
  

 

 

 

  

 

 

     

      Jedenáctý ročník 

netradičního závodu 

inspirovaný postavou 

nejznámějšího záb-

řežského rodáka Jana 

Eskymo Welzla se 

uskutečníl 24. červen-

ce v plaveckém areálu 

Zábřeh. I letos se 

kvadriatlonu zúčastnila 

část rájecké sportovně založené rodiny Planičkových.                    

Robert Planička bojoval v hlavním závodě v kategorii „Mladší 

veteráni 40-54“, jehož součástí jsou disciplíny: 3 km běh, 600 m 

plavání, 10,5 km jízda na kolečkových bruslích a 11 km jízda na kole. 

Umístil se na 2. místě. Se soupeřkami v kategorii „Mladší žákyně 11-

12“ závodila Julie Planičková a  obsadila 1. místo. Dětský Welzlův 

kvadriatlon zahrnuje disciplíny: 50 m plavání, 250 m překážkový 

běh, 1 400 m jízda na kole a 60 m sjetí tobogánu. Oběma 

sportovcům blahopřejeme a do dalších klání přejeme hodně 

úspěchů, nadšení a hlavně pevné zdraví. 

 

 
 

 

     Ve Zvoli ve dnech 19. – 23. července proběhl při komunitním 

centru „Příměstský tábor na venkově  - Návrat k minulosti“. Tábora 

se zúčastnily děti, které navštěvují 1. – 5. ročník základní školy.          

O děti, i rájecké, bylo postaráno od 8:00 do 15:30 hodin se 

zajištěnou stravou. Příměšťák byl zaměřený na řemesla v minulosti. 

Děti si vyzkoušely jaké je být ševcem, včelařem, řezbářem, 

středověkým bubeníkem, učily se hlaholici, mlely mouku, vyráběly 

věci z keramické hlíny a samy je vypalovaly v přírodní peci. 

Navštívily starověkou osadu Křivolík              

u České Třebové, kde poznávaly nářadí         

a nástroje našich předků. Komunitní 

centrum patří pod Římsko-katolickou 

farnost Zvole.  Slouží 

zvláště obyvatelům 

obcí Zvole, Rájec, 

Jestřebí, Pobučí, 

Lukavice, Vlachov, 

Slavoňov, Bohusla-

vice a Dubicko. Poskytuje a nabízí: sociální 

služby prostřed-

nictvím Charity 

Zábřeh, přednáš-

ky a kurzy s od-

borníky, možnosti pro mezigenerační setkávání, volnočasové 

aktivity pro děti, mládež a rodiny.  

 

 

     4. srpna odpoledne proběhlo na kulturním domě informační 

setkání seniorů a osob pečujících o své blízké s odborníky z Charity 

Zábřeh. Přítomní získali rady ohledně zajištění financí na péči, dále 

podpory odborníků v oblasti péče, výživy, rehabilitace a psychické 

kondice.  

 

 

     V sobotu 28. srpna proběhlo na sále kulturního 

domu slavnostní přivítání nových občánků. Od 

října 2020 do srpna 2021 se v Rájci narodilo 

celkem deset dětí, přivítání se zúčastnilo sedm 

ratolestí s rodiči a blízkými příbuznými. Po 

proslovu starosty obce Vladimíra Hrocha následo- 

OBCE RÁJEC 

 

Ráječáci opět na Welzlově kvadriatlonu 

Proběhl příměstský tábor při komunitním 

centru ve Zvoli 
Starosta obce Rájec přivítal občánky 

3/2021

0 

Senioři se setkali se zástupci Charity 

1 



valo krátké kulturní vystoupení. Přítomným přednesla básně 

Vendula Kunrtová a zpěv s hrou na kytaru předvedla Klára 

Ospálková.  

     Poté byla maminkám předána kytička s malým dárkem                                

a následovalo tradiční focení. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  SK Rájec, spolek pořádal 

21. srpna na místním 

fotbalovém hřišti 5. ročník 

malé kopané. Opět 

tomuto sportovnímu klání 

přálo počasí. V letošním 

ročníku se utkalo pět 

týmů: FC Skalička, FC 

Ombré, Bezední kelímci, 

Himlhergott a SK Rájec. Na 

prvním místě se umístili 

muži FC Ombré, druhý byl 

SK Rájec, třetí příčku 

obsadilo družstvo Bezední kelímci a čtvrtý byl tým Himlhergott. 

