
  

 

 

 

  

 

 

      K novoročním událostem 

patří již tradičně Tříkrálová 

sbírka. V naší obci koledníci 

navštívili domácnosti 4. ledna 

2020 a do čtyř zapečetěných 

pokladniček vykoledovali částku 

22 120 Kč (5 765 Kč, 5 530 Kč,       

5 500 Kč, 5 325 Kč). 

      Charita Zábřeh v letošním roce pořádala sbírku již                               

po jedenadvacáté. Koledovalo se v oblasti Zábřežska, 

Postřelmovska, Mohelnicka, Štítecka, Lošticka a Červenovodska. 

Bylo úředně zapečetěno 403 pokladniček, o 17 více než loni.                       

24 pokladniček bylo prázdných – pro nemoc vedoucího nebo                 

z jiného důvodu. Zástupci Charity Zábřeh v rozpečetěných 

pokladničkách spočetli částku 1 696 088 Kč (o 98 179 Kč více než 

vloni). Nejvíce skupinek vyrazilo na koledu v Zábřehu (77). Výtěžek 

nejbohatší pokladničky činil 20 154 Kč. Nejčastější platidlo nalezené 

v pokladničkách byla dvacetikoruna, dárci jich věnovali 6 177 kusů. 

Nejvyšší bankovkou byla letos dvoutisícikoruna, v pokladničkách 

jich bylo nalezeno 27 kusů. Kromě českých mincí a bankovek byly                        

v pokladničkách nalezeny také eura, libry, polské groše, ukrajinské 

hřivny, kuny  a rumunské bani.  Průměr výtěžku na pokladničku činil 

4 208 Kč (meziročně vzrostl o cca 69 Kč). 

      Z výtěžku sbírky přímé pomoci potřebným a chudším lidem                    

v našem regionu, na které se neseženou prostředky jinde, se bude 

přispívat na zřízení a provoz služeb pro seniory i handicapované – 

dopomoc s jejich bezpečím, mobilitou a aktivizací, zajištění rozvozu 

teplé stravy. Dále se bude spolufinancovat nově vznikající chráněné 

pracoviště, kde najdou zaměstnání lidé s postižením, na trhu práce 

jinak obtížně uplatnitelní.  

      Charita Zábřeh děkuje všem dárcům za finanční dary. 

Srovnání Tříkrálové sbírky s okolními obcemi 

Zvole  22 939 Kč 

Zábřeh  299 357 Kč 

Leština  33 630 Kč 

Lukavice  15 758 Kč 

Lesnice  20 555 Kč 

Hrabová 18 192 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled koledování v celé ČR 

Diecéze nebo arcidiecéze Výnos 

Arcidiecéze olomoucká 32 218 009 Kč 

Arcidiecéze pražská 8 636  096 Kč 

Diecéze brněnská 30 249 055 Kč 

Diecéze českobudějovická   8 500 865 Kč 

Diecéze královehradecká 20 708 048 Kč 

Diecéze litoměřická  3 623 131 Kč 

Diecéze ostravsko-opavská 20 440 612 Kč 

Diecéze plzeňská   5 959 864 Kč 

Tříkrálový koncert      922 151 Kč 

Celkem 131 257 831 Kč 

           Zdroj: webové stránky Charity Zábřeh 

 

 

      

Datum 

utkání 
Mužstva Skóre 

4. 1. 2020 SK Rájec – HC Béci Prostějov 7 : 3 

11. 1. 2020 SK Rájec – HC Schwarzbach  4 : 5 

18. 1. 2020 SK Rájec – Demons 2 : 1 

25. 1. 2020 SK Rájec – HC Beery Penguins  3 : 3 

1. 2. 2020 SK Rájec – HC Stars Prostějov  3 : 5 

16. 2. 2020 SK Rájec – Kódl Team  1 : 1 

22. 2. 2020 SK Rájec – HC Sifoni Mohelnice  4 : 4 

29. 2. 2020 SK Rájec – HC Draci Libina 6 : 6 

      Dne 12. 3. 2020 byl oficiálně ukončen 10. ročník Šmatlácké 

hokejové ligy v sezóně 2019/2020. V 10. ročníku ŠHL zůstaly po 

předčasném ukončení soutěže tři neodehrané zápasy, o kterých 

vedení soutěže rozhodlo v souvislosti s platnými pravidly ligy. 

