OBČASNÍK
ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC

Vážení občané, na začátku léta se k Vám dostává letošní druhé číslo
Občasníku, které přináší poohlédnutí za událostmi nedávno uplynulými. Dětem přejeme pěkné vysvědčení a krásné prožití prázdnin,
všem ostatním příjemnou a klidnou dovolenou plnou zážitků.

Malování vajíček a pletení pomlázek
Týden před Velikonocemi v sobotním odpoledni 19. března v klubovně kulturního domu zastupitelé obce zorganizovali pro veřejnost
již tradiční pletení pomlázek z vrbového proutí a malování velikonočních vajíček. Přítomní si mohli uplést pomlázky ze dvou druhů
vrbového proutí a nazdobit si vyfouknutá vajíčka pomocí vosku. Nechybělo ani zdobení perníčků a ochutnávka poctivého domácího beránka. Akce se zúčastnili jak děti tak i dospělí, kteří pomáhali hlavně
při výrobě pomlázek. Své výrobky si všichni s radostí odnesli domů.
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se v 18.30 hodin v klubovně kulturního domu konala přednáška na témata týkající se Roku milosrdenství, který byl zahájen 8. prosince 2015
a bude zakončen 20. listopadu 2016. Svatý rok milosrdenství je velkou
příležitostí k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých.
Přednášky se zúčastnilo přes 30 občanů nejen z Rájce.

Den matek
V neděli 22. května 2016 se za spoluúčasti Základní školy a Mateřské školy Rájec, místní organizace KDU-ČSL a zastupitelů obce Rájec
konala na sále kulturního domu oslava Dne matek. Děti a žáci svým
vystoupením předali svůj dárek hlavně maminkám, babičkám, ale
i ostatním přítomným. Připravili si recitaci básniček, zpěv písní, hru
na zobcovou flétnu a několik tanečních vystoupení. Z vystoupení
byli všichni dojati. O občerstvení se letos postaraly pracovnice školní
jídelny, které upekly zákusky a přichystaly obložené chlebíčky. Zcela
zaplněný sál kulturního domu byl vyzdoben pracemi dětí a žáků.

Den milosrdenství
Pastorační rada farnosti Zvole ve spolupráci s duchovním otcem
P. Františkem Eliášem přišla před začátkem Roku milosrdenství s nápadem uspořádat ve farnosti misie. V týdnu od 17. do 24. dubna 2016
probíhal ve farnosti Zvole týden SVATÉ MISIE – ČAS MILOSTI. U nás
v obci proběhl den milosrdenství v pondělí 18. dubna. Byl zahájen
v dopoledních hodinách návštěvou nemocných misionářem P. Pavlem Kavcem z Misijní společnosti sv. Vincenta de Paul z farnosti Bratislava. V odpoledních hodinách následovala mše ve zdejší kapli, po ní

Informace občanům
Od 1. července 2016 bude probíhat plánovaná oprava chodníku
od základní školy k autobusové zastávce na Zábřeh. Z tohoto důvodu žádáme občany o vstřícnost a nevstupování do staveniště. Doporučujeme využít trasu dvorem, ve výjimečných případech na vlastní
nebezpečí po komunikaci.
Zároveň upozorňujeme na nevhodné parkování vozidel v nové
dědině a to jak na komunikaci, tak i na vjezdech. Upozornění není
jen ve vztahu k plánované výstavbě vodovodu, ale týká se i běžného
celoročního provozu a dodržování dopravního značení.
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Vítání občánků
V sobotu 4. června ve 14:00 hodin přivítal starosta obce Vladimír
Hroch spolu s Marcelou Strašilovou v klubovně kulturního domu
tři nové občánky, kteří se narodili v měsících listopad 2015, prosinec 2015 a leden 2016. Jsou to samá děvčata: Elenka Hubáčková,
Štěpánka Bartošová a Zuzanka Lečková. Jejich slavnostní přivítání
bylo zpříjemněno krátkým kulturním vystoupením Daniely Žákové
a Jany Bartošové.

Úspěchy rájeckých hokejistů

Malování na silnici
a Sousedské posezení
Obec Rájec pořádala v sobotu 4. června 2016 v 15:00 hodin na
parkovišti u kulturního domu pro děti již tradiční Malování na silnici.
Sešlo se zde 17 dětí od 4 do 11 let, které byly rozděleny do čtyř kategorií. Na asfaltu mělo každé dítko vymezeno prostor o velikosti 1 m2,
kde si mohlo křídami nakreslit jakýkoliv obrázek. Když už byli malí výtvarníci hotovi, měla tříčlenná porota obtížný úkol vyhodnotit jejich
kresby. V každé kategorii byli vyhlášeni vítězové, kteří si na stupních
vítězů převzali ocenění. Dětem, které se neumístily na prvních třech
místech, byla předána sladká cena útěchy.

