OBČASNÍK
OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č.4/2007

.

INFORMACE o dění v obci
Ve čtvrtek 19. dubna 2007 vysílal Český rozhlas Olomouc ve svém ranním vysílání v době od pěti
do devíti hodiny „Dobré ráno z Rájce“. V několika vstupech hovořili občané Rájce jak o současnosti
obce, o činnosti Základní školy a Mateřské školy
Rájec, o udržování zvyků a tradic, zejména vodění
královničky a vožení krále, hrkání, pan Schneider
popisoval pletení košů a vázání košťat, pan Koruna
předvedl přímo do vysílání spojení s kolegy po
radiových vlnách, zástupci Klubu důchodců –
manželé Špačkovi seznámili posluchače s činností
klubu, Ivan Strašil hovořil o SDH Rájec a pořádání
letních karnevalů, pan Maixner – jako jeden ze tří
včelařů chovajících v Rájci včely, popisoval starost
o včelstva, Milan Novák sportování – stolní tenis na
kulturním domě, Lucie Portyšová hovořila po
telefonu o závodech v běhu do vrchu, Naděžda
Hubáčková se vrátila v čase 9let k chovu liščat
a starosta obce, v několika vstupech, seznámil posluchače s plány Obce do budoucnosti, informoval
o dokončení retenční nádrže a odbahnění „přehrady“, o výstavbě obchvatu Rájce, o plánované
výstavbě vodovodu a o možnosti výstavby kanalizace.

Pálení čarodějnic .
Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30.dubna na 1.května
bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly
větší moc než jindy. O půlnoci před sv. Filipem
a Jakubem, kdy měly zlé síly moc škodit lidem, se daly
nalézt četné poklady. Jelikož v Rájci se tato akce konala
poprvé a právě na Filipojakubskou noc bylo svoláno
4. VZOZ, byly „čarodějnice“ dříve a to v sobotu
28. dubna. Vzhledem k abnormálnímu suchu nemohla
být akce provedena ve volné přírodě, ale ohně byly
nachystány v prostoru za kulturním domem. Všechny
čarodějnice přijely na ozdobeném žebřiňáku, který táhla
pára koní s vozataji Vítem Žákem st. a Michalem Žákem.
Celý podvečer probíhal rej, účastnící se mohli
občerstvit ve zbudovaném „výčepu“, opéct si špekáček, nebo párek, pobavit se a závěr bylo opravdové
upálení čarodějnice na přichystané hranici.

Čtvrté veřejné zasedání OZ .
Na ponděllí 30. dubna 2007 bylo řádně svoláno 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Rájec na
sále kulturního domu. Zasedání se řídilo schváleným programem a zastupitelé schválili toto Usnesení:
Usnesení č. 4 ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Rájec, konaného dne 30. dubna 2007.
Zastupitelstvo obce Rájec po projednání:
Schvaluje:
1. Veřejnou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o odpadech
2. Výjimku pro Základní školu pro školní rok 2007/2008
Bere na vědomí:
1.Informace o úkolech z minulého veřejného zasedání: - stav kanalizace a propustků
přeložky silnice I/44 - nový způsob likvidace plastů - závěry kontrol finančního a
kontrolního výboru 2.Informace o prodeji obecních pozemků 3. Informace o rozpočtovém
opatření 4. Směrnici č. 1/2007 o cestovních náhradách 5. Informace o aktualizaci
územního plánu 6.Informace o stavbě papírny a energetického zdroje v průmyslové zóně
Zábřeha 7. Informace o probíhajícím kolaudačním řízení stavby retenční nádrže s tůněmi 8.
Informace o možnostech dotace na stavbu vodovodu 9. Informace o zamýšlené komplexní
pozemkové úpravě 10. Informace o podání žádosti o dotace na bezdrátový rozhlas
11. Informace různé sdělené starostou obce (vodovod,vysílání rozhlasu z Rájce, likvidace
požáru v lese, slet čarodějnic, průjezd autoveteránů obcí, nabídka úsporných svítidel
veřejného osvětlení 12. Diskusní příspěvky občanů
Ukládá starostovi a zastupitelům obce :
1. Připravovat žádost o dotace na vodovod
2. Dokončit kolaudaci stavby retenční nádrže s tůněmi
3. Předat zápis kontrolního výboru

