OBČASNÍK
OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č.3/2008
Co se událo od minulého vydání Občasníku:
Nohejbalový turnaj
Dne 26. 7. 2008 se společně s otevřením opraveného víceúčelového hřiště za kulturním domem od
14.00hod. uskutečnil nohejbalový turnaj. Hrálo se ve trojicích dle pravidel nohejbalového svazu.
Zúčastnilo se 7 družstev (21 místních hráčů).

Vítězem sportovního klání se stalo družstvo ve
složení Lukas Karel st. a ml.., Jaroslav Koruna, druhé místo Zdeněk Lang st., Lukáš Bláha, Tomáš
Keprt a třetí místo Strašil Ivan, Strašil Ivoš, Vladimír Čvančara. Bramborovou medaili obdrželi
Schneider Jan st. a ml. a Petr Haberland. Při vyhodnocení akce poděkoval starosta obce všem
sportovcům za účast. Dále poděkoval těm, kteří se brigádnickou činností zasloužili o zprovoznění
víceúčelového hřiště a předal jim pamětní listy, vydané k této příležitosti. Hodnotné sportovní
odpoledne bylo po ukončení turnaje a předání cen zakončeno posezením u kytary.

Reprezentace obce
Další z okresních turnajů v nohejbale, tradiční memoriál Petra Vojtka, se uskutečnil na Skaličce
dne 23.8.2008. Družstvo Rájce ve složení Strašil Ivoš, Keprt Tomáš a Koruna Jaroslav obsadilo v silné
konkurenci 13 družstev pěkné 2. místo. První prohru okusilo až ve finále, kdy nejtěsnějším rozdílem
2:1 podlehlo družstvu Zábřeha.

Nohejbalový turnaj o putovní pohár SK Rájec
Dne 13. 9. 2008 se na víceúčelovém hřišti v Rájci konal další turnaj
v nohejbale. Pořadatelem byl Sportovní Klub Rájec. Vyrovnaného turnaje se
zúčastnilo 7 družstev - 3x Rájec, Zábřeh, Hněvkov, Krchleby, Mohelnice.
Vítězem a držitelem putovního poháru
se stalo družstvo Rájec senioři Lang Zdeněk st., Keprt Tomáš, Němec
Vlastimil, kteří ve finále porazili Rájec
juniory -Strašil Ivoš, Schneider Jan ml.,
Koruna Jaroslav na sety 2:0. Třetí místo
obsadilo družstvo Zábřeha..
Ceny a pohár na závěr turnaje předal
a účastníkům pogratuloval starosta obce Vladimír Hroch.

Rájec ale nežil jen sportem, tedy nohejbalem. Na 18. srpen 2008 bylo řádně svoláno

Jedenácté veřejné zasedání OZ
Usnesení č. 11
z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Rájec,
konaného dne 18. srpna 2008
Zastupitelstvo obce Rájec po projednání:
Schvaluje:
1. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-8000456-802/01/2008 s ČEZ
distribuce – přeložka kabelu NN pro ČD
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. III/966/57/08/joh/3324 s Ředitelstvím silnic
a dálnic – přeložka dálkového kabelu pro Telefónicu
3. Mandát pro starostu obce k podepsání smlouvy s projektantem Ing. Illem
na zpracování dokumentace kanalizace dle předloženého návrhu
4. Přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 45 tis. Kč na techniku JSDH
5. Smlouvu s Olomouckým krajem – Podmínky čerpání dotace na techniku JSDH
6. Pověření starosty k založení termínovaných vkladů ve výši 1002000,-Kč
7. Žádost SDH Rájec o zproštění poplatku ze vstupného pro rok 2008
Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů z minulého veřejného zasedání:
- postupné přípravy projektové dokumentace na stavbu kanalizace
- dokončení oprav a zprovoznění tenisového hřiště
- předpokládané početní stavy dětí v ZŠ Rájec do roku 2014
- řešení najíždění nákladních aut na parkoviště u KD
- nové nájemní smlouvy na byty platné od 1.8.2008
- přemístění boudy MJ Rájec s krmením pro zvěř
2. Informace o rozpočtových opatřeních
3. Informace o komplexních pozemkových úpravách
4. Informaci o daru pozemku obci od manželů Kamlarových na přístupové cesty
5. Osvobození od placení poplatku za odpad pro Martinu Goldovou na rok 2008
6. Zahájení činnosti Sportovního klubu
Ukládá starostovi a zastupitelům obce :
1. Podílet se na připravovaných akcích
2. Jednat s p. Weissrem o jeho žádosti na prodej pozemku
3. Připravit svoz velkoobjemového odpadu, sběr papíru a železa
4. Dokončit zavedení CZECH POINTu na obecním úřadě

termín: průběžně
termín:příští zasedání ZO
termín:příští zasedání ZO
termín: průběžně