Oficiální název týmu: SK Rájec
Vedoucí týmu - kontakt: Polcer Jiří
Věkový průměr týmu: 30.5
Počet sezón v ŠMHL: 3
Počet hráčů: 30
Nejvíce kan bodů (všech sezón): Maixner Tomáš (65)
Nejvíce branek: Maixner Tomáš (38)
Nejvíce asistencí: Polcer Jiří (27)
Nejvíce zápasů: Polcer Jiří (61)
Nejvíce kan. bodů (aktuální sezóny): Maixner Tomáš (22)
Nejvíce gólů: Maixner Tomáš (12)
Nejvíce asistencí: Maixner Tomáš (10)
Nejvíce zápasů: Polcer Jiří (21)

Aktuální pořadí hokejových týmů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HC Válec Olomouc
Kódl Team
HC Sifoni Mohelnice
SK Rájec
HC Sršni
HC Schwarzbach

7.
8.
9.
10.
11.
12.

HC Šneci Újezd
HC Béci Prostějov
HC Draci Libina
Beery Penguins
HC Kometa
HC Demons

Členové SK Rájec, spolek připravili taktéž 4. června od 16:00 hodin v prostorách za kulturním domem akci Sousedské posezení. Pro
děti byly připraveny různé sportovní disciplíny a malování na obličej
podle přání dětí. Na splnění všech úkolů dohlížely pohádkové bytosti. Jakmile měly děti všechny úkoly splněny, mohly si samy svoji odměnu vylosovat. K poslechu všem přítomným hrála country kapela
Pracka. K občerstvení si návštěvníci mohli koupit makrely a uzeniny
s udírny. Počasí této akci přálo a zábava probíhala do pozdních večerních hodin.

