
 

 

 

 

  

 

 

 

               Dne 21. září 2018 si celý svět 

připomněl Mezinárodní den míru, což 

znamená období bez války. Poprvé se 

tento svátek slavil v roce 1981. V rámci 

Evropského roku kulturního dědictví proběhla 

v pátek akce „A zvony zní“, jejímž cílem bylo v době 

od 18:00 do 18:15 hodin místního času rozeznít v celé 

Evropě co největší počet zvonů jako symbolů míru. V Rájci se 

rozezněly zvony z kaple a zvonice. Prostřednictvím webové stránky 

https://sharingheritage.de/en/ringing-bells-across-europe  je mož-

né sdílet fotografie a videa z průběhu akce.     

 

     V neděli dopoledne 30. září byla sloužena v kostele 

Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli zádušní mše za duše 

zemřelých v bitvě u Zvole. 

 

      Ve dnech 5. a 6. října 2018 si občané ČR 

volili své zástupce obcí        a měst. V Rájci 

do jediné volební místnosti, tradičně 

zřízené v prostorách školní stravovny, přišlo 

odevzdat svůj hlas 263 voličů z celkového 

počtu osob 394, kteří byli zapsaní ve výpisech ze seznamu voličů a 

jejich dodatků. Celkem tedy přišlo volit 67 % oprávněných voličů. 

Ve volební místnosti zasedala šestičlenná volební komise. 

Ráječtí občané vybírali ze tří volebních stran:  

1. Sdružení nezávislých kandidátů, 2. SDRUŽENÍ KANDIDÁTŮ ZA 

LEPŠÍ RÁJEC A POLITICKÉ HNUTÍ STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ                    

a 3. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana 

lidová. Strana č. 1 získala celkem 394 hlasů, strana č. 2 dostala 1 019 

hlasů a straně č. 3 dali voliči 355 hlasů. V každé z těchto stran 

kandidovalo 9 kandidátů, ze kterých se volilo 7 členů zastupitelstva 

obce. V průběhu voleb, v sobotu dopoledne, byla použita přenosná  

volební schránka, do které odvolilo 7 našich občanů. Tyto občany 

na jejich žádost navštívili dva členové volební komise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      V těchto komunálních volbách získali nejvíce hlasů tito zástupci 

stran, kteří se stali 

členy nového 

zastupitelstva obce:  

 Na 1. ustavujícím 

veřejném zasedání 

Zastupitelstva obce 

Rájec, které se konalo 

29. října 2018 byl 

zvolen starostou 

(uvolněný) obce Rájec 

Vladimír Hroch, místo-

starostou (neuvolněný) Mgr. Josef Zika, předsedou kontrolního 

výboru Libor Maixner, členem kulturního výboru Ing. Marek 

Papoušek, předsedou finančního výboru Marek Pucher, předsedou 

kulturního výboru Marcela Strašilová, členem kontrolního výboru 

Ing. Miloš Uherka. Dále za členy finančního výboru byli zvoleni Ing. 

Tomáš Keprt a Oldřiška Knýřová. Třetím členem kontrolního výboru 

se stal Milan Novák a kulturní výbor byl doplněn Martou Hojgrovou. 

 

     Druhou říjnovou neděli 14. 10. se v Rájci opět po roce slavily 

hody. Již během týdne se v mnoha domácnostech peklo cukroví         

a v sobotu probíhaly přípravy na nedělní slavnostní oběd, na který 

byli pozvaní blízcí příbuzní. Na návsi u hasičské zbrojnice byly již 

před víkendem umístěny atrakce určené nejen pro děti. V neděli 

přijeli stánkaři, kteří nabízeli různé druhy zboží. Na kolotoče se 

nejvíce těšily děti.       I přesto, že na některých vesnicích tato tradice 

upadá,   u nás se hody stále slaví.  

     Místní sportovní 

klub pořádal od 

14:00 hodin na 

fotbalovém hřišti 

Hodový fotbálek, ve 

kterém se střetli 
místní ostřílení a 
zkušení borci 

s rájeckým mládím. 

Nejmladšímu hráči 

bylo 12 let a hrálo se 

v sestavě pět na pět. 