V Rájci dne 18. srpna 2008
………………………….
místostarosta obce

………………………………..
starosta obce

Loučení s prázdninami
proběhlo 30. srpna na víceúčelovém hřišti a v prostoru za
kulturním domem. Po loňské úspěšné akci, která se konala
„U Antoníčka“, se vydařila i ta letošní, kterou organizoval
SK Rájec a na zdárném průběhu se podíleli i nečlenové SK.
Pro děti byly přichystány soutěže, svoje umění předvedl
mistr biče a lasa
a vyvrcholením bylo
přetahování lanem,
kdy
družstvo
mladých hasičů
vyzvalo zastupitele.
Výsledek byl nerozhodný
vzhledem k tomu, že lano
nevydrželo takovou sílu.
Pro všechny, kdo přišli jak
soutěžit, tak se jen bavit,
byly přichystány makrely,
párky v rohlíku, klobásy a samozřejmě i něco na zapití. Odpoledne
zpříjemnila svým vystoupením skupina F.O.K. Rájec.

Memoriál Aloise Maixnera
Po roční přestávce, kdy kvůli neupravenému terénu
v areálu „U Antoníčka“ se memoriál nekonal, uspořádal
SDH Rájec 20. září 2008 soutěž hasičského sportu
o putovní pohár – Memoriál Aloise Maixnera.
Soutěže
se
mimo
domácího
družstva,
které se po nezdařeném
prvním kole
kvůli
záměně
paliva
v
agregátu, probojovalo
ve druhém kole na
pěkné
páté
místo,
zúčastnilo dalších 10 družstev, z toho dvě družstva žen.

Dvanácté veřejné zasedání OZ
Usnesení č. 12
z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Rájec,
konaného dne 29. září 2008.
Zastupitelstvo obce Rájec po projednání:
Schvaluje:
1.Smlouvu s firmou Empemont na ozvučení sálu KD a vyčlenění finančních prostředků ve výši
41.257,-Kč
2. Přijetí finančního daru od TJ Sokol Rájec
3. Přijetí daru pozemku p.č. 1365/6 od manželů Kamlarových dle darovací smlouvy
4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu č.IP-128004201-2 se společností ČEZ Distribuce a.s. – věcné břemeno el. přípojka pro RD pana Ondřeje
Koruny

Bere na vědomí:
1.Informace o plnění úkolů z minulého veřejného zasedání:
- zpracovává se žádost o dotaci na vodovod a projektová dokumentace na kanalizaci
- záporné stanovisko k žádosti pana Weissera o prodej obecního pozemku a návrh na jiné
řešení
- proběhl sběr velkoobjemového odpadu a papíru
- pokračují přípravy na zavedení služby CZECH POINT
2. Informace o rozpočtových opatřeních č.4 ze dne 15.8.2008
3. Informace o přípravě žádosti o dotaci na 1. etapu vodovodu
4. Informaci o zkoušce sirény vždy 1. středu v měsíci
5. Informace o provedeném šetření slyšitelnosti obecního rozhlasu
6. Informace o chystané cestopisné přednášce s Ing. Márou o Novém Zálandu
7. Informace o komplexních pozemkových úpravách
Ukládá starostovi a zastupitelům obce :
1. Podílet se na připravovaných akcích – vodovod,kanalizace
termín: průběžně
2. Jednat s p. Weissrem o jiném řešení jeho žádosti o prodej obecního pozemku
termín:příští zasedání ZO
3. Pokračovat na zavedení služby CZECH POINT na obecním úřadu
termín: průběžně
4. Připravit schůzku s vlastníky pozemků zaměřenou na komplexní pozemkové úpravy
termín: průběžně
V Rájci dne 29. září 2008

HODY
V sobotu 11. října, jako tradičně na „Récky hode“, uspořádal Bouda Rájec Club fotbalový turnaj.
Ze tří zúčastněných družstev jako třetí skončil pořádající „BRC“, druzí byli „Zbytek světa“ a vítězem

se stali „Borci Rájec“. Po dopolední mlze se počasí umoudřilo a na hřišti se tak sešlo i větší množství
diváků. Hodová zábava letos nebyla, pouze „Sousedské posezení“ na kulturním domě. Ale to již tak
velký počet návštěvníků nenalákalo. Poučení do dalších let – zábava je zábava !!!!!