Celkovým vítězem se stal tým HC Stars Prostějov, druhou příčku 

vybojoval Kódl Team, třetí místo patří premiérově Drakům z Libiny. 

Naše mužstvo hokejistů obsadilo 10. místo. 

      Do letošního ročníku aktivně zasáhlo celkem 224 účastníků 

(hráči + brankáři). Bylo odehráno celkem 107 soutěžních utkání. 

Během roku bylo doplněno na soupisky týmů celkem 24 hráčů.                    

Z toho bylo 16 nováčků. Vyřazeno jich bylo 22. Proběhlo celkem 

devět přestupů, pět během soutěžního ročníku a čtyři v době letní 

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Rájci 

OBCE RÁJEC 
 

Milí občané, konečně se k Vám dostává první číslo letošního Občasníku. Vládní opatření způsobená 

onemocněním koronaviru COVID-19 neumožnila vydání jarního čísla. Občasník přináší informace                 

o událostech konce roku loňského a první poloviny roku 2020. Všem přejeme krásné a klidné prožití 

letních dnů. 
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Výsledky posledních odehraných utkání 

rájeckých hokejistů v sezóně 2019/2020 
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přestávky. Proběhly tři kontumace. Dvakrát z důvodu odložených 

utkání, jedenkrát pro neoprávněný start hráče v trestu a jeden 

zápas se neodehrál vůbec. Soutěž byla předčasně ukončena na 

základě nařízení vlády ČR. 

Zdroj: webové stránky Šmatlácké hokejové ligy 

 

 

      I když počasí tomu nenasvědčovalo, nejen ráječtí občané se 

setkali 23. prosince 2019 u hasičské zbrojnice, kde si mohli 

poslechnout vánoční koledy a písně v podání skupiny Pracka                    

a sborečku rájeckých dívek. Na zahřátí členky sportovního klubu 

připravily pro přítomné několik druhů teplých nápojů. Nechyběla 

možnost si domů odnést i betlémské světlo. 

       

 

      11. ledna uspořádal sbor dobrovolných hasičů Dětský maškarní 

karneval. Na sále kulturního domu rejdily nejen rájecké děti 

přestrojené do nápaditých kostýmů, ale i děti z blízkého okolí. Vždy 

je to odpoledne plné her a zábavy, také setkání známých                         

a příbuzných. Návštěvnost byla opět velká.  

      Ve večerních hodinách se 

konala Výroční valná hromada 

Sboru dobrovolných hasičů 

Rájec. 

     Tradiční Maškarní ples SDH 

Rájec se uskutečnil 15. února. 

Plesajícím v maskách nebo 

společenských šatech hrála k 

tanci               a pobavení hudební 

kapela Méďa Band. 

       

 

      Po více jak týdenních přípravách ochotných rájeckých občanů, 

kteří pomáhali při pečení, výzdobě, přípravě jídla a jiných pracech, 

se uskutečnil 25. ledna v pořadí již čtrnáctý obecní ples. Do 

pozdních nočních hodin k tanci a poslechu hrála a zpívala dvojice 

Pavla a Standa. V průběhu večera nechybělo i taneční vystoupení. 

Tento ples patří v naší obci mezi akce hojně navštěvované a opět se 

vydařil. 

 

     

      Po vánočních prázdninách ve dnech 6. – 10. ledna jezdilo                  

v dopoledních hodinách sedm školkáčků a sedm školáků na lyžařský 

výcvik do Ski areálu Hraběšice. Zde byli rozděleni do skupin podle 

zdatnosti v lyžování. Začátečníci se seznamovali s technikou 

lyžování a ti, kteří již nestáli poprvé na lyžích, se zdokonalovali ve 

sjezdu a ovládání lyží. I když se jezdilo převážně na umělém sněhu, 

všichni účastníci udělali pokroky a týden na lyžích si užili a zdárně 

bez úrazů ukončili. Do lyžařské školy jezdily rájecké děti společně      

s dětmi z Maletína a Leštiny. 

