OBČASNÍK
OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č.4/2008
Slovo starosty
Vážení spoluobčané, období adventu je často spojené i s bilancováním uplynulého
roku.
Od loňské tíživé finanční situace se pro letošní rok podařilo nastavit rozpočet tak, aby
se připravily finanční prostředky jak na plánované menší investiční akce, tak připravit
základ na plánovanou výstavbu vodovodu, 1. části.
V rámci výstavby obchvatu obce Rájec se podařilo dohodnout s Ředitelstvím silnic
a dálnic opravu a pokládku parkoviště před kulturním domem. V souběhu zajistit
přípravu podkladních vrstev na tenisovém hřišti, s následnou pokládkou živičného
koberce. Následovalo dalších několik desítek brigádnických hodin odvedených na
dokončení oplocení a osazení obrubníků. S již postavenou pergolou získává tento prostor
určitou úroveň pro pořádání nejen sportovních akcí. Záměrem zastupitelů je doplnit
areál o dětské prvky pro rozšíření využitelnosti i pro maminky s dětmi.
Z dotačních titulů se s podílem120 tis.Kč z Ministerstva vnitra pořídil bezdrátový
rozhlas, propojený s Integrovaným záchranným systémem, pro včasné varování
obyvatel. Jeho výstavba probíhala na přelomu 8. a 9. měsíce. Od září se provádělo
restaurování uznané kulturní památky, Smírčího kříže, s účastí dotace ve výši 32 tis.Kč
z Ministerstva kultury. Restaurování a opětovné usazení prováděl pan Hořínek, odborná
osoba pro tyto práce. Dokončuje se zprovoznění CZECH POINTU za přispění 52 tis.Kč
Ministerstvem vnitra. Od roku 2009 budou tuto službu využívat občané při pořizování
výpisů z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, atd. Za přispění 45 tis.Kč z rozpočtu
Krajského úřadu Olomouc se zajišťuje pořízení vozidla jak pro potřeby výcviku
zásahové jednotky, tak pro potřeby obce.
Těší nás zájem o všechny kulturní a sportovní akce pořádané Obecním úřadem, i přes
nastupující hospodářskou krizi. Pořádání tohoto celoročního spektra akcí obnáší velké
nároky na přípravu a samotné konání akcí. Všem, kteří svým přičiněním pomohli
zabezpečit zdárný a bezpečný výsledek a sponzorům za jejich dary, patří velké
poděkování.
Kladný přínos vidím ve vzniku SK Rájec, dalšího občanského sdružení, které se bude
věnovat svým zaměřením zejména sportu. Doufám, že společně získáme finanční
prostředky na pořízení sportovního vybavení.
Zmínit se musím o nepřiznání dotace na výstavbu vodovodu pro převis poptávek ze
SZIF. Také SFŽP doposud neuhradil dvě faktury a pozastávku na odbahnění rybníkapřehrady. Tyto dva zásadní úkoly čekají zastupitele v nadcházejícím roce 2009.
Další úkol ve spolupráci s občany je příprava projektu kanalizace. Obracím se na
občany, v případě nejasností v přípravě projektu, obraťte se s dotazy na Obecní úřad.
S projektantem jsou naplánovány schůzky s občany k jednotlivým částem projektu.
Toto všechno bude vyžadovat mnoho úsilí a tolerance.
Věřím, že se nám s Vaší pomocí, podaří uskutečnit a dotáhnout všechny plánované
projekty do úspěšného konce a zajistit stabilní úroveň kulturních akcí.

