
  

 

 

 

  

 

 

     

    

    Přes vládní nařízení týkající se koronavirových opatření, kdy 

zůstalo mnoho škol uzavřených, se 4. ledna naše jednotřídní 

základní škola opět otevřela pro všechny žáky. Omezení výuky bylo 

nadále v tělesné výchově, kde jsme chodili na 1,5 hodinové 

vycházky po okolí Rájce. V hodinách hudební výchovy se nesmělo 

zpívat, probírala se teorie a zařazovaly se hudební hry                                              

a dramatizace. 

     Bohatá nadílka sněhu umožnila po několika letech chodit v rámci 

družiny bobovat do „Drážek“ nebo stavět sněhové stavby na 

zahradě základní školy.  

     28. ledna bylo žákům 1. - 3. ročníku rozdáno vysvědčení se 

známkami za 1. pololetí školního roku 2020/2021. 

     V lednu měly děti v mateřské školce projektový den zaměřený na 

život v lese s panem Ing. Janem Leimerem, myslivcem. Školkáčkům 

přinesl na ukázku makety vycpaných a nafocených zvířat. Seznámil 

je se stopami zvěře, ptactva a zvuky, které vyluzují. Děti měly 

možnost si chytnout na kůži z pravého jezevce, lišky, bažanta. 

Rozlišovaly jehličnaté a listnaté stromy, poznávaly zvířecí mláďata 

a mnoho jiného. Nakonec si dítka vytvořila společnou koláž lesa.     

     Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci byla od 1. března 

2021 opět uzavřena základní škola a mateřská škola. Uzavření 

nařídila vláda v celé ČR. Výuka probíhá distančně, vzdělávají se                 

i předškolní děti.    

    Poprvé po 21 letech nezazvonili 

v lednu u našich dveří malí 

koledníci, aby nám popřáli do 

nového roku, a my jsme jim mohli 

přispět finančním darem do kasičky 

Charity. Letos se konala sbírka 

online. Dárci přispívali svými 

finančními dary na online konto a do statických kasiček umístěných 

na úřadech, v kostelích, a nebo obchodech. Občané mohou zasílat 

své příspěvky do online kasičky  do 30. dubna 2021. Výtěžek 

z loňského roku byl využit například na tyto záměry: 

1. pořízení automobilu a jeho speciální přestavbu na převoz lidí 

upoutaných na invalidní vozík pro novou službu SeniorTaxi 

Mohelnicko, 

2. příspěvek na zřízení nového chráněného pracoviště, kde našli 

zaměstnání lidé s postižením, na trhu práce jinak obtížně 

uplatnitelní,  

OBCE RÁJEC 

 

Informace ze Základní školy a Mateřské školy 

Rájec 

Tříkrálová sbírka 2021 

Jaro je tady, ale ne takové jaké bychom si všichni představovali. S ním vychází první číslo Občasníku roku 

2021, ve kterém jsou informace o dění v obci. Zároveň vám všem chceme popřát klidné prožití 

velikonočních svátků a co nejbližší návrat do normálních časů. 
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3. přímou pomoc lidem a rodinám v nouzi, ohrožených chudobou 

a s nízkými příjmy.

Údaje zveřejněné na webu www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ k 16. 3. 2021.  

Kniha Jiří Louda: Coats of Arms of the Knights of the Order of the 

Garter/ Erby rytířů Podvazkového řádu 

obsahuje více než 1000 erbů rytířů 

Podvazkového řádu, ztvárněných tímto 

významným českým heraldikem a zapáleným 

popularizátorem svého oboru. Přestože o vydání tohoto unikátního 

souboru usiloval už za svého života, vychází kniha až v roce 2020, 

ke stému výročí jeho narození. Kromě samotných erbů je tato 

výpravná, reprezentativní publikace opatřena kapitolami o Lou-

dově životě a jeho vztahu k heraldice. O významu knihy svědčí také 

fakt, že předmluvu k ní napsal princ Charles, syn současné britské 

panovnice a taktéž člen Podvazkového řádu.  

     Editoři: PhDr. Karel Müller, Mgr. Michal V. Šimůnek, PhDr. Karel 

Podolský, ISBN: 978-80-244-5621-8 (Univerzita Palackého), 978-80-

88384-02-1 (Vlastivědné muzeum), 688 str., 1. vyd.–Vydavatelství 

Univerzity Palackého a Vlastivědné muzeum v Olomouci v roce 

2020. 

     Mimo jiné je Jiří Louda autorem znaku obce Rájec. 

      Sčítání 2021 začalo probíhat z pátku 26. března 2021 na sobotu  

27. března 2021. Do 11. května 2021 má každý možnost sečíst se 

online prostřednictvím elektronického formuláře na webu 

www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má 

zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit                

a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 

komisaři. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat 

podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních 

zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné 

pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, 

minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací 

komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se 

mohou občané obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné 

formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce 

prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na vybraných 

kontaktních místech poboček České pošty. Odeslání je zdarma. 

Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických 

požadavků. Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého 

statistického úřadu včetně aktuální otevírací doby a kontaktů lze 

zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce 

https://scitani.ceskaposta.cz.  

Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 

požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy 

bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. 

Sčítání podléhá: 

a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území 

České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, 

nebo které byl na území České republiky udělen azyl, doplňková 

ochrana nebo dočasná ochrana, 

b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky 

v rozhodný okamžik přítomna, 

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený). 

     Povinnost sečíst se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou 

v České republice na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na 

cizince požívající diplomatické výsady a imunity.  

     Podrobnější informace jsou zveřejněny na webu obce a vývěsce 

u školy nebo na webu www.scitani.cz. 

 

 
K 31. prosinci 2020 žilo v naší obci 509 občanů ČR. V roce 2020 

se narodilo šest dětí a zemřeli tři občané Rájce. Do obce se 

přistěhovalo 12 občanů a odstěhovala se 1 osoba. 

 

 

     Od 1.4. je po dobu oprav uzavřena prodejna smíšeného zboží 

Rájec. Podrobné informace jsou zveřejněny na webu obce                                    

a vývěskách obce, i v obchodě. 

Poděkování. 

     Děkujeme paní Mileně Žákové za provozování obchodu se 

smíšeným zbožím a dobrou spolupráci s obcí při zajišťování služby v 

zásobování veřejnosti potravinami a ostatním materiálem. 27 let 

trvající spolupráce byla úspěšná a pozitivní, ale jistě i nelehká                  

a náročná. Nejvíce zatěžujícím je vývoj legislativy a podmínek pro 

provozování takto malých obchodů. Děkujeme za vše vykonané pro 

zajištění funkčnosti prodejny. Do další životní etapy přejeme paní 

Mileně Žákové hodně zdraví, zasloužilého odpočinku a rodinné 

pohody. 

     Obec Rájec vybírá poplatky na kalendářní rok 2021, které jsou 

splatné nejpozději do 30. června 2021. Poplatek za psa: 100 Kč, 

osoba starší 65 let platí 80 Kč, za každého dalšího psa 150 Kč. 

Poplatek za komunální odpad: 350 Kč za osobu. Výše uvedené 

poplatky lze uhradit i bankovním převodem na účet u Banky 

Creditas, č. ú. 101 658 303/2250. Variabilní symbol - číslo domu. Do 

zprávy příjemce uvést o jaký poplatek se jedná (pes/odpady).  

   Cena vodného pro rok 2021 je 40 Kč/m3.  

   Další poplatky: 

- Za užívání veřejného prostranství: Umístění skládek, staveb                 

a zařízení staveb nad 24 hodin na komunikaci, chodníku a ostatní 

ploše je  5 Kč/m2/den.  

- Parkování na veřejném prostranství činí 500 Kč za auto/rok. Po 

dohodě je možný paušální poplatek. 

- Přihlášení k trvalému pobytu: za jeden přihlašovací lístek 50 Kč, za 

přihlášení dětí do 15 let se neplatí. 

 

 

Informace z úřadu 

Kniha Jiřího Loudy, autora znaku naší obce 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České 

republice 

Statistika pohybu obyvatel v roce 2020 
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- Za ověření pravosti podpisu (legalizace) 30 Kč za 1 podpis. 

- Za ověření pravosti listin (vidimace) 30 Kč za každou i započatou 

stranu. 

- Za ostatní potvrzení 20 Kč za 1 potvrzení. 

 

 

     Po uvolnění vládních koronavirových opatření a otevření muzeí 

je  možné navštívit 

Památník Adolfa Kašpara 
Poslední hrnčíři v Lošticích 

     Hrnčířské řemeslo má v Lošticích dlouholetou tradici. Největší 

slávy dosáhli hrnčíři v 15.–16. století svou unikátní keramikou se 

specifickými puchýřky. S posledními hrnčíři a kamnáři se seznámíte 

v krátkých medailoncích a prohlédnete si i některé jejich výrobky. 

Výstava je připravena ze sbírek Havelkova muzea v Lošticích                  

a doplňuje tak novou expozici věnovanou loštickým pohárům                    

a zdejšímu hrnčířství. Výstava potrvá do 13. 6. 2021. 

     Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 6 let zdarma. 

