
        

Informace OÚ :

Vážení spoluobčané. 
V letošním roce si připomeneme 740 let od prvního písemného záznamu o obci Rájec. K připomenutí si 
této  významné  události,  připravuje  zastupitelstvo  obce  pro  kulturní  akce  v  letních  měsících,  putovní 
výstavu fotografií z dění v obci.  Obracíme se na Vás s prosbou, o zapůjčení různých fotografií a dalších  
písemností  o historii  obce. Materiály budou převedeny do elektronické podoby a následně tisknuty pro 
vytvoření této výstavy. Své poklady z rodinných archívů předejte do kanceláře obecního úřadu v Rájci. 
Zapůjčení fotografií a jiných předmětů je i pro obnovu poutního místa „U Antoníčka“. Případně hledáme 
vhodnou sochu, či plastiku sv. Antonína z Padovy, běžně též Antonína Paduánského. Veškeré přípravy jsou 
konzultovány s administrátorem farnosti Zvole, děkanem Františkem Eliášem, který přislíbil požehnání při 
obnovení poutního místa „U Antoníčka“.  Hledáme dobrovolníky pro tento projekt. 
Předem děkujeme za vstřícnost a podporu.
                                                                                                                                Vladimír Hroch
                                                                                                                                      starosta
 
 
Poplatky za psy i svoz komunálního odpadu zůstávají ve stejné výši, jako v roce 2012. Poplatek za prvního 
psa činí 100.-Kč, za každého dalšího 150.- Kč.  Poplatek za svoz komunálního odpadu činí 300.-Kč za 
osobu. Poplatky jsou splatné do 30.6.2013.

Pálení  klestu  a  jiných suchých  rostlinných  odpadů je  třeba  nahlásit  na  operační  středisko Hasičského 
záchranného sboru  Olomouckého kraje, a to na tel. číslo: 950 770152,  současně upozorňujeme na zákaz 
vypalování  suché trávy.  Nejen že občanům,  kteří  tento zákaz  poruší,  hrozí  finanční  postih  až do výše 
25.000.- Kč, ale hrozí nebezpečí úrazu a vzniku požárů.

V sobotu 26. ledna pořádala Obec Rájec již VII. OBECNÍ PLES.....



                                                                      SK  Rájec
            
V sobotu 2.2.2013 uspořádal Sportovní klub v kulturním domě turnaj ve stolním tenise.           

Zapsalo se 20 startujících, kteří byli rozděleni do tří kategorií 
dle  věku  a  pohlaví.  Ti  nejzdatnější  se  dostali  až na  stupně 
vítězů, ale odměna čekala i na ostatní zúčastněné sportovce.

Po zmiňovaném turnaji se konala V. Výroční valná hromada 
SK  Rájec.  Po  zhodnocení  roku  2012,  diskusi  a  seznámení 
s  plánovanými  akcemi  na  rok  2013,  nám  předvedli  lektoři 
z  Mohelnice  ukázku  ZUMBY. K nim se  připojily  i  některé 
místní cvičenky.  Nechyběla také volná zábava a na závěr již 
tradiční tombolička.

9.3.2013  jsme se opět  setkali  s  kapelou Pašeráci  z  Písařova! 
Toto  posezení  při  dechovce  se  neslo  v  duchu  svátku 
Mezinárodního dne  žen.  Každá z  přítomných  žen  dostala  od 
Sportovního  klubu  malý  dárek  a  květinu.  Kromě  pěkných 
písniček,  které  zněly  k  tanci  i  poslechu,  nám  předvedly 
tanečnice  ze  Zábřeha  pod  vedením p.Jolany ukázku  břišních 
tanců. Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit a podpořit činnost 
SK.

V sobotu 13.4.2013 čeká přihlášené členy SK muzikál AIDA, 
na který se vypravíme do Karlínského divadla v Praze. Připomínáme účastníkům, že odjezd vlakem je ze 
Zábřeha v 7,33 hod. a příjezd zpět do Zábřeha ve 21,10 hod.                                                                
Sportovní klub zve všechny občany na pálení čarodějnic, které bude tradičně v úterý 30.4.2013!

