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Se začínajícím létem Vám přinášíme informace z dění v Rájci. Akce proběhly převážně v jarním období. Zároveň
Vám přejeme léto plné sluníčka a odpočinku, krásnou pohodovou dovolenou a dětem prázdniny se spoustou
příjemných a nevšedních zážitků.

Velikonoční zábava
V sobotu 15. dubna pořádal
SK Rájec, spolek od 20:00 hodin na sále kulturního domu
Velikonoční zábavu. K tanci
a poslechu přítomným hrála rocková hudební skupina
Ancábl rock.

Čarodějnice
Poslední dubnovou sobotu 29. 4. 2017 připravil sportovní klub
v prostoru za místním kulturním domem již pravidelný čarodějnický
rej. Nejen čarodějnice a čarodějové se sešli v 16:00 hodin na hřišti za KD.
Zde byly pro děti připraveny různé hry. V 17:00 hodin proběhl průvod
od základní školy za kulturní dům, kde akce pokračovala. Kdo chtěl,
mohl si zde opéci buřt na připravené hranici. Po setmění ve 21:00
hodin se na obloze nad Rájcem objevil krátký ohňostroj.

Den matek
Ve spolupráci členů místní organizace KDU-ČSL Rájec, Obce Rájec a Základní školy a Mateřské školy Rájec se uskutečnila v neděli
14. května oslava Dne matek. Zástupci MO KDU-ČSL Rájec vyzdobili sál obrázky dětí a žáků ze základní a mateřské školy, pohoštění
připravily pracovnice školní kuchyně. O program se postarala dítka
školky a školy, která zarecitovala básničky, jak vlastní tvorby, tak i převzaté. Děti zazpívaly písničky, zatančily tanečky, zazněly i tóny flétny
a nechyběly ani vtipy a popis maminky v anglickém jazyce. Nakonec
byly všechny přítomné maminky obdarovány členy místní organizace KDU-ČSL přáníčkem a květinkou. Sál byl zcela naplněn.

Zájezd za poznáním Valašska
SDH Rájec pro své členy a přátele sboru uspořádal zájezd
ZA POZNÁNÍM VALAŠSKA, který se uskutečnil ve víkendových dnech
20. 5. – 21. 5. 2017. Na programu byla návštěva Distillery Land Rudolfa Jelínka ve Vizovicích, tato firma se zabývá výrobou alkoholických
nápojů a ovocných destilátů. Výletníci také navštívili hasičské muzeum ve Vizovicích, k vidění zde byly dřevěné, dvoukolové a přívěsné
stříkačky a automobilová cisterna Praga RN. Dále navštívili Muzeum
řeznictví ve Valašském Meziříčí, které připomíná výjimečné kvality
uzenářských a masných výrobků v regionu. Samozřejmě nechyběla
ani návštěva známého muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
a Technického muzea Tatra v Kopřivnici.
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Poutní mše svatá v rájecké kapli
Ve středu 24. května byla sloužena poutní mše svatá v místní kapli,
která je zasvěcena svátku Panny Marie Pomocnice křesťanů. Součástí mše bylo i žehnání ambonu, který byl spolu s dalším vybavením
kaple pořízen z darů farníků. Ambon požehnal zábřežský děkan
P. František Eliáš. Bohoslužbu doprovázel hrou na harmonium zvolský varhaník pan Ladislav Kolčava. Na housle hrála paní Julie Johnová
a zpěv zazněl v podání paní Ludmily Novákové. Po ukončení mše
bylo přítomným nabídnuto malé občerstvení.

Sousedské posezení
Další sobotní akcí pořádanou místním sportovním klubem a zastupiteli obce bylo Sousedské posezení, které se konalo odpoledne
3. června za kulturním domem. Pro mlsné jazýčky zde byly připraveny
makrely a pochoutky z udírny a na uhašení žízně v parném odpoledni několik druhů nápojů. Na hřišti byly pro děti připraveny pohybové hry a malování na obličej. V 16:00 hodin předvedli loutkoherci ze
Zábřeha pohádkovou hru s marionetami. Akci počasí sice přálo, ale
i přesto nebyla návštěvnost tak hojná.

Malování na silnici

Vítání občánků
3. června 2017 starosta obce pan Vladimír Hroch se zastupitelkou
obce paní Marcelou Strašilovou přivítali na sále kulturního domu
10 občánků narozených v období srpen 2016–březen 2017. Byli to
Monika Papoušková, Vanesa Soklová, Daniel Žák, Tereza Kostková,
Anežka a Františka Leimerovy, Filip Domluvil, Jakub Beneš, Jakub
Schneider a Ebba Gottwaldová. O krátký kulturní vstup s recitací, zpěvem a hrou na zobcovou flétnu se postarala děvčata ze základní školy
Daniela Žáková a Kateřina Čvančarová.