Č. 

strany 

Jméno 

kandidáta 

Celkový počet 

hlasů 

2 Vladimír Hroch 212 

2 Miloš Uherka 154 

1 Libor Maixner 151 

2 
Marcela 

Strašilová 
148 

2 Josef Zika 135 

2 Marek Pucher 124 

3 Marek Papoušek 91 

Rájec si připomněl Světový den míru 

OBCE RÁJEC 
 

Milí čtenáři, opět se rok s rokem sejde a před námi jsou nejkrásnější svátky v roce. Přejeme Vám krásné 
a poklidné svátky vánoční, strávené ve společnosti rodiny a přátel. Ať nejen děti najdou mnoho dárků 
pod stromečkem a příští rok 2019 je alespoň tak úspěšný jako ten letošní. Také bychom Vám rádi 
poděkovali za Vaši přízeň v letošním roce. 
 

Bohoslužba za padlé 

Ráječtí občané volili své zastupitele 
Rájecké hodování 

4/2018 
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      Obec Rájec jako každý rok na podzim pořádala v sobotu 

odpoledne 27. října v klubovně místního kulturního domu akci 

Dlabání dýní. Sešli se zde převážně rodiče s dětmi, kteří si vydlabali 

dýni nejen se strašidelným motivem. Letos se vyřezávalo dokonce  

i do cukety. Nechyběla opět ani ochutnávka smažených dýňových 

lupínků, které děti milují.  

 

 
 

 

     V září odstartoval již devátý ročník amatérské hokejové soutěže, 

která je nazvaná Šmatlácká hokejová ligy. Utkání se převážně hrají 

na zimním stadionu v Uničově. Série zápasů trvá až do jara 2019.     

V letošní sezóně o titul mistra bojuje 303 hokejových samouků           

z dvanácti týmů. Hraje se dvoukolovým herním systémem, každý       

s každým, tj. 22 zápasů na tým. Jednotliví hráči jsou naprostí 

amatéři, kteří nikdy neměli s profesionálním hokejem zkušenosti      

a své dovednosti získali jen vlastním přičiněním a pilným tréninkem 

doma na rybníce nebo na pronajatém zimním stadionu. Odtud 

pramení i tento název ligy. Jednotliví hráči musí vyhovět stávajícím 

pravidlům a podmínkám ligy se statusem jako neregistrovaní, 

bývalým profesionálním hráčům je vstup do této ligy odmítnut.           

I přesto mají tito hokejisté co ukázat a tato soutěž se stává čím dál 

více populární. 

Zde uvádíme výsledky jednotlivých utkání našich borců: 

Datum utkání Mužstva Skóre 

16. 9. 2018 HC Sršni – SK Rájec 3 : 9 

23. 9. 2018 SK Rájec – Beery Penquins 2 : 4 

1. 10. 2018 HC Shwarzbach – SK Rájec 5 : 2 

6. 10 2018 SK Rájec – HC Béci Prostějov 8 : 2 

13. 10 2018 SK Rájec – HC Demons 5 : 0 

21. 10. 2018 HC Draci Libina – SK Rájec 0 : 7 

4. 11. 2018 HC Šneci Újezd – SK Rájec 4 : 8 

11. 11. 2018 HC Sifoni Mohelnice – SK Rájec 6 : 3 

18. 11. 2018 SK Rájec – HC Válec Olomouc 8 : 5 

24. 11. 2018 HC Stars Prostějov – SK Rájec 2 : 7 

3. 12. 2018 SK Rájec – Kódl Team 2 : 5 

 

 

 

28. října 2018 uplynulo 100 let od 

založení Československa. Na mnoha 

místech naší republiky probíhaly 

oslavy k připomenutí tohoto vý-

znamného výročí v českých 

dějinách.   

     V pátek 26. října 2018 byly u nás 

v obci zasazeny na horním konci nad 

rybníkem dvě lípy, které tuto 

událost budou připomínat. Zúčast-

nili se jí i někteří žáci místní školy a 

dopomohli s konečnou úpravou 

okolí zasazených stromů. 

     V sobotní podvečer 27. října se v 18:00 hodin konal lampionový 

průvod, jehož trasa 

vedla od kulturního 

domu k pomníku 

občanů padlých v  1. 

světové válce. V če-

le průvodu šli dva 

ráječtí dobrovolní 

hasiči s vlajkami. U 

památníku byl polo-

žen věnec, zazněla 

česká státní hymna a starosta obce pronesl krátký projev.  

 

 

     Sportovní klub pořádá pohybové aktivity nejen pro děti, ale i pro 

dospělé. Od poloviny října probíhá ve spolupráci se Zvolskou 

čtyřkou na sále kulturního domu každé úterý odpoledne florbal pro 

kluky a děvčata od 6 do 12 let.  