termín: září 2007
termín: červen 2007
termín: květen 2007

V Rájci dne 30. dubna 2007
místostarosta obce

starosta obce

Turistický pochod – Leštinská třicítka
I přes nepřízeň počasí v ranních hodinách v úterý
8. května se skupina zájemců o turistiku vydala do Leštiny
na tradiční pochod „Leštinská třicítka“. Šestnáct turistů
absolvovalo desetikilomatrový pochod přes zříceninu hradu
Brníčko, obec Brníčko, Lesnici, zpět na hřiště do Leštiny
kde každý obdržel pamětní medaili a občerstvení v ceně
startovného.

Tradiční – RÉCKÉ PROFIK
V neděli 13. května pořádal SDH Rájec tradiční soutěž pro děti a mládež Récké profik. Jelikož
vedení SDH nedodalo bližší informace, ani nedodalo datumový seznam karnevalů v letošním roce,
musí se čtenáři Občasníku spokojit pouze s fotografiemi, které pořídil pan Petr Puchr……

DEN MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO
26. května HOŠTEJN
V sobotu 26. května se v Hoštejně konal Den Mikroregionu Zábřežsko. Rájec se zde představil
u stánku na parkovišti uprostřed obce, kde se
návštěvníkům podávaly tři druhy koláčků, upečené ve
třech různých „pekárnách“ /u Hrochů, u Hrubých
a u Dražných/ všechny chutnaly a žádný nezůstal. Další
ochutnávka byla „masné výrobky“ pana Mgr. Františka
Keprta – i zde není třeba uvádět že nic nezůstalo, navíc
když byl stánek Rájce hned vedle stánku Hrabové
s ochutnávkou jejich výrobku. Předváděly se zde
rukodělné práce pana Jana Schneidra st. – košíčky
a košťata a pana Stanislava Žáka – dřevěné soustružené
vázy z několika druhů dřeva a vyřezávané volavky.
Na jevišti, za mostem směrem k nádraží, předváděly
své výkony, mimo jiných, děti Mateřské a Základní školy Rájec. Jejich vystoupení se moc líbilo
a sklidily zasloužený potlesk. Obecní úřad Rájec by chtěl touto cestou všem, kteří se na zdárném
průběhu, sponzorování a předvádění obce podíleli poděkovat.

Třešničkou na dortě bylo vystoupení fotbalového mužstva na turnaji v malé kopané, který byl jako
doprovodný program Dne Mikroregionu. Mužstvo Rájce, pod vedením hrajícího trenéra – zastupitele
Ing. Tomáše Keprta vybojovalo mezi třinácti mužstvy vynikající druhé místo. Rájec reprezentovali –
Petr Haberland – vyhlášen jako nejlepší brankář turnaje, Jan Schneider nejml., Daniel Loučný,
Jaroslav Koruna, Vlastimil Vašek, Martin Beneš, Ivo Strašil, Jiří Polcer, Michal Polcer, Roman Žák.
Obecní zastupitelstvo tímto děkuje všem uvedeným za vzornou reprezentaci obce Rájec.
Průběh turnaje:
Základní skupina:
Rájec - Hynčina
2:0
Rájec – Postřelmůvek 2:1
Rájec – Svébohov
0:0
postup z prvního místa ve skupině
do semifinálové skupiny
Semifinálová skupina:
Rájec – Hněvkov
3:0
Rájec – Štíty
0:0 na penalty 3:1
FINÁLE :
Rájec – Postřelmov 0:2
Konečné pořadí:

