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Vítr ze strnišť s sebou přivál i letošní třetí číslo našeho Občasníku, který Vám nabízí pestrou paletu informací o dění v naší
obci i okolí. Přejeme Vám krásné počasí při dlouhých procházkách barevnou podzimní přírodou.

Žehnání obrazu svatého Petra a Pavla

Poslední červnové pondělí 27. 6. 2016 se konala v 18:00 hodin ve
zdejší kapli v Rájci mše svatá. Při ní byl požehnán P. Františkem Eliášem, děkanem zábřežským, zrenovovaný obraz svatého Petra a Pavla.
Obraz opravil pan P. Hercig, malíř z Dubicka. Mše byla doprovázena
hrou na varhany panem Ladislavem Kolčavou taktéž z Dubicka. Po
mši následovala pouť k opravené kapličce, která byla děkanem posvěcena a obraz do ní uložen. Nechybělo i malé pohoštění, přítomným byly nabídnuty velmi chutné koláčky. Celkem na žehnání přišlo
přes 50 účastníků.
Velký dík patří panu Josefu Bartoňovi st. a jeho rodině, který kapličku opravil. Nad kapličkou stála stará třešeň, která se rozlomila
a střechu poškodila, omítka již byla poškozená a opadávala a tak pan
Bartoň v září 2015 započal kapličku opravovat.
O historii této kapličky se nachází informace v kronice:
Dne 5. července 1894 posvětil P. Vincenc Tesař, děkan zvolský za asistence P. Jana Kolčavy, faráře postřelmovského a dp. Františka Klemše, faráře
cotkytelského kříž u školy a sochu sv. Trojice. Současně byla vysvěcena
socha sv. Antonína a obraz sv. Petra a Pavla malovaný od Karla Haislera.
Oba tyto obrazy byly následující neděli umístěny u Hájku a na Příčce.
Významný rájecký rodák, malíř Karel Haisler, se narodil v roce 1873
a většinu života prožil v Teodorově, který byl částí Rájce. Byl žákem zdejší
jednotřídky. Původně byl vyučen jako malíř pokojů, avšak později se věnoval především malbě medailonů a žánrů. Podle pamětníků měl také
pracovat jako dekoratér ve Vinohradském divadle a Národním divadle
v Praze. Pro čes. gymnázium v Zábřehu zhotovil roku 1904 obraz – Historie stavby čes. gymnázia v Zábřehu. Obraz byl veřejně vystaven v aule
a budil všeobecný obdiv. Dle úsudku tehdejšího ředitele Dr. Kahlíka„Jest
to nejlepší obraz budovy, jaký dosud máme“. V první světové válce byl
zajat v Niši v Srbsku, kde onemocněl epidemickou nemocí, na to byl zavezen po lodi na některý ostrov v Jonském moři, kde v roce 1916 zahynul.
Ke sloupu svatého Petra a Pavla se každoročně konaly poutě
a 24. června svatojánské pálení ohňů.
Podle pamětníků, po válce v roce 1951 při jedné děkovné pouti k
Petru a Pavlu, když zastával funkci předsedy obce pan Josef Machá-

ček, napadla paní Emílii Ptáčkovou a paní Marii Blankovou myšlenka
postavit boží muku pro obraz svatého Petra a Pavla, jelikož kříž, který
tam stál, byl již v havarijním stavu.
Pan Alois Maixner se této myšlenky chytil, domluvil se se skupinou
věřících a oslovili pana Josefa Macháčka, který nakonec svolil se slovy
„Tak si ji postavte“. Při práci se podíleli páni Josef Nevtipa, Jan Schneider, Alois Balcárek, zedník Jan Zitta a Jan Žanda s koňským spřežením.
A kaplička za dva dny stála. V té době se veškeré náboženské činnosti zakazovaly. Po několika dnech přišel pan Josef Macháček s tím,
že se zamítá kapličku stavět. Načež oni na to „Už je pozdě, kaplička
již stojí“.
V tomto roce se uskutečnil průvod s družičkami a velkým zástupem lidí. Obraz a kaplička byly panem farářem Františkem Kolajou
posvěceny a díky této kapličce je obraz svatého Petra a Pavla dochován dodnes. Ještě mnozí si pamatují konání poutí s panem farářem,
avšak v 60. letech již byly poutě zakázány.
V roce 1974 kapličku rodina Maixnerova opravila a obraz byl obnoven malířem panem Adolfem Sittou z Hoštejna.