     Ve středu v 15:30 hodin začíná cvičení pro nejmladší děti do věku 

4 let. Po nich následují pohybové aktivity pro starší děti do 12 let.   

Od konce listopadu začalo cvičení pro ženy každou středu v době 

od 19:00 hodin do 20:00 hodin. Samozřejmě nechybí setkávání            

i našich seniorek každý středeční podvečer. 

     V sobotu 10. listopadu se na sále KD konal od 13:00 hodin turnaj 

ve stolním tenise pro děti, mládež a dospělé. Celkem dvanáct 

účastníků bylo rozděleno do dvou kategorií podle věku, umu                 

Výroba podzimních dekorací z dýní 

Ráječtí hokejisté opět bojují ve Šmatlácké 

hokejové lize 

V Rájci se sázely lípy a proběhla pietní akce 

k výročí republiky 

SK Rájec, spolek je aktivní 

2 



a pohlaví. V první kategorii mezi sebou soupeřilo 8 borců a ve druhé 

kategorii 4 stolní tenisté. Z každé skupiny byli vyhlášeni 3 vítězové, 

kteří byli oceněni drobnými dárky. Ti, kteří se neumístili, nemusí být 

smutní, jistě strávili příjemné odpoledne. Jak se říká: „Není důležité 

zvítězit, ale zúčastnit se.“ 

     V týž samý den v podvečer se konala na sále kulturního domu 

Výroční valná hromada SK Rájec, spolku v pořadí již jedenáctá. Na 

programu bylo zhodnocení roku 2018, plány na rok 2019, 

představení nových cvičebních pomůcek, seznámení s GDPR, 

zaplacení příspěvků. Po diskuzi následovala večeře a volná zábava.  

 

 

 

 

      

 

 

 

      První dvě vyučovací hodiny ve středu  3. října proběhlo setkání 

školáků se Zdravou 5, tentokrát se věnovali nakupování. 

     4. října žáci základní školy jeli spolu s pedagogickými 

pracovnicemi vlakem do Olomouce na podzimní Floru. Děti zde 

shlédly naaranžované veškeré druhy zeleniny a ovoce, které se na 

podzim sklízí. Nechyběla ochutnávka kysaného zelí, jablek, různých 

druhů medu s příchutí jahod, malin, borůvek a rakytníku, zdravých 

bylinných bonbonů a také moštu. Mošt si musely vyrobit částečně 

samy za pomocí šlapacího kola, které bylo poháněno hochy z naší 

školy. Navštívily i koutek ochránců přírody, kde si mohly poskládat 

ptačí budku, vyrobit hmyzí domeček pomocí aku-vrtačky a zkusit 

odpovědět na otázky týkající se přírody. Samozřejmě nechyběl 

oblíbený nákup rostlin, největší sháňka byla po masožravých 

rostlinách. Děti jezdí na výlety většinou autem a autobusem, takže 

cesta vlakem a tramvají je pro ně nová zkušenost. 

     15. října v rámci tělesné výchovy, kde se sešli všichni žáci školy, 

se konala Drakiáda. Počasí dětem přálo a do oblak se vznesli všichni 

draci. Někteří draci vzlétli tak vysoko, že děti vymotaly celý 

provázek a drak je potahal. Pouštění draků se neobešlo ani bez 

rozplétání zamotaných provázků. 

     O čtvrtečním dopoledni 18. října jeli chlapci a děvčata všech 

ročníků se školou na dopravní hřiště v Mohelnici. Opět zde získávali 

nové informace, zdokonalovali se a upevňovali vědomosti 

v pravidlech silničního provozu při jízdě na kole.  

     Školní děti se zúčastnily dvouhodinové přednášky Jak vycházet 

s rodiči, která proběhla začátkem listopadu ve škole za účasti 

lektorky. 

     K oslavě 100. výročí založení republiky žáci ZŠ zhotovili vlajky         

a vyzdobili jimi v prvním patře okna školy.     

     Již po několikáté jeli žáci školy opět na prodejní výstavu klientů  

a pracovníků denního centra OÁZA Charity Zábřeh, která se konala 

27. listopadu. Letos měla název: Těšíme se na Vánoce. 

     Od pondělí 26. listopadu jezdí žáci školy jedenkrát týdně na 

plavecký výcvik na bazén do Zábřehu. V průběhu 10. lekcí se 

zdokonalují v různých stylech plavání.  