Devadesáté výročí vzniku Československé republiky
si občané Rájce připomněli v pátek 24. října položením kytice u památníku
Na paměť vzniku Československé republiky a obětem 1. světové války.
Žáci Mateřské školy
a Základní školy Rájec
vystoupili
se
svým
připraveným programem.

Informace
Svoz komunálního odpadu :
listopad

18.

prosinec

16.

Bezdrátový rozhlas
V těchto dnech probíhá zkušební provoz bezdrátového rozhlasu, který za přispění dotací ve výši 120
000,-Kč od Ministerstva vnitra České republiky, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky buduje fa. EMPEMONT Valašské Meziříčí, v celkové hodnotě 380 479,-Kč.
Bezdrátový rozhlas je připojen na IZS , kdy operační důstojník může ze střediska v Olomouci vyzvat
zásahovou jednotku obce k činnosti. Také každou první středu v měsíci ve 12 hod. 10 min. spouští
zkušební signál pro kontrolu propojení s operačním střediskem.

Charita Zábřeh provozuje pobočku Občanské poradny v Mohelnici na Zámecké ulici 11
Občanská poradna (OP) je zařízení Charity Zábřeh, které funguje již od roku 2002. Služby Občanské
poradny jsou poskytovány všem, kdo o tuto službu projeví zájem, hlavně osobám zdravotně
postiženým, seniorům, rodinám s dětmi, osobám v nepříznivé sociální situaci, osobám v krizi, lidem,
kteří trpí neznalostí svých práv či nevědomostí, kde si tato práva uplatnit, nebo sníženou schopností si
svá práva uplatňovat.
Od 1. března 2008 se služby Občanské poradny rozšířily i na oblast Mohelnicka, otevřením
a zprovozněním Poradny v prostorách bývalé speciální školy na Zámecké ulici 11.
Pomáháme lidem zorientovat se v jejich problému a nabízíme jim možnost, aby si s naší pomocí mohli
své problémy vyřešit; nikdy neřešíme klientův problém za něj, ale vedeme ho k samostatnosti. Klienti
jsou pak vděční, protože nemají pocit, že jim někdo násilně zasahuje do jejich života.
Poskytujeme:
- poradenství v oblasti hlavně sociální, ale i vztahové, pracovní a bytové problematiky – poradenství
poskytujeme bezplatně, diskrétně, nestranně a nezávisle,
- pomoc při jednání s úřady – doprovázení, zastupování,
- materiální a finanční pomoc – určena pro sociálně slabší rodiny či jednotlivce, kteří si nejsou
schopni opatřit veškeré potřebné věci z vlastních zdrojů a není ani možnost pomoci ze sociálních
dávek. Každé finanční i materiální pomoci ovšem předchází pečlivé sociální šetření, aby se předešlo
případnému zneužití,
- sociální šatník – je určen lidem v nouzi, kteří nemají finanční prostředky na zakoupení oblečení a
bot.
Otevírací doba Občanské poradny v Mohelnici, Zámecká 11: PO 13:00 – 16:00
ČT 8:00 - 12:30
Otevírací doba Občanské poradny v Zábřeze, Farní 1: PO 8:00 – 12:00
ST 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
ČT
13:00 – 16:00
Kontakt: Charita Zábřeh – OBČANSKÁ PORADNA, Farní 1, 789 01 Zábřeh
Vedoucí: Bc.Hanušová Monika, DiS.
Tel. 583 412 589, 736 509 435, e-mail: poradna@charitazabreh.cz

Od 1. listopadu začíná platit nová dopravní značka "Zimní výbava", která označuje úseky, na
kterých musíte mít od 1. listopadu do 30. dubna zimní pneumatiky. Podívejte se, kde platí.

Olomoucký kraj
· Horní Lipová – Ostružná
· Bělá pod Pradědem – Videlský Kříž
· Zlaté Hory – Petrovy Boudy
· Jeseník – Zlaté Hory, Rejvíz – Heřmanovice
· Zlaté Hory – Modrá – Heřmanovice
· Javorník – Travná
· Jeseník – Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník
· Bělá pod Pradědem – Červenohorské sedlo – Loučná
· Konice – Skřípov – Šubířov

Plánované akce
10.11.
15.11.
22.11.
6.12.
23.12.
31.12.

-

2. cestopisná přednáška s Ing. Márou o Novém Zélandu
vítání občánků
akce pro děti i rodiče: Pečení z vizovického těsta a perníčků na Vánoce
Mikulášská besídka
zpívání koled
Silvestrovská veselice

31.

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

říjen :

Domesová Anežka
Benešová Vlasta

listopad:

60
83

Borochovská Anna
Mertová Anežka
Jarmarová Eliška

prosinec:

81
84
65

John Josef

80

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme . . .

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