Mladá Boleslav - Dětenice
V pátek 7. listopadu pořádal SDH zájezd do Mladé Boleslavi, kde byla přichystána
prohlídka muzea a některých provozů v závodě Škoda
Auto. Muzeum nabízí ukázku kompletní výroby od
prvního motocyklu vyrobeného zakladateli Škodovky,
pány Laurinem a Klementem, jejich prvního
automobilu Voiturrete, až po současnost.
V závodě
Škoda Auto bylo účastníkům zájezdu umožněno
prohlédnout si výrobu automobilů od svařování
jednotlivých dílů, až po dokončení montáže.
Na večeři byla
zajištěna
rezervace
v krčmě v Dětenicích.
Ve středověkém prostředí obsluhuje personál v dobových
kostýmech, jí se rukama a návštěvníci se musí připravit na
drsnou staročeskou mluvu. Ale návštěva stojí určitě za to,
dobré jídlo, dobré světlé i černé pivo z místního pivovaru
a zážitek na pěkně dlouho.

Vítání občánků
narozených v roce 2008 se uskutečnilo v sobotu 15. listopadu v klubovně kulturního domu.
V letošním roce se v Rájci
narodily čtyři děti, které byly
starostou obce a předsedkyní
kulturního výboru přivítány
mezi občany Rájce.
Jedná se o Pavla Žáka,
Olivera Puchera, Jakuba
Žáka a Ester Nádvorníkovou.
Na památku každé dítě
obdrželo
pamětní
list
a maminky kytičku. Dětem
zahrála a zazpívala dvojice
místních mladých umělců.

Pečení z Vizovického těsta
Na další sobotu, 22.11. zval SK Rájec zájemce o pečení vánočního cukroví z Vizovického
těsta a pečení perníčků do kulturního domu, kde měli možnost si přípravu, tvorbu a pečení
vyzkoušet. Jak je vidět na fotografiích, i o tuto akci byl velký zájem.

Mikulášská besídka
byla letos opravdu na Mikuláše, tedy v sobotu 6.prosince,
na sále kulturního domu. Děti z Mateřské školy a Základní
školy si připravily
kulturní vystoupení a
po příchodu Mikuláše,
anděla a čertů se
nadělovalo.
Jako tradičně se této
akce zúčastnili nejen ti nejmenší, ale i jejich rodiče
a prarodiče.

Třinácté veřejné zasedání OZ
Usnesení č. 13
ze 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Rájec,
konaného dne 8. prosince 2008
Zastupitelstvo obce Rájec po projednání:
Schvaluje:
1. Výsledek přezkumu hospodaření obce za rok 2007 bez výhrad.
2. Vyhlášení inventarizace obce na rok 2008. 3. Rozpočtové provizorium na rok 2009 ve
výši1/12 skutečnosti letošního roku na každý měsíc do doby schválení řádného rozpočtu.
4. Navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Rájec ve výši 50.tis. Kč.
Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů z minulého veřejného zasedání:
- současný stav přípravy výstavby vodovodu a kanalizace
- obecní pozemky nebudou prodávány – pan Weiser
- zavádění systému Czech Point na OÚ
- připravenou schůzku s vlastníky pozemků, spojenou s dnešním zasedáním
2. Informace o rozpočtových opatřeních č.2 ze dne 6.6.2008 , č.5 ze dne 30.9.2008, č.6 ze dne
22.10.2008, č.7 ze dne 19.11.2008
3. Informace o podání žádosti o dotaci na 1. etapu vodovodu
4. Informaci o průběhu zpracování projektové dokumentace k výstavbě kanalizace
5. Informace o provedeném restaurování smírčího kříže
6. Informace o jednáních při zabezpečení nákupu auta pro JSDH
7. Připomínky a dotazy občanů
8. Informace o komplexníxh pozemkových úpravách
Ukládá starostovi a zastupitelům obce :
1. Podílet se na připravovaných akcích – vodovod,kanalizace
termín: průběžně
2. Pokračovat na zavedení služby CZECH POINT na obecním úřadě
termín: průběžně
3. Jednat s vlastníky pozemků a získat jejich souhlas s provedením komplexních pozemkových
úprav
termín: průběžně
4. Zažádat o prodloužení stavebního povolení na výstavbu vodovodu II. etapa
termín: dodržení lhůty pro podání žádosti
5. Zajistit nákup ojetého auta pro JSDH
termín: do 31.12.2008
6. Podílet se na připravovaných akcích – koledování,ples
termín: průběžně
7. Opakovaně požadovat doplacení zadržovaných financí z dotace ze SFŽP termín: průběžně