     Základní škola a mateřská škola se zúčastnila veřejné sbírky 

Fondu Sidus. Vybrala se částka 600 Kč. Ti, kdož přispěli, si mohli 

vybírat z magnetických záložek s motivy zvířátek. Výnos ze sbírky je 

určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické 

kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na 

pomoc individuálním pacientům. Škole byl zaslán dárcovský 

certifikát. 

     Dále se školní děti zapojily do Batůžkového projektu Marys 

Meals, kdy během měsíce listopadu mohli žáci darovat své 

nepotřebné zachovalé aktovky nebo batohy  kamarádům v tisíce 

kilometrů vzdálených školách v Africe. Do nich mohli vložit nové 

sešity, školní a základní hygienické potřeby nebo šortky s tričkem.  

Při počtu 12 dětí ve škole bylo do sbírky přispěno 9 školními batohy. 

Dále se školáci účastní sbírky Daruj sluch, sbírají PET víčka pro 

Sárinku. 

     Během měsíců září a listopadu navštívily děti mateřské školy 

dopravní hřiště a několik divadelních představení v Zábřehu.  

     V podvečer 25. října pořádala mateřská škola akci nazvanou 

Uspávání broučků. Zahájení proběhlo na zahradě místní školky, kde 

děti zazpívaly písničku 

Mravenčí ukolébavka a 

následovalo schování dětmi 

vyrobených broučků v pros-

torách zahrady. 

     Potom nadešel čas na 

průvod s rozsvícenými 

lampióny. Na ten se dítka 

velice těšila.Všichni přítomní 

se vydali směrem na horní 

konec obce. Po návratu zpět 

bylo pro účastníky na zahradě připravené drobné pohoštění – čaj      

a moučník.  

     V úterý 4. prosince dopoledne navštívil žáky školy a děti 

mateřské školky Mikuláš s andělem a nechyběl i neposedný čertík. 

Jak malé děti, tak i jejich starší kamarádi jim zazpívali písničky. 

Všichni byli obdarováni malým balíčkem.   

     Od konce listopadu do poloviny prosince se děti mateřské školy           

i žáci základní školy se svými pedagogickými pracovnicemi věnovali 

nácviku pásma na vánoční besídku. Proběhlo i pečení vánočního 

cukroví. 

 

 

     První listopadovou sobotu 3. 11. byl sál kulturního domu 

vyhrazen cestování. Poutavé vyprávění spojené s promítáním 

fotografií a videosekvencí přeneslo návštěvníky besedy 

s cestovatelem, spisovatelem a fotografem Jiří Márou a jeho 

manželkou Alenou tentokrát do Austrálie. Manželé seznámili 

Podzimní dění v Základní škole a Mateřské 

škole Rájec 

Cestopisná přednáška přenesla návštěvníky 

do Austrálie 
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přítomné s životem, s tamní přírodou i nejrůznějšími zajímavostmi 

a postřehy, které si z této země přivezli. Tuto cestu opět podnikli se 

svým synem upoutaným na invalidním vozíku, který ji celou 

naplánoval. Trasa měřila 24 000 km, cestovali v karavanu a každý 

den ujeli 600 km. Silnice jsou zde prý kvalitní, ale pro řidiče 

vzdálenosti šílené s pořád stejnou krajinou. Rozptýlení na dlouhých 

přejezdech nacházeli jen ve vracích havarovaných aut nebo 

zvláštně zdobených stromech svršky oblečení a bot, které mají 

odreagovat řidiče před spánkem. Výprava probíhala i v měsíci 

prosinci, kdy na Štědrý den měli místo kapra krokodýlí maso. 

Vyjížděli ze Sydney a pokračovali na sever. V přednáškách Jiřího 

Máry můžeme najít poučení, optimismus a motivaci pro všechny 

věkové skupiny a těšit se na další zajímavá setkání. 

 

 

 

     Prostory kulturního do-

mu byly v sobotu odpoledne 

1. prosince vyhrazeny ke kaž-

doroční Mikulášské nadílce 

pro naše nejmenší, kterou 

pořádali zastupitelé obce 

Rájec. 

     Od 14:30 hodin bylo pro 

děti připraveno loutkoherec-

ké vystoupení skupiny Klubíčko s pohádkou Andělíček Popleta. 

Následovaly hry, které vyplnily čas do příchodu Mikuláše 

s andělem, a samozřejmě nesměli chybět čerti. 

 

 

     Poslední listopadovou sobotu proběhlo v místní klubovně 

kulturního domu vánoční tvoření. Vyráběly se adventní věnce              

a vánoční dekorace, ty si přítomní odnesli domů. Nechybělo                    

i zdobení perníčků, které byly nabízeny účastníkům prosincových 

kulturních akcí. 

