprava projektové dokumentace
termín: průběžně
2. Podílet se na připravovaných akcích
termín: průběžně
3. Zmapovat vývoj počtu dětí v příštích letech v souvislosti se školní docházkou do ZŠ Rájec
termín: příští zasedání ZO
4. Řešit najíždění nákladních aut na parkoviště u KD
termín: průběžně
5. Zpracovat nové nájemní smlouvy – byty a obchod
termín: do 20.7.2008
6. Zpracovat podněty občanů - prořezání keřů a stromů na horním konci a u Junáckého, řešení odtoku kalů
z obůrky, bílá bouda v parku na horním konci
termín: příští zasedání ZO
Předposlední den měsíce května byl pro naši
obec tak trochu dnem slavnostním. Po téměř
dvou letech stavebních prací byl otevřen

Obchvat Rájce.

Nově vybudovaná silnice v délce 2080 metrů
odvedla většinu dopravy mimo obec. Silnice
I/44 Mohelnice – Mikulovice (Opole) je jedním
z hlavních silničních tahů Olomouckého kraje.
Současně propojuje Olomoucký kraj s Polskem.
Úsek řešený ve stavbě I/44 Rájec - Zábřeh je
součástí celého souboru staveb na I/44,
evidovaný jako 2. stavba a 4. stavba Vlachov – Rájec. Nyní se snad již nebudou opakovat
takové dopravní nehody jako za poslední měsíc před otevřením obchvatu, kdy odpojený návěs při vyjíždění z „esíčka“ zboural část kůlny
Hrubých a následně cisterna „zaparkovala“ v zahrádce u Minářů.
V sobotu 31. května pořádal Mikroregion Zábřežsko v Dubicku tradiční

DEN mikroregionu.
Pochopitelně se naše obec představila se svým
stánkem, děti Základní a Mateřské školy Rájec
předvedly svoje vystoupení, družstvo SDH se
zúčastnilo hasičského útoku a největší naděje se
vkládaly do družstva malé kopané, které jelo obhajovat
druhé místo z loňského roku v Hoštějně. Pravidla
letošního turnaje se oproti loňsku změnila a družstvo
Rájce nepostoupilo ze skupiny. I přes tento neúspěch
samozřejmě všem, kteří reprezentovali naši obec
děkujeme.

Sobotní večer, po návratu z Dubicka, byl věnován

“uzavírání průtahu rájcem“
U školy pod lípou, v dříve problémovém
esíčku se sešli nejen obyvatelé „nové
dědiny“, kteří odvedením dopravy z obce
mají klid hlavně v noci a ve dne mohou větrat
otevřením oken do ulice, ale i ti, kterým auta
pod okny nejezdila.
Tato akce byla předčasně ukončena z důvodu
výpadku el. proudu.

A hned následující den, v neděli 1.června, u příležitosti Dne dětí, bylo za kulturním domem

malování na asfaltě.
bylo přichystáno občerstvení a pro soutěžící

Na této akci se sešly nejen děti, pro které byla akce určena, ale i dospělí. Pro obě kategorie
i odměny za jejich výtvory.

Po roce diskusí ohledně znovuobnovení TJ SOKOL, byla na středu 11.6.
svolána schůzka za účasti p.Šimíčka a organizátorů znovuobnovení činnosti
Sokola.
Vlastní činnost, zaměřená na sportovní, kulturní a výchovné akce, byla zahájena
k 1.7.2008.
První akci, Zahájení prázdnin, uspořádala
obnovená TJ v sobotu 28.6. opět na víceúčelovém hřišti za kulturním domem.
Sešlo se 49 přihlášených závodníků kteří závodili na kolech a koloběžkách. Každý
závodník obdržel chutnou kalorickou odměnu. Závodily všechny věkové kategorie.
Aktivní sportovce přišli podpořit jak rodinní příšlusníci, tak i ostatní občané Rájce.
Akce se vydařila, počasí přálo a všichni se dobře bavili. Tak nashledanou na příští
akci - PUTOVÁNÍ ZA STRAŠIDLY - 2.8.2008!

CO bude :
Karnevaly SDH – 19.7. - Storn, 9.8. - Confession a Stracené ráj, 23.8. - Reflexy , 5.9. - Arconat
Nohejbalový turnaj - 26.7. od 13.00 hod.
Stanování „U Junáckého“ Putování za strašidly - 2.8.2008
Loučení s prázdninami - 31.8.

Svoz komunálního odpadu v roce 2008:
29. července,

26. srpna,

23. září

Velkoobjemový sběr bude na přelomu srpna a září,
bude upřesněno a včas vyhlášeni místním rozhlasem.
Upozornění- do 30.6.2008 měly být uhrazeny poplatky za odpady dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2008 v
částce 300Kč/osobu. Pokud někdo nemá poplatky uhrazeny, má možnost tak dodatečně učinit přímo do
pokladny OÚ v úřední dny – pondělí a středa.

