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    Tak jak bylo přislíbeno na veřejném zasedání OZ, budeme se snažit vydávat OBČASNÍK čtvrtletně 
a jelikož začíná druhé čtvrtletí, tak dostáváte do ruky letošní druhé vydání. 

INFORMACE o dění v obci 
   V minulém vydání  Vás SDH Rájec  zval  na  maškarní  ples,  který  se  konal  v  sobotu  3.  února 
v prostorách kulturního domu. Kdo se zúčastnil,  ať již jako maska,  nebo „civilní“ návštěvník,  byl 
zajisté spokojen a dobře se bavil. Příprava masek byla jako každoročně pečlivá a byly zde zastoupeny 

kategorie z říše pohádek,zvířat, ordinace a další. Přiloženými fotografiemi si můžete oživit vzpomínky 
a ti, kteří na maškarním nebyli mohou načerpat inspiraci pro účast v příštím roce.

     Další sobotu – 10. února  v odpoledních hodinách se konal dětský maškarní ples. Taktéž této akce 
se zúčastnilo velké množství jak dětí, které ve většině byly za masky, tak dospělých a organizátoři, 
zpestřující sobotní odpoledne taktéž v maskách. Pro děti byl připraven pestrý program, soutěžilo se 
o sladké odměny, tančili a bavili se všichni. Z masek převažovali indiáni, princezny, kašpárci a šašci, 

dále kovbojové, berušky, kočičky, čerti. Po celé odpoledne, až do závěrečného průvodu masek, byla na 
sále výborná nálada, za což patří poděkování i všem, kteří se na organizování a programu podíleli.    
                                                                                                  



   Beseda s redaktorem Českého rozhlasu Olomouc  .

    V úterý 20. února byla na přání Klubu důchodců beseda s redaktorem Českého rozhlasu Olomouc 
panem Miroslavem Kobzou. Jak již bylo uváděno na pozvánkách, redaktor Kobza se zabývá historií 
a  zejména  historií  našeho  regionu.  Ve  svých 
pořadech  seznamuje  posluchače  se  zajímavými 
místy olomouckého  kraje,  spojenými  s  různými 
historickými  událostmi  a  dále  vysílá  živě  „Den 
s  Českým  rozhlasem“  vždy  z  některé  z  obcí. 
Příprava tohoto pořadu z naší obce se dokončuje 
a o termínu vysílání budou občané informováni. 
Besedy  se  zúčastnilo  29  osob,  převážně  však 
starší ročníky.  

Třetí veřejné zasedání OZ   .
    Na ponděllí  5.  března 2007 bylo řádně svoláno 3. veřejné zasedání  zastupitelstva obce Rájec. 
Jelikož při 2.VZ  bylo na klubovně kulturního domu, pro velkou účast občanů, málo místa, zasedání 
probíhalo na velkém sále. Všem občanům byl v diskusi dán prostor na jejich dotazy a připomínky. 
Zasedání se řídilo schváleným programem a zastupitelé schválili toto Usnesení:



Akce Mateřské a Základní školy před Velikonocemi  
    Před velikonočními svátky uspořádala Mateřská škola v úterý 3. dubna pro svoje „žáčky“ hledání 
zajíčka a ve stejný den žáci Základní školy představili svoje výtvory s tématikou jara a svátků jara. 
Tyto akce přibližují následující fotografie.

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

             duben :                                          květen:                                         červen:

Jaroslav Polcer           60              Květoslava Přečková   60        Vlasta Dražná   80
Jaroslava Žandová     60              Oldřich Hegr                70          
Jarmila Valouchová   80              Ladislav Sultus             80                
Jaroslav Špaček             81                Ludmila Maixnerová      81                    
                                                            Alžběta Maňková             82
                                                            Aloisie Balcárková           82
                                                            Alois Maixner                   87 

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme . . .  

                            



                                                           
.        . I N F O R M A C E .    .

    Svoz  komunálního  odpadu :
                   

10. dubna  
 7. května /pondělí/   
 5. června

              
   

    Stavba retenční nádrže a oprava přehrady: 

     Bylo ukončeno odbahnění přehrady a přípravné práce pro napouštění. Souběžně se dokončuje 
technická dokumentace ke kolaudaci stavby retenční nádrže a závěrečnému hodnocení stavby 

Údržba obce:

      Od 2. dubna 2007 má Obecní úřad k dispozici tři pracovníky, kteří zajišťují úklid obce a další 
práce ke zvelebení obce.



    Plánované akce:

− Den Mikroregionu Zábřežsko se bude konat dne 26. května 2007 v Hoštejně. Úkolem zastupitelů je 
nyní zajistit ve spolupráci s občany prezentaci obce na tuto akci.

− Připravuje  se  obnovení  činnosti  turistického  oddílu  TJ  Sokol,  který  byl  dlouhá  léta  někde 
„v šuplíku“.   S přičiněním několika  příznivců snad bude mít  naše mládež  /  a  nejen ta  /  možnost 
poznávat naše blízké okolí, ale i půvabné Jeseníky a snad i další krásy naší republiky.

„Dobré kecky a šlapem dál“

− 4. veřejné zasedání OZ je plánováno koncem měsíce dubna. Přesný termín bude vyhlášen obecním
rozhlasem a vyvěšen na úřední desce a na webových stránkách OÚ.

-  Na sobotu 2. června 2007 je plánováno ke Dni dětí – „Malování na silnici“

    Dopis  místostarosty  občanům   

Vážení spoluobčané.

    I přesto, že nejsem rodák z Rájce, ale jak někteří s úsměvem na rtech říkají 
naplavenina, cítím potřebu Vás oslovit.
    Každý jste v poslední době jistě slyšeli nebo četli v oblastních novinách – 
Týden na  severu,  jak  se  žije  v  Rájci,  jak  jedni  škodí  druhým,  jak  se  u  nás 
pořádají demonstrace, ale nikde nic pozitivního, nic o budování, zajímavostech 
a zábavě. Řekl bych,  že nálada je bojovná až výbušná. Nevím zda je to pro 
někoho  zábava,  ale  s  jistotou  vím,  že  to  neprospívá  sousedským  vztahům 
a konec konců ani obci.
    Chci Vás všechny tímto požádat, poprosit o chvilku zastavení, přehodnocení 
svých postojů vůči spoluobčanům a k nalezení pozitivního přístupu k životu. 
Vždyť Rájec není pár rozlobených skupin lidí, ale hezká vesnička kde by bylo 
dobré si popovídat s kým chci i když mám jiný názor na věc. Vzpomeňte si na 
pěkné  chvíle,  akce,  posezení,  vzpomeňte  kolik  práce  a  času  bylo  potřeba 
k přebudování a zvelebení a také si uvědomte kolik nás toho ještě čeká.    
    Na závěr bych rád použil slogan pana Zákopčanika – „Slunce v duši“ a trochu 
ho upravil na           „ SLUNCE V SRDCI “

    Věřím, že ještě není pozdě najít cestu k vzájemné toleranci a smířlivosti.

                       Váš spoluobčan a místostarosta 

                                                                                               Miloš Uherka

                         



   Obecní  úřad  v  Rájci , 

zastupitelé , redakční rada a představitelé  obce 

přejí  všem  občanům  Rájce a jejich  rodinám  

radostné  prožití  svátků  velikonočních, pohodu  a klid .

OBČASNÍK  vydává Obecní úřad v Rájci, Rájec 98, 789 01 Zábřeh
Úřední hodiny:  pondělí  7.00 - 17. 00          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: badea@quick.cz
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