Vážení spoluobčané, dostáváte první číslo Občasníku OÚ Rájec, vydávané v roce, kdy proběhnou volby do
Poslanecké sněmovny PČR, do Senátu a na podzim volby do zastupitelstev obcí. Je na každém z Vás, koho
si do těchto orgánů zvolíte a kdo bude v dalším funkčním období řídit nejen chod obce, ale i chod státu.

IV. OBECNÍ PLES
V sobotu 23. ledna 2010 se konal již čtvrtý ples Obce Rájec. I letos nezklamala účast jak místních občanů,
tak i tance a zábavy chtivých zájemců z širokého okolí. Připraveno bylo jak dostatek občerstvení, bufetu,
tak samozřejmě tradiční bohatá tombola. Rájecká mládež (bouďáci),
některými občany stále odsuzovaná, ukázala že ví jak se na takovou
společenskou událost, jako je ples, obléct. Některým dospělým by
mohla být vzorem.

Závody pro děti
SDH Rájec pořádal v neděli 7. února v Drážkách závody ve sjezdu na čemkoliv. Protože letošní zima byla
na sníh bohatá, sešlo se velké množství závodníků různých věkových skupin.
A jezdilo se opravdu na čemkoliv, od klasických „lopat“ až po igelitové pytle. Každý závodník byl po
vyhodnocení odměněn diplomem a medailí.

Maškarní
Dalšími dvěma akcemi, které pořádal SDH, byl v sobotu
13. února maškarní ples a dětský maškarní bál v neděli
28. února. Na obou akcích praskal sál kulturního domu „ve
švech“ … Je vidět že o zábavu, jak pro dospělé, tak pro děti, je v
Rájci zájem a prostory nejsou nafukovací. Zejména na dětském
maškarním bále si nebylo již před zahájením kde sednout.

Akce SK Rájec:
Tři akce v jeden den proběhly 6. února 2010 a to nejprve odpoledne turnaj ve stolním tenisu, v podvečer
Výroční valná hromada SK Rájec a po jejím ukončení taneční zábava. Tato akce byla obohacena
o vystoupení Mistryně České republiky v judu Ivety Bláhové a jejich kolegů z oddílu juda TJ Sokol
Mohelnice.

Další akcí, pořádanou SK Rájec bylo „Sousedské posezení s Pašeráky z Písařova“ v sobotu 13. března
2010 odpoledne na sále kulturního domu v Rájci. Každá žena dostala malou pozornost a tulipán
k předcházejícímu Mezinárodnímu dni žen. Tančilo se a zpívalo do pozdních hodin. Kdo dostal hlad, nebo
jen chuť na něco dobrého, měl možnost si v kuchyňce vybrat mezi výborným vepřovým špízem a sladkými
hřebeny z křupavoučkého těsta. Přišli se podívat místní lidé i přespolní a všem se odpoledne líbilo.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že je zakázané vypalovat trávu.
Pálení klestí a větví je potřeba hlásit na telefonním čísle 950 770 152 – operační středisko HZS Olomouc.
V opačném případě na "paliči" může být vymáhana úhrada výjezdu profesionální jednotky HZS,
v rámci přetupkového řízení.
V rámci třídění a nakládání s odpady oznamujeme, že je schválen poplatek za odpady pro rok 2010 ve výši
300,-Kč za osobu a poplatek za psy ve výši 100,-Kč za každého psa.
Splatnost poplatků je do 30.6.2010.
Současně oslovujeme občany, kteří odvážejí sami sběrové železo do sběrných surovin, že mohou
dokladovým lístkem doloženým na obci přispět v evidenci o nakládání se šrotem v databázi pro EKO-KOM
a následně obec obdrží bonusy za třídění.
Kdo má zájem se zapojit do sběru tetrapaků (papírové krabičky od nápojů-mléko, džusy), je možné si
na obci vyzvednout plastové pytle. Sběr se provádí po stlačení krabice a odvoz je souběžný s plasty.

Plánované akce
V sobotu 3. dubna 2010 pořádá Obec Rájec v prostorách kulturního domu
COUNTRY BÁL
K tanci a poslechu budou hrát skupiny „PRACKA“ a „COUNTRY SEŠLOST“ , vystoupí country taneční
soubor „POHODÁŘI BLUDOV“
Vstupné 30,-Kč, výtěžek akce se použije na zakoupení sportovního vybavení kulturního domu pro děti.
Srdečně zvou pořadatelé.
Letošní ročník DNE MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO se bude konat 22. května VE ŠTÍTECH
a bude spojen s pořádáním tradičního štíteckého jarmarku.
30. května PÁLENÍ ČARODĚJNIC za kulturním domem
Den Horního Pomoraví, který se tentokrát uskuteční v Leštině dne 5.6.2010

Svoz komunálního odpadu ve II. čtvrtletí :
6.dubna, 4.května, 1.června, 29.června,

______________________________________________________________________________________________

Blahopřejeme
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
60, 65, 70, 75, 80 a více roků...........
duben :
Valouchová Jarmila 83, Badal Tomáš 65, Golda Antonín 81, Špaček Jaroslav 84, Lang Zdeněk 60,
Špačková Jarmila 81, Jarmar Jiří 70
květen :
Linhart Vojtěch 60, Maňková Alžběta 85, Jabůrek Josef 65, Maixnerová Ludmila 84,
Sultus Ladislav 83, Maixner Alois 90, Langová Ludmila 60, Fikar Milan 60

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme . . .

Přejeme Vám
příjemné a radostné
prožití svátků jara ...
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