      V lednu proběhlo v základní škole kouzelnické vystoupení, 

kterého se zúčastnily děti z MŠ a ZŠ. Bylo jim předvedeno např. 

žonglování, točení míče na prstě a jiné kouzelnické triky. 

       17. února žáci základní školy ukončili plavecký výcvik.                        

V průběhu deseti lekcí trénovali plavecké styly, potápěli se, 

soutěžili, nechybělo i vytrvalostní plavání. Méně zdatní plavci se 

seznamovali formou hry s plaveckými dovednostmi. V poslední 

hodině proběhly závody mezi nejlepšími plavci ze škol Bohuslavice, 

Rájec a Lukavice. Naše škola se umístila na 2. místě, které 

vybojovala žákyně 4. ročníku, soupeřila se dvěma chlapci. Na závěr 

poslední hodiny bylo dětem rozdáno plavecké vysvědčení s jejich 

pokroky. 

      V pátek 28. února 

proběhl dopoledne 

v prostorách školy 

maškarní karneval 

pro všechny děti ZŠ       

a MŠ Rájec. Dítka                

v maskách soutěžila                   

v různých disciplínách 

a tančila během více jak 1,5 hodinového programu, které si 

připravily paní učitelky ze ZŠ. Na závěr maškarního dovádění jim 

byly předány diplomy a čokoládové 

zlaťáky. 

      Žáci školy navštívili 4. března 

zábřežskou knihovnu, kde byl 

připraven program na téma Pověsti 

našeho kraje. 

      Z Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání - Výzva Šablony II. 

Vánoční setkání na návsi 

Proběhl již XIV. obecní ples 

Hasiči pořádali dětské maškarní radovánky 

a ples pro dospělé 

Dění v rájecké mateřské a základní škole 
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bylo financováno 10 nových notebooků, které všechny ročníky 

využívají ve výuce.  

       Od středy 11. března byly v celé ČR zavřeny školy. Výuka 

probíhala na dálku. Učitelé rájecké základní školy zadávali úkoly 

rozesíláním na e-maily rodičů i žáků. Žáci mohli komunikovat se 

svými vyučujícími přes telefon, Messenger nebo e-mail. Anglický 

jazyk se vyučoval každé úterý a čtvrtek po 20 minutách                                           

s jednotlivým žákem 4. a 5. ročníku přes Skype a další úkoly byly 

zadávány přes e-mail. Pro rodiče bylo toto období náročné a jejich 

trpělivosti a práce si pedagogové velice váží. V zahradě základní 

školy pracovnice školy osázely prostor pro pěstování zeleniny                               

a květin. Vysázely se keře rybízů, hlízy jiřin, bylinky, celer, okrasné 

květiny. Vysela se mrkev a červená řepa.   

      Místní mateřská škola byla uzavřena od 17. března. Paní učitelky 

pro děti nahrávaly pohádky a jiné aktivity. Děti si je mohly 

shlédnout na Facebooku. V období nouzového stavu byl ve školce 

nainstalován bezpečnostní systém otevírání dveří. Školička byla 

vymalována, zakoupil se nový koberec do herny a na všechna okna 

nové garnyže. Paní školnice uklidily a vydezinfikovaly prostory obou 

zařízení. Ve školce byl za pomocí obecního pracovníka vybudován 

malý záhonek pro environmentální výchovu dětí MŠ. Rozšířila se 

zahrada u MŠ o prostor sadu č. p. 100, který vlastní obec. Základní 

a mateřská škola se pro žáky otevřela 25. května. 