1. Postřelmov
2. RÁJEC
3. Štíty
4. Postřelmůvek

Malování na silnici u příležitosti dne dětí
Na neděli 3. června bylo naplánováno malování na silnici před hasičskou zbrojnicí pro všechny děti

u příležitosti Dne dětí. Protože však počasí nepřálo tomu, aby malování mohlo být pod širým nebem,
byla akce přesunuta na sál kulturního domu, kde se ale malovalo na papír. Malování se zúčastnilo 23
dětí čtyř věkových kategorií a to mateřská škola, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a jedna studentka střední
školy. Kvalifikovaná porota měla opravdu těžkou práci rozhodnout o prvních třech místech v každé
kategorii.

Páté veřejné zasedání OZ
Na pondělí, 18. června bylo řádně svoláno 5. VZOZ v 18.00 hod. na sále Kulturního domu.

Usnesení č. 5 z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Rájec,
konaného dne 18. června 2007.
Zastupitelstvo obce Rájec po projednání:
Schvaluje:
1. Zprávu o výsledku hospodaření obce s výhradou a závěrečný účet obce za rok 2006
2. Kupní smlouvu č. SSO-Če-Zá/2005/72 o prodeji obecních pozemků Správě železniční
dopravní cesty, státní organizace - č.p. 126/28 a p.č. 1176/3 tj. 33m2
3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Zábřeh a obcí Rájec na úseku řešení
přestupkové agendy podle předloženého návrhu na dobu určitou od 1.7.2007 do 30.6.2011
4. Uzavření Dodatku č. 1 – ke smlouvě č. 07640631 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky ze dne 31.10.2006
5. Cenu obecních pozemků při prodeji pozemků v zájmu narovnání hranic ve výši 10,- Kč za
1m2
Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů z minulého veřejného zasedání:
- zápisy kontrolního výboru za 1. čtvrtletí 2007
- přípravy žádosti o dotace na vodovod
- probíhá kolaudační řízení akce „Odbahnění rybníka včetně opravy skluzu
bezpečnostního přepadu a výstavby retenční nádrže s tůněmi „
2. Rozpočtový výhled na roky 2008 – 2010
3. Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci a okolí
4. Informace o rozpočtových opatřeních
5. Dopis z ministerstva životního prostředí k přípravám stavby papírny s energetickým
zdrojem - Wanemi
6. Dopis paní Balcárkové Ludmily ze dne 28.3.2007
7. Informace o záměru obce prodat část obecních pozemků, které narovnají hranice mezi
vlastníky
8. Diskusní příspěvky občanů
Ukládá starostovi a zastupitelům obce :
1. Připravovat žádost o dotace na vodovod
termín: září 2007
2. Dokončit kolaudační řízení retenční nádrže s tůněmi
termín: červen 2007
V Rájci dne 18. června 2007
…………………………….
místostarosta obce

.

.INFORMACE .
Svoz komunálního odpadu :

červenec 3. a 31.
srpen
září

28.
25.

………………………………..
starosta obce

.

Jak již všichni občané byli informováni na VZOZ, hlášením místního rozhlasu a na úřední desce
obce, s účinností od července 2007 se plasty vyváží ve stejné termíny jako komunální odpad a to
přímo od jednotlivých domů. Tím se ruší skladování plastů v prostoru u hasičské zbrojnice a za
kulturním domem. Každá domácnost si na Obecním úřadu odebere žluté průhledné pytle, do kterých
bude plast ukládat a ve stanovené dny svozu dá k popelnicím.
PLASTY V JINÝCH PYTLÍCH NEBUDOU VYVÁŽENY !!!
Do plastů patří:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly
z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