          Začátkem nového roku 2013 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Rájec další akce. 

                                 Jednou z nich byl již tradiční MAŠKARNÍ PLES v sobotu 9.2.2013

K vidění bylo spoustu krásných masek. Akce probíhala až do časných ranních hodin. K tanci a poslechu 
hrála kapela Melodik Rock.



Další sobotu, 16.2.2013, se konal DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ.

Jak je zvykem i tato akce měla velký úspěch. K vidění byly zajímavé masky. Na začátek bylo pro děti, ale 
i rodiče připraveno vystoupení šermířů ze Šumperka. Děti se zapojily do různých her a disciplín a byly 
odměněny sladkostmi.

V neděli v noci 10. března byl v naší obci vyhlášen poplach pro zásahovou jednotku. Jednalo se o požár  
elektroinstalace na rodinném domku p. Maixnerové. K zásahu byl rovněž přivolán HZS Zábřeh a Policie 
ČR. Díky pohotovosti sousedů se požár podařilo včas uhasit a nedošlo k jeho dalšímu rozšíření. Za to jim 
patří obrovské poděkování.

 Plánované akce:

vymalování hasičské chaty "U Antoníčka", 1.6.2013 - karneval s kapelou REFLEXY, 19.7. 2013 - karneval 
s  kapelou  HERRGOTT,  4.8.  2013  -  pohárová  soutěž  zařazená  do  VC  HOLBA  CUPU, 
17.8. 2013 - karneval s kapelou HERRGOTT 

 _______________________________________________________________________________________________________

Den Mikroregionu Zábřežska bude 18.5.2013 v Dubicku. Obec Rájec se bude prezentovat vystoupením 
základní a mateřské školy, SDH Rájec v požárním sportu, Sportovní klub Rájec ve volejbale. 

Připravuje se projekt v oblasti odpadového hospodářství. Jedná se o pořízení kompostérů do domácností 
a tím snížení biologicky rozložitelného komunálního odpadu - BRKO v komunálním odpadu. Dotazníkem 
žádáme občany o vyjádření o jejich potřebě.  Kompostéry budou do domácností  poskytnuty za finanční 
účasti dané osoby z domácnosti v hodnotě 300,-Kč. za kus. Projekt je závislý na množství kompostérů 
a jejich celkové ceně. O podrobnostech a výsledku dotazníku budeme informovat.

.............................................................ZDE  ODSTŘIHNOUT.........................................................................

Vlastník nemovitosti číslo popisné…………

na pozemku parcelní číslo ………………………….. k.ú. Rájec   list vlastnictví (LV) číslo ………………

Příjmení a jméno:………………………………..

Počet kompostérů na domácnost ………..

V Rájci dne: …………………………… podpis…………………………..

Předpokládaný termín dodání materiálu: listopad 2013

Odevzdejte prosím na OÚ Rájec do 5.4.2013!!!



Blahopřejeme  

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

duben: Líčeník Josef  65, Puchrová Zdeňka 82, Valouchová Jarmila 86,  Hrubá Zdeňka 75,  
             Golda Antonín 84,  Špaček Jaroslav 87,  Čvančarová Helena 60, Špačková Jarmila 84, 
 
květen: Maňková Alžběta 88,  Maixnerová Ludmila 87,  Sultus Ladislav 86,  Žák Vít 70

červen: Schneider Jan 75,  Hojgrová Marta 65,  Badalová Alena 65 

         
                 Všem  jubilantům upřímně blahopřejeme . . . 

_______________________________________________________________________________

 Svoz  komunálního  odpadu :    2.4.,  30.4.,  28.5.,  25.6.
                                                                

             V termínech svozu komunálního odpadu i svoz plastů a tetrapaků.

OBČASNÍK zdarma vydává Obecní úřad v Rájci, Rájec 98, 789 01 Zábřeh,  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: obec.rajec@seznam.cz            
Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail:    obcasnik.rajec@seznam.cz  

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