      Děti mateřské školy a základní školy oslavily odděleně 1. června 

Den dětí. Pro školkáčky byl na zahradě u školky postaven skákací 

hrad, připraveny byly hry a nechyběla ani sladká odměna. Žáci školy 

shlédli film Psí poselství. Poté si na školní zahradě opekli špekáčky 

a připili dětským šampaňským. Odešli před hasičskou zbrojnici 

malovat obrázky na silnici a pak se vrátili na školní zahradu, kde 

odehráli utkání ve vybíjené. 

 

   

      Z důvodu prevence šíření 

koronaviru proběhly na prostranství     

u Antoníčka  v soboty od 9. května do 

13. června po 17:00 hodin mše svaté       

s nedělní platností. Slouženy byly               

P. Františkem Eliášem. Mše svatá konaná na svátek svatého 

Antonína byla sloužena katolickým knězem P. Milanem Palkovičem                                       

z velkolosinské farnosti. Bohoslužby se zúčastnili i věřící z okolních 

obcí. 

 

 

 

      Letnice čili Svatodušní svátky se 

počítají 50 dní po Velikonocích. Jde 

o pohyblivé svátky a letos připadly na neděli 31. května. I přes 

problémy spojené s koronavirem         

a nepřízeň počasí se děti sešly            

a proběhla tradiční Vozba krále             

a vodění královničky na „staré               

a nové dědině“. 

 

 
 

Muzeum Šumperk (Muzejíčko) 
Herna plná přírody 

      Malí i velcí návštěvníci se dovědí, co žije a roste v lese, na louce, 

v okolí řek a rybníků a na skalách. Nejodvážnější mohou přeskákat 

po kamenech řeku nebo se prolézt po obří pavoučí síti a jejího 

tvůrce nakrmit nebo před ním zachránit jeho oběti. Zvídaví se 

mohou naučit počítat stáří stromů. Pro nejmenší jsou připraveny 

skládačky, puzzle, tiskátka a mnoho dalších zajímavostí ze světa 

rostlin a zvířat. V koutku mladých badatelů budou k dispozici 

mikroskop se speciální kamerou, informační materiály o dřevinách, 

rostlinách (bylinách) a hmyzu i ukázka zpracování přírodnin                    

v přírodovědných sbírkách. Život v přírodě během čtyř ročních 

období přiblíží krátký film. Herna bude otevřena do 30. 8. 2020. 

Příspěvek žákům Základní školy a Mateřské 

školy Rájec pro školní rok 2020/2021 

 

Základní škola a Mateřská škola Rájec                   

v součinnosti s obcí Rájec poskytuje pro školní 

rok 2020/2021 finanční podporu žákům 

 

            nastupujícím do 1. ročníku ve výši 3000 Kč 

- ostatním žákům základní školy 1000 Kč 
- všem žákům ZŠ dotaci na každý oběd      

10 Kč, mimo dnů nepřítomnosti žáka ve 
výuce. 

 

Podmínkou vyplacení příspěvku je evidence žáka v ZŠ Rájec 

k 30. 9. 2020. 

Kam za kulturou 

Po roce se opět uskutečnila Vozba krále        

a vodění královničky 

U Antoníčka se konaly mše svaté 
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      Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 3 let zdarma.       
 

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie) 
Čas lovců a sběračů 

      Jak a kdy člověk vznikl a jak vlastně vypadal v jednotlivých 

etapách svého vývoje? Čím se živil a s jakými dalšími živočichy mohl 

přijít ve své době do styku? Kdy a kde se objevují první stopy lidské 

činnosti a jak celý následující kulturní vývoj probíhal? Všechny tyto 

otázky Vám zodpoví výstava, která potrvá do 18. 10. 2020.  

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma.       
 

Muzeum Zábřeh 
Hrátky s penězi 

     V únoru se v zábřežském muzeu otevře nová interaktivní výstava 

Hrátky s penězi, která návštěvníky seznámí s historickým vývojem 

platidel – od předmincovních forem přes kovové mince až po vznik 

papírových bankovek – a připomene i loňské 100. výročí vzniku 

československé koruny. Chybět nemůže ani fenomén dnešní doby, 

kterým je jistě euro a eurozóna. Vše je prezentováno názorně              

s množstvím interaktivních prvků. Tím ale zábava nekončí. Malí 

návštěvníci si mohou například vyzkoušet hmatové prvky bankovek 

a rozeznat ty pravé od padělků. Připraveno bude také kolo štěstí 

nebo miniobchůdek se vším, co k tomu patří. Výstavu je možné 

shlédnout do 30. 8. 2020. 