 
 

 
 
  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Po dvouměsíčních letních 

prázdninách se 1. září otevřely 

dveře základní a mateřské 

školy. V základní škole 

proběhlo slavnostní zahájení 

školního roku 2021/2022 za 

přítomnosti rodičů prvňáčků        

a starosty obce. Většina dětí po zahájení zůstala ve škole do oběda, 

kde si sdělovaly zážitky z prázdnin a seznamovaly se s novými 

spolužáky. Ve škole se 

vzdělává celkem 13 žáků 

v 1. až 4. ročníku. Škola je 

opět dvoutřídní, v první 

třídě se učí žáci 1. a 2. 

ročníku, ve druhé třídě žáci 

3. a 4. ročníku. Ve školce 

probíhal od prvního 

zářijového dne běžný provoz pro 23 přihlášených dětí. Do mateřské 

školky a školy nastoupily na celý školní rok asistentky pedagoga. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Druhý školní den školáci 

jeli dopoledne do Mohel-

nice na dopravní hřiště, 

kde se zdokonalovali 

v jízdě na kole v různých 

dopravních situacích                    

a seznamovali se s pravidly 

silničního provozu. V pátek dopoledne prvního školního týdne 

proběhl pobyt v přírodě. Ráno se žáci seznámili s řádem školy             

a psali seznam pravidel chování. Poté odešli k Junáckému, kde si 

opekli uzeniny a následovaly hry v lese (prolézání, stavění 

domečků, pohybové aktivity a dokonce  i sběr hub. 

Proběhl 5. ročník malé kopané 

Novinky ze Základní školy a Mateřské školy 

Rájec 
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    Oficiální zahájení 12. ročníku ŠHL proběhlo 11. září a přihlásilo se 

do něj všech jedenáct stávajících týmů z předešlé sezony. 

 Schvaluje: 

2021.15.1     Navržený program veřejného zasedání. 

2021.15.6   Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností 

souvisejících s realizací stavby „I/44 Zábřeh, obchvat“                      

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

2021.15.8  Výsledek výběrového řízení na dodavatele nového 

vozidla pro JSDH Rájec a pověření starosty k podpisu kupní 

smlouvy s firmou CARent, a.s. 

2021.15.9    Finanční příspěvek žákům ZŠ a MŠ Rájec na školní rok 

2021-2022, a to pro každého žáka 1. roč. ZŠ ve výši      

3.000,- Kč a všem ostatním žákům ZŠ 1.000,- Kč. Podmín-

kou poskytnutí příspěvku je evidence žáka v ZŠ a MŠ Rájec                  

k 30. 9. 2021. Dále bude žákům ZŠ náležet příspěvek 

v částce 10,- Kč na každý oběd při účasti žáka ve výuce. 

2021.15.10 Revokaci usnesení č. 2021.14.13.2 o schválení  

příspěvku budoucího vlastníka kanalizační přípojky na                      

zpracování projektové dokumentace jedné kanalizační                       

přípojky v částce 3.000,- Kč. 

         2021.15.11 Poskytnutí finančního daru na spolufinancování 

projektové dokumentace kanalizačních přípojek v Rájci,                    

a to ve výši 1.500,- Kč na jednu přípojku pro každou 

zkolaudovanou nemovitost s číslem popisným nebo 

evidenčním. 

Neschvaluje: 

2021.15.7     Zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc.                  

č. 404/1 v k. ú. Rájec u Zábřeha.   

Bere na vědomí: 

2021.15.2      Informace o plnění úkolů z min. zasedání ZO.  

2021.15.3      Rozpočtové opatření č. 5/2021, 6/2021 a 7/2021. 

2021.15.4      Schválení smlouvy o výpůjčce nádob a kontejnerů na 

   separaci plastů v rámci projektu „Zábřežsko třídí“. 

2021.15.5    Informace k projektu „Zábřežsko třídí“ – dokoupení 

nádob. 

2021.15.12 Různé: 

       -     informace ke změně svozu tříděných odpadů, 

       -     informace k pozemkům šatny na hřišti,  

      - nabídku společnosti Zásilkovna k vybudování         

výdejního místa (Z-BOX), 

-    zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce Rá-

jec za rok 2021, 

-      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 sinici k Zábřehu.    termín: příští zasedání ZO 

   Kdy jsou volby? Volby do Poslanecké sněmovny ČR proběhnou       

v pátek 8. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021  

od 8:00 do 14:00 hodin. Ve volbách do Poslanecké sněmovny může                                                                              

volit osoba, která je státním občanem ČR, dovrší 18 let nejpozději 

druhý den voleb (tj. 9. října 2021), nemá omezenou osobní svobodu  

z důvodu ochrany zdraví lidu (s výjimkou osob v izolaci/karanténě                 

z důvodu onemocnění covid-19) a nemá soudem omezenou 

svéprávnost k výkonu volebního práva. 