Základní škola
a Mateřská škola Rájec
Pro naladění jarní a velikonoční atmosféry jsme ve dnech 14. až
17. března vyhlásili ve škole již druhý ročník oblíbené akce Barevný
týden. Pondělí bylo bílé, úterý červené, středa žlutá a čtvrtek modrý. Žáci soutěžili, které družstvo bude mít nejvíce oblečení a doplňků
v příslušně barvě. V pátek 18. března v dopoledních hodinách jeli jak
žáci školy, tak i děti ze školky na výlet na hrad Šternberk. Zde jsme se
zúčastnili komentované prohlídky hradu, při které jsme se dozvěděli
nové informace o velikonočních zvycích dodržovaných v minulosti.
Pro žáky školy byla připravena i pohybová hra v prostorách parku
hradu. Dále si školáci nazdobili perníčky a vyrobili jidáše, děti ze školky zdobily svícínek. Od pondělí 21. března do středy 23. března 2016
se konala v prostorách tělocvičny školní družiny Velikonoční výstava
výtvarných prací a jarních výrobků žáků školy a dětí ze školky.
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Před jarními svátky se v DDM Krasohled v Zábřehu konalo oblastní kolo pěvecké soutěže Moravský zvoneček, kde se ve své kategorii
umístila na 1. místě Jana Bartošová a postoupila do okresního kola
v Šumperku. Zde po svém pěveckém vystoupení byla nominovaná
na účast do krajského kola pěvecké soutěže lidových písní O hanáckýho kohóta do Prostějova. V Prostějově pro ni sice soutěž skončila,
ale i přesto je to velký úspěch.
Ve středu 30. března nás navštívil Tonda Obal. Byl to název přednášky o třídění odpadu. Děti si upevnily znalosti o ochraně životního
prostředí.
Prvního dubna jsme měli ve škole Den naruby. Tento jediný den ve
školním roce se žáci stali učiteli a učitelé zase žáky. Děti si užily plno
zábavy a zjistily, jak je někdy obtížné býti pedagogem.
27. dubna se dva žáci třetího ročníku a jeden žák čtvrtého ročníku
zúčastnili 7. ročníku matematické soutěže pro 3. a 4. třídy pořádanou
ZŠ Školská Zábřeh. Soutěže se zúčastnilo 51 dětí z 10 škol a řešili
10 úloh. I když naši žáci pilně počítali, neumístily se v první trojce, ale
poslední jsme také nebyli. Říká se, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Všichni počtáři byli odměněni medailí se slonem a diplomem.
Učitelé získali ocenění pro školu za účast v soutěži. Na vyhodnocení
soutěže byl přítomný starosta města Zábřehu pan František John.
Na začátku května se děti a žáci ZŠ a MŠ Rájec věnovali pod vedením pedagogů nácviku pásma na kulturní vystoupení ke Dni matek.
Počátkem jara jsme se dali do zahradničení, zasadili a vyseli jsme
na školním pozemku zeleninu a bylinky, o kterou se pilně staráme.
Veškerá naše úroda bude zužitkována ve školní jídelně.
Ve čtvrtek 5. května se konala beseda pro děti: Jak se chránit v nebezpečných situacích.
18. května dopoledne nás navštívil kouzelník. Celou hodinu bavil
jak děti ze školky, tak i školáky svým kouzelnickým vystoupením,
žonglerským umem a předvedl i šikovnost svých dvou pejsků. Na závěr vystoupení všichni přítomní shlédli a také si pohladili skutečného
medvídka mývala, o kterém se dozvěděli i informace z jeho života jak
ve volné přírodě, tak i v zajetí.
19. května děti z mateřské školky jely na sportovní dopoledne do
Zábřehu, kde se na zdejším stadionu pořádala olympiáda pro školky.
Dovezly si i medaile a získaly i drobné sportovní potřeby na využití
ve školce.
Ve čtvrtek 26. května žáci všech ročníků naší školy jeli na dopravní
hřiště do Mohelnice, kde si připomněli a zdokonalili se v pravidlech
silničního provozu. Žáci čtvrtého ročníku skládali písemný test
a praktickou zkoušku z jízdy na kole v simulovaných dopravních
situacích. Po úspěšném splnění obdrželi průkaz cyklisty, což se ne
vždy podaří.
V pátek 27. května jsme se s žáky čtvrtého a pátého ročníku vydali
vlakem na výlet do Prahy. Zde se děti seznamovaly s velkoměstem
a historickými krásami našeho hlavního města. Naše trasa vedla od
hlavního nádraží na Václavské náměstí, odtud dále k Národnímu divadlu a na Karlův most. Na Kampě jsme posvačili a naše kroky pokračovaly přes Malou stranu k Pražskému hradu. Dále přes nádvoří
do katedrály sv. Víta a následně do Valdštejnských zahrad. Potom
opět metrem na Staroměstské náměstí a odtud pěšky na Václavské
náměstí, kde následoval zasloužený odpočinek a posilnění v dětmi
oblíbeném fastfoodu McDonald. Potom nás čekalo jen dojít na nádraží a cesta vlakem zpět domů. Zážitků za více jak dvanáctihodinový
výlet bylo až až.
Na začátku měsíce června ve středu 8. 6. se konal společný celodenní výlet dětí základní a mateřské školy do ZOO Dvůr Králové.
I během tohoto pololetí se žáci zdokonalovali v disciplínách Sazka
Olympijského víceboje, kde získali plný počet bodů. Splnili i dva doplňkové úkoly, vymyslet pokřik pro olympioniky v basketbalu na letní
olympiádu v Brazílii a zdravá strava.

V letošním roce budou
realizovány projekty

Z programu POV 2016 Olomouckého kraje pomocí dotace 291.000 Kč
bude opraveno prostranství u základní školy, kde bude provedena výměna povrchu chodníků za zámkovou dlažbu, výměna vitrín a umístění stožárů. U kulturního domu vznikne plocha pro posezení a informační vitríny. Celkové náklady projektu budou ve výši 733.119 Kč.