Zastupitelé obce Rájec pořádali na parkovišti před kulturním domem v sobotu 3. června akci pro děti k jejich svátku Malování na silnici. Letos se zde sešlo 14 dětí ve věku od dvou do jedenácti let, které
byly rozděleny do čtyř kategorií. Na závěr po dokreslení posledního
obrázku vyhodnotila tříčlenná porota nejlepší kreslíře. Ti byli oceněni
diplomem, sladkostí a drobnou cenou.
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Základní škola a mateřská škola
Ve dnech 10. dubna – 12. dubna 2017 uspořádali pro širokou veřejnost žáci a děti ZŠ a MŠ se svými pedagogy v prostorách školní
družiny Velikonoční výstavu.

10. dubna se v rámci tělesné výchovy konala akce Ukliďme Česko,
kde se žáci školy s paní učitelkou Svrčinovou vydali po horním konci obce sbírat odpadky. Byli vybaveni reflexními vestami, rukavicemi
a pytli.

Svoz komunálního odpadu ve III. čtvrtletí 2017
Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut
i svoz tetrapaků a plastů.
18. července

15. srpna

12. září

V pondělí 24. dubna se třetí a čtvrtou vyučovací hodinu konala pro
žáky 4. a 5. ročníku přednáška Bezpečný internet.
Koncem dubna a začátkem května se všechna dítka základní a mateřské školy věnovala nácviku pásma na vystoupení ke Dni matek.
V hodinách výtvarné výchovy, pracovní činnosti a družině tvořila koláže a malovala obrázky na výzdobu sálu kulturního domu.
Na začátku května, kdy se již počasí umoudřilo, mohli žáci školy
na školním pozemku vyset a vysázet v rámci družiny a hodin pracovní činnosti zeleninu (mrkev, petržel, ředkvičky, červenou řepu, kopr
a rajčata), ta bude stejně jako v loni po podzimní sklizni využita ve
školní jídelně.
18. května jsme navštívili DEN ZEMĚ v Zábřeze, akci pořádal DDM
Krasohled Zábřeh ve spolupráci se ZŠ Severovýchod. Zde byly pro
děti připraveny stanoviště s různými úkoly týkající se recyklace, přírody, zvěře a nechybělo i stanoviště s plněním pohybového úkolu. Nakonec byly všechny děti za splnění úkolů odměněny malou sladkostí.
Následující den v pátek 19. května jel dopoledne 4. a 5. ročník na
dopravní hřiště do Mohelnice zdokonalit se v jízdě na kole v silničním
provozu a testech týkajících se jízdy na kole.
Toto páteční dopoledne se děti mateřské školy zúčastnily v Zábřeze na stadionu akce Mateřinková olympiáda, kde soutěžily v různých
sportovních disciplínách. Závodilo se ve dvou kategoriích, děvčata
a chlapci. Starší děti závodily ve třech disciplínách: skok do písku, běh
na 30 m a hod kriketovým míčkem. Tadeášek Domluvil z MŠ Rájec ve
skoku do písku porazil všechny chlapce a získal 1. místo. Ještě jednou
gratulujeme. Olympiády se ještě zúčastnily zábřežské mateřské školy
a 8 MŠ z okolí.
26. května navštívily děti z MŠ divadelní představení Čtyřlístek pohádek v Zábřeze, 1. června jely na dopravní hřiště do MŠ Severáček
v Zábřeze, 2. června shlédly v kině Retro film Šmoulové a 8. června se
konal dopolední výlet na zámek Úsov, kde si prohlédly interiér zámku
a shlédly pohádku Princ Bajaja.
8. června žáci a pedagogové základní školy pořádali v dopoledních
hodinách po celé obci sběr papíru. Byli vybaveni kárami, na kterých
sváželi přichystaný papír před domy do kontejneru u kulturního
domu, kde došlo ještě k vytřídění kartonového papíru. Směrem k Antoníčku jim se svozem, jako každý rok, pomáhali obecní pracovníci
s frézou.
9. června jeli žáci všech ročníků školy dopoledne do Zvole, kde navštívili místní kostel. Zde si mohli prohlédnout prostory kostela, které
nejsou běžně přístupné veřejnosti a dozvědět se něco z jeho historie.
V pondělí 12. června 4. a 5. vyučovací hodinu připravily všechny
pedagogické pracovnice základní školy pro žáky orientační závody. Žáci byli rozděleni do družstev po třech závodnících. V lese nad
„Antoníčkem“ a na přilehlé louce plnili úkoly ze zdravovědy, prvouky
a dopravní výchovy. Všichni závodníci se do cíle vrátili v pořádku, jen
jedno družstvo si spletlo cestu a trať proběhlo v opačném směru.
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Kam za kulturou

