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  OBČASNÍK   
                    OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č. 1/2015  

 

Vážení občané, po delší odmlce se Vám opět dostává do rukou letošní první a poslední číslo 
Občasníku plné zajímavých informací. Toto číslo shrnuje dění v obci od září 2015.                                                                    

V následujícím roce se budeme snažit, aby Občasník vycházel čtvrtletně. 
 

Vážení spoluobčané, dovolte mi několika větami zhodnotit končící rok. 
                                       
Podařilo se zajistit financování výstavby „Vodovodu II. část“ z Ministerstva zemědělství a probíhají 
přípravy k započetí stavební činnosti ve druhém čtvrtletí 2016. V oblasti projektů probíhá příprava 
žádosti o dotace na opravu chodníku a prostranství u školy. Za podpory z Olomouckého kraje jsme 
pomocí dotace vybavili JSDH potřebným technickým materiálem. Rozpočet obce je stabilizovaný, bez 
úvěrové zátěže a je připravený na větší projekt. Poděkovat chci za pochopení a třídění odpadů, kde se 
s Vaším přičiněním daří opakovaně udržet poplatek za odpady na 300 Kč na obyvatele. 
Děkuji za pomoc a aktivitu jednotlivců a občanských sdružení. Prezentace obce je ukázkou umu 
občana v různých oblastech dovedností a sportu. Někdy se jedná i o drobnou pomoc, mnohdy 
nedoceněnou. 

 
Vladimír Hroch – starosta 

 
 

Vítání občánků  

 V neděli 4. října přivítali zastupitelé obce Marcela Strašilová a Mgr. Josef Zika pět nových 

občánků, kteří se narodili na konci loňského a v první polovině letošního roku. Jsou to: Rozálie 

Leimerová, Šarlota Tinková, Hana Svobodová, Vít Koruna, Veronika Pucherová. Slavnostní odpoledne 

bylo obohaceno vystoupením žákyň Kristýny Stružkové hrou na zobcovou flétnu a zpěvem Daniely 

Žákové. Nechyběla ani recitace básničky. 
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Dlabání dýní 

 Tato akce se konala 27. 10. za spolupráce zastupitelů obce a základní školy. Děti a dospělí 

si  v přísálí kulturního domu vydlabali halloweenské dýně různých velikostí. Někteří přítomní 

vyrobili  i skleněné lucerničky ze zavařovacích lahví, které polepili vylisovanými podzimními listy. 

Všem zúčastněným byly zpestřeny chvíle mezi vyráběním ochutnávkou smažených dýňových lupínků 

a topinek. 

 

Mikulášská nadílka 

 Zastupitelé obce Rájec zorganizovali dne 4. 12. na sále kulturního domu pro děti setkání 
s Mikulášem, andělem a čerty. Všem přítomným příchod této vzácné návštěvy oživily zábavné hrátky 
s šaškem Ferdou. Jak malí, tak i velcí si zde užili příjemné páteční odpoledne. 

 

Pečení perníčků   

 V sobotu 12. prosince proběhlo pečení a zdobení perníčků v kulturním domě. Akci pořádali 

zastupitelé obce. Děvčata upekla a nazdobila perníčky. Z proužků barevných papírů vyrobila vánoční 

řetěz. Papírovým řetězem a perníčky nastrojila stromeček. Atmosféru při práci jim zpříjemňoval 

poslech vánočních koled. Samozřejmě došlo i na ochutnávku upečených perníčků. I přes malou účast 

si to děvčata užila. 
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Základní škola a Mateřská škola Rájec 

V letošním školním roce 2015-2016 nastoupilo do základní školy 21 žáků, kteří se vzdělávají 
podle školního vzdělávacího programu „ Jedna až pět, to je náš svět“. Ředitelka 
Mgr. Jana Grünwaldová vyučuje první třídu, ve které se vzdělávají žáci 1. a 4. ročníku v počtu 10 dětí. 
Druhou třídu vyučuje Mgr. Magdalena Breknarová, počet žáků ve třídě je 11. Zde se vzdělávají žáci 2., 
3., a  5. ročníku. Dalšími pedagogickými pracovnicemi školy jsou Šárka Svrčinová, která vyučuje 
anglický jazyk ve 3 . - 5. ročníku, výtvarnou výchovu 1. - 5. roč., hudební výchovu a pracovní činnosti 
v 1. a 4. ročníku. Vychovatelkou školní družiny je Eva Ospálková. Všechny pedagogické pracovnice 
školy jsou kvalifikované. Školnicí je Jitka Žáková. Žáci se jen neučí, ale věnují se i jiným aktivitám. 
Na jejich organizování se podílejí všechny pedagogické pracovnice.  