Za podpory dotací Ministerstva zemědělství v objemu 7.676.000 Kč
a Olomouckého kraje 1.771.200 Kč bude vybudován Vodovod Rájec
- část II. Z vysoutěženého rozpočtu ve výši 11.809 tis. Kč obsahuje distribuční řady 1-3 v celkové délce 3367,5 m., s napojením na zásobní
řad vybudovaný v projektu Vodovod Rájec I. část.
Informace k vodovodním přípojkám
Opakovaně zdůrazňujeme nutnost dodržení zákona o vodovodech, § 11, odst. 2 - potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně
jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody (studny), než je
vodovod pro veřejnou potřebu.
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou v úseku od odbočení s hlavního řadu k vodoměru. Vlastníkem a pořizovatelem je
vlastník připojované nemovitosti. A to i na veřejných pozemcích
potřebných ke vzniku přípojky. Umístění přípojek se realizuje po
projednání s vlastníkem vodovodu – obcí Rájec. Vlastník vodovodu hradí pořízení projektové dokumentace přípojky, odbočovací
armaturu a uzávěr na řadu. Ostatní výdaje spočívající v pořízení hadice přípojky, výkopových a dalších prací pro pokládku vodovodní
přípojky a vnitřního vystrojení pro umístění vodoměrné soustavy
v nemovitosti hradí vlastník nemovitosti. V souvislosti s provozním
tlakem v hlavním řadu 650 kPa, je doporučené instalovat redukční ventil pro úpravu tlaku do vnitřního rozvodu domu. Propojení
a plombování vodoměru provede provozovatel vodovodu fa EKOZIS Zábřeh dle standardů ŠPVS Šumperk, dodavatele pitné vody.
Vlastník přípojky musí vytvořit bezpečný přístup těmto pracovníkům. Důležitým prvkem je limit délky přípojky, kdy při délce nad
15 metrů, musí být instalovaná vodoměrná šachta. Její umístění by
mělo být na veřejně přístupném místě (pozemku). V případě, že na
takovém pozemku není prostor, umožňuje se umístit šachtu na soukromém pozemku. Provedení bývá z plastu, nebo betonu. Možné
řešení nabízí výrobci Levnéšachty.cz, Brandejský, Hutira, a podobně. Při výběru se musí zvážit těsnost proti zatopení spodní vodou,
ale i dešťovou povrchovou vodou. V případě nedodržení požadovaných standardů, může provozovatel v souladu se zákonem o vodovodech odmítnout připojení do odstranění závad. V případě řešení
přípojky bez výkopovou metodou – protlakem, řeší situaci a způsob
financování vlastník přípojky.
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Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Kam za kulturou o prázdninách
Muzeum v Šumperku

Stolečku, prostři se! Výstavní síň do 11. září 2016
Mimořádný estetický zážitek, který přivodí pohled na krásně prostřené stoly, určitě mnohé návštěvníky zaujmou i postery se zobrazením
různých typů stolního nádobí, skleniček a příborů.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma
Koupaliště a plovárny, do 11. září 2016
Výstava se bude věnovat historii koupališť, nebudou chybět ani koupací úbory a doplňky, pomůcky k plavání nebo rekreační sporty vztahující se k těmto volnočasovým aktivitám.
Vstupné: plné 30, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma
Autíčkománie Muzejíčko (Galerie Šumperska) do 25. září 2016
Výstava modelů autíček, kterým se dříve neřeklo jinak než „angličáky“.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma

Radek Pilař – Dětem pro radost, 3. června – 23. října 2016
návštěvníci potkají nejen s Večerníčkem, loupežníkem Rumcajsem,
jeho ženou Mankou a malým Cipískem, ale i s dalšími pohádkovými
postavami. Také si budou moci na výstavě vyzkoušet odvyprávět pomocí jednoduché animační techniky svůj vlastní příběh s Rumcajsem
v hlavní roli, pohrát si se světlem a stínem či otestovat, jak dobře znají nejdéle vysílanou znělku v českých televizích. Dokonce si mohou
sami ozvučit krátkou ukázku večerníčku.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově

Hádanky pánů z Vlašimi a Strašidelný labyrint, stálá expozice.
Interaktivní expozice pro děti tvoří součást celkové prohlídky (lze ji
však navštívit i samostatně). Děti si budou moci po náročném výkladu vyzkoušet vlastní dovednosti a potrápit hlavičky hádankami. Pro ty
odvážnější z nich je ve Vlašimském paláci otevřen Strašidelný labyrint.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč

Muzeum v Zábřehu

Pojďte, děti, budeme si hrát! do 28. srpna 2016
Herna představí skládačky, hlavolamy, kvízy, hry a spoustu dalších
dovednostních úkolů pro malé i velké.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 2 let zdarma

Muzeum v Mohelnici

Hasiči - Historie a současnost hasičského sboru v Mohelnici, 9. června – 25. září 2016
Výstava představí historii a současnost hasičského sboru v Mohelnici,
který v loňském roce oslavil 140. výročí založení.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma

Svoz komunálního odpadu
ve III. čtvrtletí 2016
Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut i svoz tetrapaků
a plastů.
19. července		
16. srpna		
13. září

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
60, 65, 70, 75, 80 a více roků.
červenec 2016
Milan Hegr
60
Vladimír Čvančara
65
Petr Bartoš
82
Ferdinand Polcer
60
		

srpen 2016
Miroslava Hrochová
Marie Smičková
Marie Smékalová
Josefa Maixnerová
Zdenek Havelka

září 2016
89
75
60
87
60

Václav Enter
Zdeněk Hubáček

83
60

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

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Občasníku je stanovena na 1. 9. 2016.
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: 30. 6. 2016, číslo vydání 2/2016. 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 a sazba: Markéta Sedláková,
Tisk: Computer Media s.r.o., Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail: obcasnik.rajec@seznam.cz
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