Rájecká škola na ČT1
V loňském školním roce se naše škola znovu zúčastnila soutěže
Sazka olympijský víceboj, který je součástí projektu Česko sportuje.
Cílem této akce není soutěžit mezi sebou o nejlepší výsledky, ale během hodin TV i mimo ně zapojit co nejvíce žáků do osmi lehce měřitelných disciplín a zároveň je motivovat ke sportování i ve volném
čase. Mezi disciplíny patří: běh do „T“ (člunkový běh), zkrácené sedy
lehy, postoj čápa, sprint na 60 m, běh na 500 m, skok z místa, hod
basketbalovým míčem a hluboký předklon. V rámci soutěže byly zařazeny i doplňkové úkoly, pro školní rok 2015/2016: nakreslit obrázek s motivem sportu, seznámení se s nutričními hodnotami potravin
a využití živin při pohybu obecně a natočit krátký klip s povzbuzujícím pokřikem pro naše basketbalisty na olympiádu.
Českou televizí byla natočena krátká reportáž zachycující právě
naše šikovné žáky při plnění některých disciplín, která byla odvysílána dne 20. 7. 2016 před každodenním večerním losováním Sazky –
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Sportky. Celé video můžete shlédnout na této webové adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=K2e2hkub8xQ&feature=youtu.be&list=PL20598F1F704CC8AA
Soutěže se rájecká škola zúčastnila již ve školním roce 2014/2015,
kdy obsadila 3. místo v Olomouckém kraji mezi školami do 100 žáků
a v celostátním žebříčku byla na místě 5. Tehdy se děti setkaly s českými vrcholovými sportovci, Mirkou Knapkovou a Ondřejem Bankem,
se kterými si všichni s chutí zacvičili v tělocvičně a na obecním hřišti
v Hrabové.

Rozloučení s prázdninami
V sobotu dne 27. června se konala v odpoledních hodinách v prostoru za kulturním domem již tradiční akce sdružení SK Rájec, spolek Rozloučení s prázdninami. Děti se vyřádily na nové trampolíně,
kterou zapůjčila Základní škola a Mateřská škola Rájec. Dále si malí
a velcí mohli zahrát stolní tenis, zkusit své jezdecké umění v jízdě na
koni, nebo si nechat namalovat na obličej cokoliv, co je napadlo a bylo
v silách malířek. Nechyběla ani tombola. Bylo nabídnuto občerstvení
z udírny. Velkolepým závěrem této akce se stal ohňostroj, který bylo
možné nad Rájcem spatřit po 21. hodině.
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Základní škola
a Mateřská škola Rájec
1. září 2016 byl zahájen školní rok 2016/2017, slavnostního zahájení se zúčastnili žáci, rodiče prvňáčků, pedagogické pracovnice
a starosta obce. Žáky ZŠ přivítal pedagogický sbor ve stejném složení jako v loňském roce. V letošním roce navštěvuje naši malotřídní
školu 19 žáků (1. ročník – 2 žáci, 2. ročník – 3 žáci, 3. ročník – 4 žáci,
4. ročník – 3 žáci a 5. ročník 7 žáků). Třídním učitelem 1. a 5. ročníku je
paní ředitelka Mgr. Jana Grünwaldová, 2., 3. a 4. ročníku paní učitelka Lucie Zapletalová. Paní učitelka Šárka Svrčinová vyučuje anglický
jazyk, přírodovědu, vlastivědu, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, informatiku, pracovní činnost (1. a 5. ročník) a hudební výchovu
(1. a 5. ročník). Od října do května mohou žáci navštěvovat tyto školou
nabízené kroužky: informatika, anglický jazyk 1. a 2. ročník, anglický
jazyk 3., 4. a 5. ročník, hra na zobcovou flétnu a dramatický kroužek.
Nově vybavenou školní družinu navštěvuje 17 žáků. Opět má družina
ranní, dopolední a odpolední provoz. Dopolední družinu využívají
žáci 1., 2. a 3. ročníku.
Škola se znovu zapojila do projektů: Mléko do škol, Ovoce do škol
a Sazka olympijský víceboj. Dále jsme zahájili sběr PET vršků pro postiženou Jůlinku pořádaný Charitou Zábřeh (v případě zájmu můžete
vršky nosit v době přestávek do školy).
Mateřskou školu navštěvuje 20 dětí od 2 do 6 let. Podobně jako
školní družina byla školka vybavena novým nábytkem. Po mateřské
dovolené se do školky vrátila paní učitelka Bc. Tereza Chládková.
O stravu se nadále stará stejné personální obsazení jako loni. Mezi
suroviny, ze kterých se vaří, byla zařazena i zelenina vlastnoručně vypěstována dětmi v rámci školní družiny (mrkev, červená řepa, cibule
a brambory).
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Volby 2016
Volby do zastupitelstev
krajů byly vyhlášeny na
7. a 8. října 2016. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 7. října od
14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. října od 8:00 do 14:00 hodin.
V naší obci nadále zůstává volební místností školní jídelna. Volit může
každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. Rádi bychom
zdůraznili, že voliči musí mít s sebou platný občanský průkaz nebo
cestovní pas.V případě závažného zdravotního důvodu je možné
požádat obecní úřad o hlasování mimo volební místnost. K voliči se
dostaví dva členové komise s přenosnou hlasovací schránkou.