 

    Vážení obyvatelé obce, v rámci větší informovanosti občanů 

zvažujeme zavedení služby mobilního rozhlasu hromadným rozesí-

láním zpráv obecního charakteru (uzavírka vody, odstávka dodávky 

ČEZ, obecní akce apod.) e-mailem. Pokud budete mít o tuto službu 

zájem, doručte Vaše e-mailové adresy do kanceláře OÚ (tele-

fonicky, osobně, SMS zprávou nebo e-mailem).  

 

Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut i svoz 

tetrapaků a plastů. 

3. leden  29. leden 26. únor  26. březen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden – Tříkrálová sbírka 

26. ledna – XIII. obecní ples 

únor – Maškarní ples a Maškarní rej pro děti 

      

Blahopřejeme 

občanům, kteří se v těchto měsících dožívají 60, 

65, 70, 75, 80 a více roků. Přejeme Vám do 

dalších let hodně zdraví, spokojenosti                             

a rodinné pohody.        

leden   únor            březen 

Hubáčková Naděžda Šteiglová Věra           Hrochová Anežka 
Baldermannová Božena  Strašilová Drahomíra    Fojtová Marta 
Theimerová Jaroslava Fišnar Josef           Koruna Jan             
Hrubý Luboš              Hányš Adolf               
Ptáček Jan              Sitta František 
 

 

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 

Loutky a Maňásci 

     Výstava, která probíhá do 17. 2. 2019.  

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma.  

Muzeum Šumperk (Muzejíčko) 
Výstava betlémů 

     Výstava betlémů se koná do 20. 1. 2019.  

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma. 

Muzeum Zábřeh 
Vánoční ozdoby 

     Výstava Vánoční ozdoby se veřejnosti představí do 27. 1. 2019.  

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma. 

 

 

Informace z úřadu 

Svoz komunálního odpadu  

ve I. čtvrtletí 2019 

Připravované akce  

Děti opět navštívil Mikuláš s andělem           

a čerty 

Vyráběly se vánoční dekorace a adventní 

věnce 

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla OBČASNÍKU je stanovena na 1. 3. 2019 

Projekt pořízení, rekonstrukce, oprava požární techniky a nákup vybavení 
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2018.  

V roce 2018 Obec Rájec řešila problematiku pořízení požární                          
techniky pro JSDH – pro případ zásahu při nenadálých událos-                           
tech.  

   Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje                                                     
č. UZ/10/52/2018 ze dne 23.4.2018 bylo schváleno poskytnu-                               
tí finančního příspěvku na pořízení prostředků na vybavení                                     
jednotky sboru dobrovolných hasičů Rájec zřízené příjemcem.  

Projekt v celkové výši 34. 562,- Kč spolufinancovaný Olomouckým krajem ve 
výši 16. 000,- Kč a podílu obce Rájec ve výši 18. 562,- Kč. 

Užití publicity a loga Olomouckého kraje a jeho umístění 
                http://rajec.zabrezsko.cz/ude-dokument?OBRA0B00LJPI-0          

 

OBČASNÍK OBCE RÁJEC vydává jen v elektronické podobě Obec Rájec, Rájec 98, 789 01 Zábřeh, IČO: 00303267. Číslo vydání 4/2018, den vydání 19. 12. 2018. Úřední 
hodiny: pondělí a středa 7.00-12.30, 13.00- 17.00. Kontaktní informace: Tel.: +420 583 416 920 URL: http://rajec.zabrezsko.cz/ E-mail: obec.rajec@seznam.cz. Graf. 
úprava a korekce: Zábřežská tiskárna, Petra Malá, www. zabrezska.mypage.cz. Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail: obcasnik.rajec@seznam.cz 

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018  
Podpora přípravy projektové dokumentace  
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Rájec     

Projekt byl spolufinancován programem POV 2018 Olo-                                         
mouckého kraje ve výši 130.000 Kč. 

Pořízení projektové dokumentace je první fází přípravy projektu rekonstrukce 
obecní budovy a potřeb JSDH Rájec dle požadavků IZS. 

                            Celkové způsobilé výdaje na akci činily 260.000 Kč    
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Obec Rájec 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Kam za kulturou 

http://rajec.zabrezsko.cz/ude-dokument?OBRA0B00LJPI-0
mailto:obec.rajec@seznam.cz
mailto:obcasnik.rajec@seznam.cz