30.6. den úklidu:
1.-Sběr železa -před dům - od 9 - 11hodin svoz (dle množství je zajištěn traktor s vlečkou nebo
osob. auto s vlekem)..............
2.-Nebezpečný odpad (dle ceníku ) - ve stodole u kulturního domu - Ing. Josef Bartoň
- od 9 -11hodin
3.- Velkoobjemový odpad - v pondělí 2.7.2007 od 12h u Hasičské zbrojnice - Vladimír Hroch
( v případě většího množství je domluven další kontejner na úterý 3.7.2007)
Autovraky, - určená autovrakoviště (informace na pověřené obci), některé části do kovošrotů
C/PAP - jedná se o kombinované obaly složené z několika různých materiálů - směsný odpad (kromě nápojových krabic)
CD nosiče - směsný odpad
CD - plastový obal - kontejner na plasty
Elektrotechnika ("elektrošrot"¨)
- počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely - prodejce, sběrný dvůr, jen kompletní jinak je to
nebezpečný odpad
Gumy, zahradní hadice - sběrný dvůr
Hygienické potřeby (kapesníky, pleny a dámské hygienické potřeby) - směsný odpad
Chemikálie, motorové oleje a barvy
- sběrný dvůr nebo speciální automobil pro mobilní sběr nebezpečných odpadů, jde o NEBEZPEČNÝ ODPAD
Plasty, plastové sáčky a tašky ("igelity") - kontejner na plasty
Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo - směsný odpad
Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal - ve větším množství sběrné dvory, kovošroty nebo směsný
odpad
Léky - lékárna, nebo sběrný dvůr či speciální automobil na sběr nebezpečných odpadů
Nábytek, podlahové krytiny, sanita
- sběrný dvůr
Nápojové krabice (nápojové kartony) - do kontejneru označeného nálepkou se sběrem tohoto odpadu
Oblečení - kontejnery charitativních společností nebo charita
Papír mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný - směsný odpad
Pneumatiky - prodejce, sběrný dvůr
Polystyren pěnový - kontejner na plasty
Potraviny, bio odpad - kompostárna nebo směsný odpad, případně speciální kontejnery na sběr bioodpadu
Průklepová páska - směsný odpad
PVC - novodurové trubky, podlahové krytiny, misky (značka 3), některé hračky - objemnější odpady do sběrného dvora,
ostatní do směsného odpadu
Stavební sutě - sběrný dvůr (je nutné vždy zjistit, jaké množství je od občanů odebíráno v konkrétním dvoře)

Podrobné informace podá EKO servis p. Fojt tel. 603 492 956

__________________________________________________________________________________________

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Vážení spoluobčané, na základě oznámení z Ministerstva dopravy Vás upozorňujeme na nutnost
výměny řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. Výměnu je nutno
provést do 31. prosince 2007 na Městském úřadu v Zábřeze. Výměna je osvobozena od správního
poplatku. Nový řidičský průkaz Vám bude vystaven do 30 ti dnů. Bližší informace naleznete na
webových stránkách Ministerstva dopravy – www.mdcr.cz Ke konci roku mohou být z provozních
důvodů výměny řidičských průkazů spojeny s velmi dlouhým čekáním ve frontách. Nelze opomenout,
že řízením bez platného řidičského průkazu se řidič dopouští dopravního přestupku. Proto s výměnou
řidičských průkazů za nové neotálejte !!!
__________________________________________________________________________________________

Plánované akce

.

- na sobotu 1. září se připravuje „Rozloučení s prázdninami“

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

červenec :

srpen:

Stanislav Žanda
František Pavlík
Josef Kruš

65
65
83

Jarmila Klemšová

84

Miroslava Hrochová
František Janíček

září:

80
81

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme . . .

Ludmila Balcárková 65
František Smička
70
Libuše Smékalová
82
Božena Bartoňová

85

Obecní úřad v Rájci ,
zastupitelé , redakční rada a představitelé obce
přejí všem dětem krásné a radostné prázdniny,
všem pracujícím občanům příjemnou a zaslouženou dovolenou
a všem občanům nádherné léto .

OBČASNÍK zdarma 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