Vlakem, autobusem i tramvají
na jednu jízdenku
Od září se znovu zjednodušilo cestování hromadnou dopravou. Občané mohou jezdit s jednou jízdenkou. Ta platí ve všech spojích objednaných Olomouckým krajem, ale také v městské hromadné dopravě
v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku, Zábřehu a Hranicích.
K 1. září se do systému IDSOK integrovalo šest zbývajících železničních tratí číslo 270, 274, 280, 290, 300 a 330. Na jednu jízdenku
je možné cestovat všemi spěšnými a osobními vlaky, příměstskými
autobusy, ale i MHD.
Jízdenky si cestující mohou kupovat na obvyklých místech, tedy
u řidičů autobusů, v pokladnách Českých drah i v informačních kancelářích dopravců.
Tratě zařazené k 1. září do IDSOK:
270 Hoštejn – Zábřeh – Olomouc – Hranice – Polom
274 Litovel předměstí – Mladeč
280 Hranice na Moravě – Hustopeče nad Bečvou
290 Olomouc – Uničov –Šumperk
300 Přerov – Chropyně – Nezamyslice
330 Přerov – Říkovice

Kam za kulturou
Muzeum v Šumperku

Stálá expozice VM v Šumperku
Příroda a dějiny severozápadní Moravy
Tato expozice se může jako první muzejní expozice v ČR pochlubit unikátním produktem – zcela automatickým audioprůvodcem GuidePort.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma.
Juraj Hovorka, do 13. 11. 2016
Výstava je uspořádaná k příležitosti 90. výročí narození Juraje Hovorky pocházejícího z šumperského regionu, nabídne průhled do umělcovy rozmanité tvorby.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

Hollarova galerie

Kouzlo papírových modelů hradů a zámků, do 6. 11. 2016
Papírové modely přiblíží zajímavé, pozoruhodné a jistě i reprezentativní hrady a zámky z celé České republiky, např. Kokořína, Litic, Točníku, Náchodu, Rožmberku, Třebíče a mnoha dalších. Sbírku více jak
60 modelů na výstavu zapůjčil sběratel Ing. Jiří Struž z Olomouce. Návštěvníci si budou moci sami vyzkoušet vystřihnout a slepit model a
svůj výrobek si jako suvenýr odnést domů.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma.
Souvky, do 6. 11. 2016
Geologická výstava o horninách, které byly přisunuty ledovcem během doby ledové. Seznamuje návštěvníky se samotným pojmem souvky – typy a původem.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma.
Podzimní herna, do 7. 11. 2016
Další pokračování oblíbené herny přinese zbrusu nové hádanky a
atrakce, jako například dobývání hradu, tankovou bitvu nebo kynologický koutek pro milovníky psů.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma.

Vodovod Rájec
Dalším krokem pro zprovoznění vodovodní přípojky, je 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.
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Připravované akce
Sobota 22. 10. 2016
Dlabání dýní, pořádají členové zastupitelstva obce Rájec

Sobota 12. 11. 2016
VVH SK Rájec, spolek a turnaj ve stolním tenise

Sobota 3. 12. 2016
Mikulášská nadílka, pořádají členové zastupitelstva obce Rájec

Svoz komunálního odpadu ve III. čtvrtletí 2016
Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut i svoz tetrapaků a plastů.
11. října

8. listopadu

6. prosince

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají
60, 65, 70, 75, 80 a více roků.
říjen 2016
Bartošová Anna
Nevtipová Alena
Johnová Božena

Kunrt Václav

prosinec 2016
75
82
87

Hrubá Emilie
Maňka Vladimír

70
70

listopad 2016		
75

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

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Občasníku je stanovena na 1. 12. 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: 10. 10. 2016, číslo vydání 3/2016. 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: Mgr. Michal Peichl,
Tisk: Computer Media s.r.o., Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail: obcasnik.rajec@seznam.cz

4