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma. 
 

Nová stálá expozice Jana Eskymo Welzla 

     Na jaře roku 2020 byla veřejnosti zpřístupněna nová, rozsáhlejší 

expozice věnovaná snad nejslavnějšímu rodákovi města Zábřeh,           

a to Janu Eskymo Welzlovi (1868–1948). Oproti původní 

miniexpozici je nyní umístěna v půdních prostorách, které byly pro 

tento účel stavebně upraveny.  

       

      Děkujeme všem, kteří se aktivně zapojili v rámci koronavirové 

pandemie a pomáhali dalším spoluobčanům a organizacím. Nejen 

šití roušek, pomoc s nákupem, obstarání léků, atd. bylo v danou 

chvíli ukázkou lidskosti a solidárnosti v nouzovém stavu. Při 

možnosti opakování, či podobné situaci, bude zapotřebí zachovat 

klid, nevyvolávat paniku neověřenými zprávami. Jen tak se 

mimořádné stavy dají zvládnout. 

      Děkujeme členům JSDH a občanům za pomoc při odstraňování 

škod po povodích v Oskavě a Šumvaldu. 

      Děkujeme panu Josefu Johnovi za výrobu dřevěných ptačích 

budek a panu Danielu Loučnému za jejich umístění u Junáka, který 

tento areál zvelebil. Další budky budou zavěšeny na školní                           

a školkové zahradě. Poděkování patří i manželům Bartoňovým, 

kteří se starají o prostor u kapličky svatého Petra a Pavla. 

      Do 15. července se bude provádět odečet vody u zrealizovaných 

vodovodních přípojek pomocí lístků v poštovní schránce.        

 

 

srpen   -  volejbalový turnaj (SK Rájec, spolek) 

19. září - Oslava 200. výročí založení základní školy v Rájci 
 

 

 

 

 

Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut i svoz 

tetrapaků a plastů. 

14. července       11. srpna      8. září 

 

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.        

 

duben            květen              červen   

Špačková Jarmila           Maixnerová Ludmila        Žák Antonín 

Hrubá Zdeňka           Loučný Josef    

Jarmar Jiří           Jabůrek Josef    

Badal Tomáš           Linhart Vojtěch   

Lang Zdeněk           Langová Ludmila    

            Fikar Milan  
 

červenec           srpen                                   září   

Korunová Jaroslava       Duchaj Alexander         Strašil Jan 

Nevtipa Stanislav           Korunová Stanislava         Maixner Libor  

                                          Smičková Jana 

Vzpomínáme 

na spoluobčany, kteří odešli z našich řad v roce 2019. 

Děkujeme za vše, co v průběhu života pro rájeckou obec 

a své blízké udělali. 
 

Opustili nás tito spoluobčané: 
 

duben - Jarmila Valouchová 

prosinec - Vít Žák 
 

 

 

       K 31. prosinci 2019 žilo v naší obci 495 občanů ČR + 12 cizinců.                

V roce 2019 se narodilo 7 dětí a zemřeli dva občané obce, do obce 

se přihlásilo 20 občanů a odhlásilo se 10 osob z Rájce. 

 

Připravované akce  

Společenská kronika 

Statistika pohybu obyvatel v roce 2019 

Informace z úřadu 

OBČASNÍK OBCE RÁJEC vydává jen v elektronické podobě Obec Rájec, Rájec 98, 789 01 Zábřeh, IČO: 00303267. Číslo vydání 1/2020, den vydání 10.7.2020. Úřední 
hodiny: pondělí a středa 8.00 - 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 

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla OBČASNÍKU je stanovena na 1. 9. 2020 

Svoz komunálního odpadu  

ve III. čtvrtletí 2020 
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