Muzeum Šumperk (Rytířský sál) 
Na Jeseníky 

     Horská krajina zůstávala dlouhá staletí místem spíše neznámým 

a tajemným. Pohled na toto prostředí se začal v průběhu 19. století 

postupně měnit a pomalu se rozvíjel fenomén turistiky. Ani pohoří 

Jeseníků nezůstávalo dlouho stranou zájmu. Kdo byli první 

průkopníci zdejší horské turistiky? Kdy vznikly první turistické 

mapy? Jakým způsobem měnil rozvíjející se turismus tvář hor? A jak 

to bylo se zimními sporty? To vše a mnohé další zajímavosti se 

dozvíte na výstavě věnované historii turistického objevování 

Jeseníků. A nejen to. Prohlédnete si také ukázky dobových 

turistických map, tištěných průvodců a dalších zajímavých dokladů 

rozvoje turistiky. Výstava je pořádána ve spolupráci s Vědeckou 

knihovnou v Olomouci, kde byla poprvé instalována v roce 2019 

souběžně s vydáním stejnojmenné knihy autora Jiřího Glonka. 

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

 

 

 

 

 

 

      ČEZ Distribuce, a. s. informuje, že od 1. 1. 2021 se již nevylepují 

papírová oznámení o plánovaných odstávkách elektřiny. Informace 

o odstávce bude zasílána do datové schránky příslušného obecního 

úřadu. Ten bude občany informovat způsobem v místě obvyklým 

(rozhlas, web obce, vývěska, úřední deska). Každý zákazník si může 

sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému 

odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma na  

 

Kam za kulturou 

ČEZ Distribuce, a. s. informuje 

Kaplička u svatého Petra a Pavla, 31. ledna 2020 

Nová kuchyňská linka na kulturním domě 

Fotky z rájeckého okolí a kulturního domu 

Nová kuchyňská linka na kulturním domě 
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www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou informace 

k dispozici také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to 

vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.                               

 
 
 

 

 

Zastupitelstvo obce Rájec po projednání: 

Schvaluje: 

2021.13.1  Navržený program veřejného zasedání. 

2021.13.4  Inventarizační zprávu za rok 2020 k provedené   

                    inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce Rájec. 

2021.13.5  Úhradu členského poplatku obce Rájec spolku Odpady   

                    Olomouckého kraje, z.s. na rok 2021. 

2021.13.10 Pověření starosty k uzavření smlouvy s novým  

                     nájemcem nebytových prostor obchodu dle výsledků  

                     výběrového řízení.  

2021.13.11 Úlevu ve výši 30 % z nájemného za nebytové prostory    

                     restaurace v Rájci na měsíc leden až březen 2021. 

Bere na vědomí: 

2021.13.2   Informace o plnění úkolů z minulého zasedání  

                     zastupitelstva obce.  

2021.13.3   Rozpočtová opatření č. 7/2020, 1/2021 a 2/2021. 

2021.13.6    Přípravu nového ceníku za pronájem prostor kulturního  

                     domu v Rájci.  

2021.13.7    Informace ke zpracování prováděcí dokumentace  

       a projektu přípojek splaškové kanalizace v Rájci. 

 

 

 

2021.13.8.1 Informace k podané žádosti o dotaci z rozpočtu  

                      Olomouckého kraje na vybavení nového automobilu   

                      JSDH obce Rájec.  

2021.13.8.2 Informace k podaným žádostem o dotaci z rozpočtu  

                      Olomouckého kraje a z rozpočtu Generálního             

                      ředitelství HZS ČR na pořízení dopravního automobilu  

                      JSDH obce Rájec. 

2021.13.9    Informace k rekonstrukci sítě NN v Rájci a projektu  

                      veřejného osvětlení. 

2021.13.12  Různé: 

                      - připravované změny v systému odpadového  

                        hospodářství od roku 2022, 

                      - plánovaný odkup a likvidaci plynové přípojky k č.p. 89, 

                      - informace k vybavení kuchyňky KD v Rájci (pořízení  

                        myčky), 

                      - diskusní připomínky a podněty. 

Ukládá starostovi a zastupitelům obce:  

1. Podílet se na připravovaných akcích.          termín: průběžně 

2. Pokračovat v jednání o možnostech osazení bezpečnostních  

    prvků na silnici k Zábřehu.                termín: příští zasedání ZO 

   Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut i svoz  

tetrapaků a plastů.  

20. dubna  18. května  15. června 

        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  

Žáková Marie                    Zíková Jarmila        Hroch František 

Hrubá Zdeňka                   Žák Stanislav        Domes Antonín       

Špačková Jarmila              Maixnerová Ludmila    Smitalová Marie        

Jarmar Jiří                          Loučný Josef        

                                    Balcárková Miloslava 
  

Vzpomínáme 

na spoluobčany, kteří odešli z našich řad v roce 2020. Děkujeme za 

vše, co v průběhu života pro rájeckou 

obec a své blízké udělali.  
 

Opustili nás tito spoluobčané: 

leden – Václav Enter 

duben – Jana Baníková 

listopad – Miroslav Friedl 

  

Usnesení č. 2021.13 z 13. veřejného 

zasedání ZO Rájec konaného dne 8. 3. 2021 

Svoz komunálního odpadu  

ve II. čtvrtletí 2021 

Společenská kronika 
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