Ve škole jsou dětem nabízeny kroužky pod tímto vedením: hra na zobcovou flétnu, kroužek 
výpočetní techniky, anglický jazyk pro 1. a 2. ročník – Eva Ospálková , výtvarný kroužek - 
Mgr. Jana Grünwaldová, dramatický kroužek – Mgr. Magdalena Breknarová, taneční kroužek – Šárka 
Svrčinová.  

V září jsme se zúčastnili jednodenní dopolední výuky na dopravním hřišti v Mohelnici, kde se 
děti přiučily dopravním pravidlům a připomněly si chování v silničním provozu. V tomto měsíci 
proběhlo také tradiční cvičení v přírodě, kde byly děti seznámeny, jak se chovat při požáru, povodních 
a v případě jiných ohrožení.   

 
  
 
 
 
 
 
 

2. října jsme byli na celodenním 
podzimním výletě v Olomouci, kde 
jsme navštívili výstavu Flora Olomouc. Děti se  sem rády 
každoročně vracejí a vždy najdou něco nového. Dopravu a vstup 
žáci naší školy neplatí, jsou hrazeny z výtěžku z jarního sběru 
papíru. V pondělí pátého října proběhla v rámci tělesné výchovy soutěž Drakiáda.  Počasí nám moc 
nepřálo, sice bylo slunečno, ale málo větrno. I přesto se několika drakům podařilo vzlétnout a udržet 
se vysoko v oblacích. Jako minulý rok i letos jsme o  jednoho draka přišli, zůstal viset na stromě. Na 
konci října, před podzimními prázdninami v úterý 27. 10., se konalo ve škole již druhé halloweenské 
spaní. Děti přišly večer v 18:30 hodin do školy, kde byla vyzdobena tělocvična školní družiny pavouky, 
duchy, netopýry a černými kočkami. Zde plnily formou hry úkoly, za které byly odměněny. Poté 
následovala hra: Hádej, co je pod kbelíkem. Pod jedním z nich byla ukryta pravá lidská hlava. I přesto, 
že se všem zdál tento úkol velice snadný, tak se  nakonec všichni pořádně lekli. A konečně tu byla 
stezka odvahy na  hřišti a polní cestě směrem k Leštině. Pěšina byla osvícená lampičkami a po cestě 
potkávaly děti strašidelné bytosti. Na konci cesty se musely podepsat. V pozdních večerních hodinách 
děti ulehly do  svých spacích pytlů a všechny spokojeně spaly až do rána.   Zvládli to i žáci, kteří se loni 
báli a zůstali doma. Těmto dětem ještě jednou blahopřejeme za překonání strachu. 
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26. listopadu jsme v dopoledních hodinách navštívili výstavu centra denních služeb pro lidi 
s mentálním postižením, které je vedeno pod Charitou Zábřeh. Žáci zde shlédli prostory a seznámili 
se  s činností tohoto zařízení. Kdo chtěl, mohl si zde zakoupit výrobek. Většina dětí si za drobný 
poplatek vyrobila vánoční přáníčko. V pátek 27. 11. měly děti dvouhodinovou výuku s názvem Zdravá 
pětka, zde byly seznámeny se zdravým stravováním.   

1. prosince jsme pekli vánoční cukroví: linecké koláčky, vanilkové rohlíčky a perníčky. V pátek 
4. 12. nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem, děti musely zazpívat písničku nebo říci básničku 
a potom dostaly balíček se sladkostmi. V neděli 13. prosince se na sále kulturního domu konala 
tradiční vánoční besídka. Děti zarecitovaly básničky, zatančily, vystoupily s pásmem povídání 
o tradicích Štědrého dne, předvedly dramatizaci Betlému a zazpívaly koledy a zimní písně. Druháčci 
nacvičili krátkou pohádku - Jak Hanička přelstila čerty.  Zazněly i tóny flétny. Všichni přítomní si mohli 
prohlédnout vánoční práce žáků. Bylo nabídnuto i pohoštění.  