Informace z úřadu
Žádáme občany, kteří zvažují reakci na různé nabídky cizích zájemců o odkup pozemků v katastru obce Rájec, aby přednostně tento
záměr projednali se zástupci obce. Důvodem je předejít problémům,
které mohou nastat například při stavbě kanalizace, obchvatu Rájce
a podobně. Cizí vlastníci pozemků, kteří nemají žádný vztah k naší
obci, nejsou vstřícní budoucímu rozvoji obce Rájec.
Pro zprovoznění vodovodní přípojky je potřeba osazení součástek
pro umístění vodoměru ZENNER pro studenou vodu s vodorovným
umístěním. Používá se takzvaná vodoměrná souprava. Rozteč vnějších závitů používaného vodoměru je 165 mm.
Obecní vodovod má provozní tlak cca 0,6 MPa, proto provozovatel
doporučuje umístit za vodoměr regulátor tlaku. Realizaci vodoměrné
soupravy si pořizuje vlastník domu v průběhu zpracování projektové dokumentace zavedené vodovodní přípojky do nemovitosti. Podrobnosti a případné dotazy upřesní starosta obce.

Muzeum Zábřeh

Autíčka pod podloubím
Výstava modelů autíček, kterým se dříve neřeklo jinak než „angličáky“, zapůjčených od soukromého sběratele Aleše Titzla a dalších
sběratelů ze Zábřehu a Šumperka. Výstava je doplněna interaktivním
koutkem, skládačkami, omalovánkami, spojovačkami, vystřihovánkami apod. Potrvá do 27. srpna 2017
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 2 let zdarma

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Pojďte, děti, budeme si hrát!
Herna představí skládačky, hlavolamy, kvízy, hry a spoustu dalších
dovednostních úkolů pro malé i velké. Originální interaktivní exponáty
pocházející z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku návštěvníky nejen pobaví, ale také donutí trochu přemýšlet. Hernu je možno navštívit
do 12. listopadu 2017.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 2 let zdarma

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

Království mašinek
Výstava představí nejen modely vláčků, zapůjčené od soukromých
sběratelů, ale připomene také nejvýznamnější železniční stavitele
a podnikatele 19. století, firmu bratří Kleinů. Návštěvníci budou moci
obdivovat např. mazničky, návěstní trubku, denní a noční výpravku či
modely lokomotiv a také výrobky, které ve svých železárnách tato firma vyráběla. Výstava bude doplněna o interaktivní prvky, z nichž nejatraktivnější jistě bude funkční vláček na vlastní pohon. Výstava potrvá
do 10. září 2017.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma

Muzeum Šumperk

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období
dožívají 60, 65, 70, 75, 80 a více roků
červenec 2017
Bartoš Petr
Žanda Stanislav
Pavlík František

83
75
75

září 2017
Enter Václav
Balcárková Ludmila

84
75

Gratulujeme Vám a přejeme do dalších let hodně zdraví,
spokojenosti a rodinné pohody.

Výstava Křídla v průběhu času
Výstava Křídla v průběhu času v sobě spojí dvě velká témata. Téma
zoologické, jež popíše vývoj létacího aparátu v živočišné říši, a téma
historické, přinášející svědectví o snaze člověka dobýt nebeský prostor,
zejména ten nad Šumperskem. Potrvá do 3. září 2017.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

Cesty k domům
Klíčovým faktorem pro vznik a vývoj domu byla a stále je lidská
přizpůsobivost a vynalézavost. Člověk má vrozenou mimořádnou
schopnost reagovat a využít jakéhokoliv materiálu, který mu příroda
v daném období a oblasti nabízí. Projděte se s námi vývojem lidských
obydlí od úplných počátků do přelomu letopočtu u nás a ve střední Evropě a poznejte život lidí v dobách dávno před příchodem moderních
technologií. Expozici je možno shlédnout do 17. září 2017.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Občasníku je stanovena na 1. 9. 2017
Čtvrtletník obecního úřadu Rájec - periodický tisk územního samosprávného celku. OBČASNÍK zdarma vydává Obecní úřad v Rájci, Rájec 98, 789 01 Zábřeh,
ev. č.: MK ČR E 10375 u Ministerstva kultury ČR, náklad: 150 ks, den vydání: 26. 6. 2017, číslo vydání 2/2017. Úřední hodiny: pondělí a středa 7.00-12.30, 13.00-17.00.
Kontaktní informace: Tel. a FAX: +420 583 416 920 URL: http://rajec.zabrezsko.cz / E-mail: obec.rajec@seznam.cz
Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz. Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail: obcasnik.rajec@seznam.cz
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