OBČASNÍK
OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č.3/2009
Po téměř třech měsících se Vám dostává do rukou další vydání Občasníku. Občasník
č.2/2009 vyšel začátkem prázdnin a již zde máme konec měsíce září, astronomický
a začínající „skutečný“ podzim. Za uplynulé tři měsíce se v naší obci uskutečnilo několik akcí
jak pro občany, tak zejména pro děti. Také došlo ke změně nájemce místního pohostinství a po
více jak šesti týdnech jeho opětovného znovuzprovoznění.
V Rájci na jaře vznikl „Dětský turistický oddíl“. Vedoucí, Ondra Hampl, udělal vebové
stránky oddílu: www.torajec.blog.cz Případní zájemci o turistiku, z řad dětí a mládeže, mohou
kontaktovat vedoucí na uvedených webových stránkách, nebo na tel: 731923601, 732879725.

Veřejná zkouška skupiny „PRACKA“
V pátek 14. srpna měla country skupina PRACKA v prostoru za kulturním domem zkoušku
a po dohodě s Obecním úřadem byla tato zkouška veřejná, s možností občerstvení a hlavně,
dobrovolné vstupné bylo věnováno na sbírku Olomouckého kraje - „POVODNĚ 2009“.

Loučení s prázdninami

proběhlo poslední prázdninový pátek na víceúčelovém hřišti a v prostoru za kulturním domem.
Psovodi Policie České republiky předvedli výcvik služebních psů, policisté dopravního
inspektorátu ukázali, vysvětlili a názorně
předvedli
činnost
laserového
radaru
a vybavení nového služebního vozidla.
Ukázky moderoval mluvčí OŘ Šumperk
por. Svatoň. Děti soutěžily v různých
disciplínách a pro všechny kdo přišli, jak
soutěžit, tak se jen bavit, byly přichystány
makrely a další občerstvení. Odpoledne
zpříjemnila svým vystoupením opět country
skupina PRACKA.

DRAKIÁDA
pořádaná SK Rájec v sobotu 19.září v „Drážkách“byla
poslední akcí během
uplynulého
čtvrtletí.
Děti, většinou se svými
rodiči, ale i prarodiči se
snažily dostat své draky
do vzduchu a udržet je
co nejvýš a nejdéle. Ale

vítr chvílemi ustával a tak se
létalo spíš jen nad zemí. To
však nezkazilo radost nikomu
a frkačka s diplomem
a medailí byla nakonec
odměnou pro všechny.

Z činnosti místních občanských sdružení .....
SDH v Rájci nepořádá jen karnevaly „U Antoníčka“, ale věnuje se
aktivně hasičskému sportu. Po omlazeném družstvu mužů se v letošním
roce vytvořilo i družstvo žen /lépe děvčat/ a zapojilo se do soutěží. Ve Velké ceně Holba Cupu
2009 zatím startují „mimo soutěž“, ale v pohárových soutěžích se umísťují na předních
místech.
Zde jsou výsledky letošní sezony:
Velká cena Holba Cup 2009 – muži: Ruda nad Moravou – 23. místo, Dolní Libina – 23. místo,
Dolní Studénky -25. místo, Kolšov – 20. místo, Pavlov – 12. místo, Nový Malín – 22. místo,
Nemrlov – 29. místo, Bludov – 25. místo, Sobotín – 15. místo, Hrabišín – 18. místo, Třeština
– 20. místo, Zvole – 26. místo, Bohuslavice – 15. místo, Rohle – 26.místo, Ráječek – 27. místo
Pohárové soutěže: Kamenná – 9. místo, Jedlí – 2. místo, Hrabová – 9. místo,Chromeč – 11.
místo, Leština – 8. místo, Nemile – 7. místo, Rájec – 4. místo, Postřelmůvek – NP, Lesnice –
17. místo,Hoštejn – 4. místo, Palonín – 4. místo
Premiérová sezóna děvčat - pohárové soutěže: Nemile – 3. místo – premiérová soutěž,
Kamenná – 1., Lesnice – 1., Leština – 5. místo
Velká cena Holba Cup 2009: Ráječek – 6. místo mimo soutěž,
Bohuslavice – 6. místo mimo soutěž
Chtěli bychom oběma družstvům popřát pěkné výsledky
v příštích ročnících a hlavně výdrž !!

Svoz komunálního odpadu :
říjen 20.

listopad

17. ??

prosinec 15.

Plánované akce
1.10. v 15 hod “ústní“ rekonstrukce bitvy „U Zvole“
Setkání zájemců o rekonstrukci bitvy se uskuteční ve čtvrtek 1. 10. 2009 v 15 hodin na konci
obce Rájec (směrem na Zvoli) na spojnici s nově vybudovaným obchvatem obce. Akce se
koná za každého počasí. Po skončení rekonstrukce se účastníci přesunou do Restaurace
v Rájci. Bitvou provede doc. ing. Klement Rejšek z Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity Brno, který se o bitvy v naší republice zajímá jako amatér. Bitva u Zvole se
odehrála 1. října 1468 mezi obcemi Rájec a Zvole asi 3 km JV od Zábřeha. České vojsko v ní
bylo poraženo uherským vojskem, tzv. černou rotou Matyáše Korvína vedenou hejtmanem
Františkem z Háje.
10. /11./ října – HODOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ
9.11. - GALAPÁGY - cestopisná přednáška s Ing. Márou
14.11. - vítání občánků
28.11. - SK Rájec pořádá II. Sokolskou zabíjačku. Začátek v 9.00 hod.
Tradiční zabíjačkové speciality zajistí řezničtí mistři a rády vás obslouží
hospodyňky z kuchyňky.
??.12. - akce pro děti i rodiče: Pečení z vizovického těsta a perníčků na Vánoce
5.12. - Mikulášská besídka
23.12. - zpívání koled
31.12. - Silvestrovská veselice

Blahopřejeme
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
60, 65, 70, 75, 80 a více roků...........
říjen :
Hányšová Eliška
Šteigl Antonín
Janíčková Marie
Nevtipová Alena
Johnová Božena
Václavková Dagmar

listopad:
70
70
80
75
80
60

Mertová Anežka 86
Nevtipa Stanislav 80

prosinec:
Fričar Jan
John Josef

60
81

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme . . .

_________________________________________________________
Vzpomínka:
Dne 28.8. tomu bylo 10 let, co zemřela naše milovaná a obětavá babička, paní Věra Planičková.
V říjnu uplyne 8 let od úmrtí našeho pracovitého dědečka Jana Planičky a v listopadu 6 let od
náhlé smrti našeho dobrého strejdy Jendy.
Prosíme, vzpomeňte na ně, ať už při pivu nebo v modlitbách.
Na zážitky z dětství v Rájci stále vzpomíná za všechny příbuzné vnučka Věrka.

____________________________________________________________________________
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