Na závěr letošního roku se v úterý 15. prosince hrála ve škole pohádka Anděl Páně, kterou 
nacvičil dramatický kroužek. V dopoledních hodinách bylo vystoupení pro mateřskou školu a 
odpoledne pro rodiče a veřejnost.      

 
Do školní družiny se v letošním roce přihlásilo 20 dětí. Provoz je ranní, dopolední (pro 1., 2. 

a 3. ročník) a odpolední. Školní družina je využívána i o velké přestávce.   Zájmová a odpočinková 
činnost pro družinu probíhá podle školního vzdělávacího programu – „Kdo si hraje, nezlobí“. Během 
roku se letos věnujeme celoročnímu projektu - Výprava do minulosti. V září jsme plnili úkoly 
spojenými s dinosaury, v říjnu jsme zabloudili do doby ledové a listopad s prosincem je věnován 
pohádkám.  

Základní škola se opět přihlásila do dalšího ročníku projektu ČESKO SPORTUJE – Sazka 
olympijský víceboj. V měsících listopad až leden jezdíme v rámci tělesné výchovy na bazén. Letos 
s námi jezdí i 6 dětí z mateřské školky.                           

 Ve školním roce 2015-2016 mateřskou školu navštěvuje 20 dětí, z nichž jsou 3 děti 
ze  Šumperka, 2 z Lesnice a 1 ze Zvole. Pedagogickými pracovnicemi jsou Jarmila Pokorná – vedoucí 
učitelka a Iveta Navrátilová – učitelka.  

V měsíci říjnu navštívily děti divadelní představení: O kocourovi Modroočko v Šumperku 
a v kině Retro promítání pohádky: Zvonilka a tvor netvor. Děti chodily na procházky do okolí Rájce, 
kde pozorovaly měnící se přírodu, sbíraly přírodniny a z nich vyráběly například kaštanová zvířátka.                                                        
 V předvánočním čase se děti zabývaly přípravou vánoční výstavy. Nacvičily pásmo 

s básničkami a tanečkem na besídku, která byla společná se základní školou. I za dětmi do mateřské 

školy přišel 2. prosince Mikuláš, čert a anděl. 

  Od srpna pracuje ve školce nová školnice Iveta Bláhová. Ve školní jídelně stále vaří kuchařka 

Daniela Portyšová pro 63 strávníků. Vedoucí stravovny je Jarmila Pokorná.  

 

SK Rájec, spolek 

 V sobotu 30. října proběhla výroční schůze, na které byl schválen nový název sportovního 

klubu. Do nového vedení výboru spolku si členové navrhli a odsouhlasili tyto zástupce Milan Novák - 

statutární zástupce a dále Jana Smetanová, Marcela Strašilová, Jiří Polcer a Eliška Maixnerová. 

Roční členský příspěvek na dospělého je 100 Kč a na dítě 50 Kč. 
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Nabídka aktivit na kulturním domě: 
                             úterý 17:30 – 18:30 hodin    - cvičení pro děti pod vedením Petry Bartoňové a Romany Žákové     

                                středa 18:00 – 19:00 hodin   - cvičení pro ženy seniorky                                           

                                  čtvrtek 17:30 – 18:30 hodin   -  badminton a stolní tenis pro děti a rodiče pod vedením Jany Smetanové a  

                                                                                 Petra Nezbedy   

 7. listopadu se uskutečnil zájezd do vinného sklípku v Němčičkách a 30. listopadu zájezd  

do Prahy na muzikál Mamma Mia!  

 

 SK Rájec, spolek zve všechny občany na již tradiční „ Zpívání koled“, které se bude konat 23. 

prosince 2015 v 17:00 hodin na návsi u hasičské zbrojnice. Přijďte si zazpívat koledy a  naladit se na 

vánoční atmosféru. Bude možné si zde zapálit betlémské světlo. 