Ohlasy :
Obecní úřad děkuje všem, kteří nemalou mírou přispívají ke zvelebování a údržbě obecních pozemků a ploch
kolem svých nemovitostí. Vždyť to není jen otázka trávníků a chodníků, ale i ošetřování záhonů květin, keřů a stromů.
V době, kdy podmínky smluv s Úřadem práce a následné obsazování veřejně prospěšných míst nám situaci v péči o tyto plochy značně
stěžují, uvítáme, pokud se ze strany občanů tato spolupráce ještě zvýší. Uvítáme i návrhy na změny vzhledu a údržby veřejných ploch, které
použijeme v přípravě projektů na zvelebení návsi a dalších veřejných ploch.
Se zprovozněním hřiště upozorńujeme návštěvníky a sportovce, aby hřiště zanechávali čisté. Vzniklé odpadky si mohou odnést a po
roztřídění zlikvidovat běžným způsobem. V případech ničení výpěstků na okolních plochách a sadech a ničení plotů, nebude těmto
"sportovcům" umožněn vstup na tato zařízení.

Vladimír Hroch - starosta obce

Skončily opravy interiéru naší kaple, které probíhaly od roku 2005.
Z darů občanů bylo pořízeno: přímotop, lustry, koberce, čalounění lavic a nábytek–celkem v hodnotě 60.000,-Kč
S doplněním bočních světel bylo potřeba protažení elektrického vedení, následovaly zednické a malířské práce. Lustr v kopuli byl doplněn
kovovým krytem, křížová cesta byla nově zarámována. Všechny tyto práce s nezbytným úklidem byly provedeny zdarma.
Tímto děkujeme všem, kteří se prací, nebo finančně na opravách podíleli. Přijďte se podívat. (mše se konají nepravidelně –
vždy vyvěšeno na dveřích)
Za farníky J. Johnová

Zprovoznění víceúčelového hřiště za kulturním domem
Po několika letech nefunkčního stavu se podařilo zprovoznit víceúčelové hřiště za kulturním domem. Stalo se tak před prázdninami díky
pochopení a podpoře zastupitelů obce a díky pomoci a aktivitě občanů obce Rájec, kteří zde odpracovali mnoho brigádnických hodin. Za to
jim patří velké poděkování.
Hřiště je dnes hojně a bez problémů využíváno a tak se výrok jedné místní vědmy, pronesený na veřejném zasedání zastupitelů obce Rájec
ve volebním období 2002-2006, že „asi nevíme, že při hře na asfaltu mohou vzniknout popáleniny až na 70% těla“ nepotvrdil (bohužel pro
ni), a ukázal se jako velmi špatná věštba. Škoda jen, že podobným lidem se dostávalo v té době sluchu. Místo nefunkčního „miniantukového“
hřiště pro „pinkání“ zde už dávno mohlo být provozuschopné hřiště současných parametrů, jak již bylo tenkrát zastupitelem p. Novákem
předjednáno. Místní sportovci mohli tento víceúčelový areál využívat už dávno. Vsoučasné době naštěstí řešíme v souvislosti s hřištěm jiné
problémy než v minulosti, a to zda se bude hrát tenis, volejbal, nohejbal nebo basketbal. Najednou se ukázalo, že zájem o sportovní aktivity
je obrovský. Zejména potěšující je pak zájem mládeže. V souvislosti s tím si pochvalu zaslouží také aktivity směřující k obnovení Sokola
v Rájci.
Pro případné zájemce o hru je k dispozici u p. Františka Pavlů obecní síť a balon - zapůjčení je zdarma.
Po dohodě jsou proto stanoveny hrací hodiny pro letní období takto:
Pondělí od 18.oo volejbal
úterý od 18.oo nohejbal
středa od 18.oo volejbal črvrtek od 18.oo nohejbal pátek od 18.oo tenis
neděle od 9.oo tenis
neděle od 18.oo nohejbal – veteráni. V ostatní neurčené časy dle dohody na místě !!!!!
Za sportovce: Ing.Tomáš Keprt

JUBILEA

v této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období
dožívají 60, 65, 70, 75, 80 ….. a více roků.
červenec:
Hrubý Milan
75
Klemšová Jarmila 85
Kruš Josef
84

srpen:
Hrochová Miroslava
Janíček František
Duchaj Alexander
Korunová Stanislava

září:
81
82
70
70

Enter Václav
75
Novotná Marie
65
Smékalová Libuše 83
Bartoňová Božena 86

Všem jubilantům
upřímně blahopřejeme . . .

Žádost k občanům:
V dnešní době, kdy je stále více používaná elektronická pošta, internet je v každé druhé domácnosti a náklady na vydávání OBČASNÍKU
v tištěné podobě se stále zvyšují, žádáme občany, kteří si přejí Občasník doručovat pouze el. poštou a netrvají na tištěné podobě, aby toto
oznámili na kontaktní el. adresu Občasníku, nebo OÚ.
Šetříte tak nejen finance OÚ, ale i životní prostředí.
OBČASNÍK zdarma vydává Obecní úřad v Rájci, Rájec 98, 789 01 Zábřeh
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