Vepřové hody – obecní zabíjačka
SK Rájec, tak jak již
řekl
starosta,
je
druhým
občanským
sdružením v obci,
které dělá něco pro
ostatní obyvatele obce
a ne jen ve svůj
prospěch a užitek.
V neděli 14. prosince
se
za
kulturním
domem a na kulturním
domě konala „První obecní zabíjačka“ . Od rána se ve třech kotlích vařil ovar, mistři řezníci
předváděli své umění v porcování masa, výrobě
jitrnic, jelit a tlačenky, v kuchyňce kulturního domu
„děvčata“ pekla maso, smažily se řízky a kdo přišel
mohl nejen potěšit svůj žaludek na místě, ale na prodej
bylo jak maso, sádlo, tak hotové výrobky, včetně
výborné zabíjačkové polévky – bouřky. Akce byla
velice zdařilá.
SK Rájec založil své webové stránky na kterých si
můžete prohlédnout fotogalerii ze všech pořádaných
akcí.
http://sk-rajec.jex.cz/

Informace
Svoz komunálního odpadu v roce 2009:
13. leden, 10. únor, 10. březen, 7. duben, 5. květen,
2. červen, 30. červen, 28. červenec, 25. srpen, 22. září,
20. říjen, 17. listopad, 15. prosinec

Denní stacionář Domovinka nabízí sociální služby
seniorům a dospělým zdravotně postiženým občanům, kteří nemohou nebo nechtějí být po celý den
sami doma. Nabízí rodinné prostředí a společenství vrstevníků.
Zařízení funguje od pondělí do pátku v době od 6:00 do 16:00 hodin.
Kapacita zařízení je 10 osob denně. O uživatele pečují čtyři stálí zaměstnanci – vedoucí zařízení/
sociální pracovnice, animátorka, pracovnice komplexní péče a pečovatelka.
Domovinka zajišťuje mimo jiné:
 celodenní stravu (snídaně,2x svačina,oběd)
 celodenní zdravotní péče (podávání léků, měření tlaku, jednoduché převazy)
 pomoc při úkonech osobní hygieny, praní a žehlení osobního prádla klientů
 pořádání společenských akcí a výletů
 aktivní program (různé druhy terapií)
 svoz (uživatelé služeb mohou k dopravě do DS a zpět využívat služebního vozu)
 sociální poradenství (pomoc při sociálním šetření, pomoc na úřadech apod.)
 duchovní péči (zprostředkování setkání s knězem, společné modlitby pro zájemce)…
Těšíme se na Vaši návštěvu a rádi zodpovíme veškeré dotazy! Kontakt: Domovinka, Leštinská 16,
789 01 Zábřeh Tel: 583 414 622 Mob.: 736 509 438 Email: domovinka@charitazabreh.cz

Plánované akce
23.12. - Zpívání koled u zbrojnice pod vánočním stromem
31.12. - Silvestr na kulturním domě
17.1. - III. OBECNÍ PLES - prosíme podnikatele i občany o přispění do tomboly.
Ceny je možné předat na OÚ.
14.2. - Tradiční maškarní ples SDH

Blahopřání
V této rubrice uvádíme jména občanů,
kteří se v daném období dožívají 60, 65, 70, 75, 80 a více roků
leden :

Baldermannová Božena 65
Krejčiříková Libuše
75
Theimerová Jaroslava
70
Hrubý Luboš
65
Ptáček Jan
65

únor:

Portyš Jan
Žáková Zdenka
Šteiglová Věra
Fišnar Josef

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme . . .

březen:

75
60
65
70

Hrochová Anežka
Hányš Adolf
Koruna Jan
Smékal Jan
Valouch Josef
Nováková Jaroslava

65
80
75
86
85
83

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