 

Svoz komunálního odpadu v I. čtvrtletí 2016 

Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut i svoz tetrapaků a plastů. 

 

5. leden  2. únor   1. březen   29. Březen 

 

Výpis schválených Usnesení ze 7. veřejného zasedání ZO Rájec, které se konalo 14. prosince 2015. 
 

2015.7.3 Rozpočtová opatření č. 8/2015 a 9/2015.  
2015.7.4.1. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na stavbu „Vodovod Rájec 
                            - II. část“ v rámci programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské 
                            infrastruktury na území Olomouckého kraje“.   
2015.7.4.2. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci Programu podpory 
                            JSDH na pořízení a opravy vybavení JSDH obce Rájec – Pravidla 2016.  
2015.7.4.3. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy 
                            venkova Olomouckého kraje 2016 na opravu chodníku a prostranství u školy. 
2015.7.5.1. Odstoupení od Smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst 
                            a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 
                            17. 6. 2014, uzavřené se společností Energie pod kontrolou, obecně prospěšná 
                            společnost, se sídlem Brněnská 3883/48, Hodonín.  
                            Současně schvaluje odvolání plné moci v celém rozsahu o zastupování obce Rájec 
                            v právních vztazích s dodavateli a distributory energií při přehlašování odběru 
                            těchto energií a jednotlivých odběrných míst na nové odběratele (zákazníka), 
                            kterým je společnost Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost.  
2015.7.5.2.        Uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN  
                            se společností Amper Market, a.s. a pověření starosty k podpisu smlouvy. 
2015.7.5.3.        Uzavření smlouvy o dodávkách zemního plynu se společností ČEZ a pověření 
                            starosty k podpisu smlouvy. 
2015.7.7.           Rozpočet obce Rájec na rok 2016, v příjmech 10.180.000,- Kč, ve výdajích 
                            12.095.000,- Kč, financování 1.915.000,- Kč. 
2015.7.10.         Poskytnutí daru z rozpočtu obce Rájec ve výši 22.000,- Kč Charitě Zábřeh, 
                            darovací smlouvu a pověření starosty k podpisu smlouvy.  
2015.7.11.         Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování vodovodu Rájec firmou EKOZIS, s.r.o., 
                            Zábřeh a pověření starosty k podpisu dodatku.                            
 015.7.13.  OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností   
                            od 1. 1. 2016. 
2015.7.16.         Cenu vodného v obci Rájec pro rok 2016 ve výši 30,- Kč/m3. 
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Zastupitelé obce zvou srdečně všechny občany na Obecní ples, který se bude konat  

v sobotu 23. 1. 2016. 

 

 

Blahopřejeme 

V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají  

60, 65, 70, 75, 80 a více roků. 

 

    leden 2016       únor 2016           březen 2016 
 

Krobotová Jarmila 60 let    Riflerová Milena    60 let         Maixner Vojtěch       60 let 

Hegrová Anežka 70 let    Hroch Jiří     60 let         Fišnarová Zdenka       75 let 

Fričarová Soňa  65 let    Brzek Josef     65 let         Rifler Josef                   60 let 

       Keprtová Květoslava    65 let         Koruna Jan                   82 let 

                Hányš Adolf       87 let 

                Balcárková Jana         60 let 

                Duchajová Vlasta       70 let 

                Sitta František       85 let           
 

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

 
                                                     

 
 

                                         Pod stromečkem balík zdraví – vzácný poklad, jak se praví. 

Vánoce jsou krásné svátky, jídlo smích a hlavně dárky!                                                                                                 

Přejeme Vám hodně klidu, pohodu a dobrou rybu a pak 

jeden velký krok a už je tu nový rok! 

 

Všem malým a velkým občanům přejí zastupitelé a pracovníci obce. 

 

 

OBČASNÍK zdarma vydává Obecní úřad v Rájci, Rájec 98, 789 01 Zábřeh, ev. č.: MK ČR E 10375 u Ministerstva kultury ČR 
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                    
Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail: obcasnik.rajec@seznam.cz 

http://rajec.zabrezsko.cz/
mailto:obec.rajec@seznam.cz