    Co si vzít k volbám? K volbám je nutné si vzít průkaz totožnosti 

(platný občanský průkaz či cestovní pas). 

    Volební lístky. Po prokázání své totožnosti se volič odebere za 

plentu, kde vybere volební lístek jeho preferované politické strany 

či koalice. Na volebním lístku může jako volič dát preferenční hlas 

upřednostňovaným kandidátům. Poté volební lístek vloží do úřední 

obálky (dostane ve volební místnosti), kterou nezalepuje a vloží ji 

do volební urny. Zásadní je, aby do obálky byl vložen pouze jeden 

lístek vybrané politické strany či koalice. 

     Kroužkování. Preferenční hlas má volič možno udělit pomocí 

zakroužkování pořadového čísla voličem vybraných kandidátů 

jedné politické strany. Kroužkovat může až 4 kandidáty, 

Zakroužkovat může i méně než 4 kandidáty. Pokud by však na 

volebním lístku byli kroužkováni více než 4 kandidáti, preferenční 

hlas by se nezapočítal, hlas politické straně ano. 

     Kdy hlas neplatí? Hlas neplatí v případě, že je lístek volně hozený 

do urny (není v úřední obálce), nebo je přetržený. Pokud je v obálce 

více hlasovacích lístků, nepřičítá se hlas voliče ani jedné straně. 

Nadále je automaticky neplatný volební lístek vytištěný na jiném 

než předepsaném tiskopise. 

 

 

Muzeum Zábřeh 
Zastav se, člověče 

    Autorka fotografické výstavy Martina Steidlová se nechává 

inspirovat krásou přírody a přítomným okamžikem. Její fotografie 

vznikají nejčastěji při procházkách v okolí Drozdova. Výstava potrvá 

do 31. října 2021. 

     Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma. 

Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme … aneb Pomocníci 

v kuchyni 

     Jak vypadaly první hrnce? Změnila se nějak vařečka? Kdy vznikl 

otvírák na konzervy? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších 

zajímavostí z historie kuchyňských pomocníků najdete na výstavě 

ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku. K vidění budou 

interiéry historických kuchyní, ale především zde představíme vývoj 

kuchyňského nádobí, náčiní a mechanických i elektrických přístrojů, 

které hospodyňka potřebovala k přípravě pokrmů. Nebude chybět 

ani kolekce zástěrek a užitkového textilu, který k vaření 

neodmyslitelně patří. Výstava potrvá do 14. listopadu 2021.  

Datum utkání Mužstva Skóre 

26. 9. SK Rájec – Kódl Team 3 : 6 

2. 10. SK Rájec - HC Schwarzbach 6 : 1 

Proběhnou volby do Poslanecké sněmovny 

ČR  

Ve Šmatlácké hokejové lize se opět hraje 

Usnesení č. 2021.15 z 15. veřejného 

zasedání ZO Rájec ze dne 6. 9. 2021 

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

Muzeum Šumperk (Výstavní síň) 
Made in Šumperk – Průmyslová tvář města Šumperka 

včera a dnes  
     Město Šumperk bývalo kdysi vyhlášeným centrem textilnictví. 

Ačkoli textilní výroba naštěstí ještě zcela nezanikla, slávu tohoto 

města šíří do světa firmy působící převážně ve zcela jiných oborech. 

Které to jsou, jak dlouho už zde působí a jaká odvětví tedy 

prezentují? Co vyrábějí a jak si jejich produkty vedou na domácím                  

i zahraničním trhu? Pokud chcete poznat současnou průmyslovou 

tvář města, pak navštivte Výstavní síň Pavlínina dvora. Jednotlivé 

podniky, se kterými muzeum v rámci příprav navázalo spolupráci, 

se zde představí nejen slovem a obrazem, ale především množstvím 

zajímavých exponátů, ať již půjde o originální produkty, nebo jejich 

modely. Zjistíte třeba také, jak tyto firmy podporují vzdělávání 

mladých lidí nebo život ve městě. A nahlédnete i do činnosti Okresní 

hospodářské komory Šumperk, jejímiž členy prezentované firmy 

z velké většiny jsou. Výstavu je možno navštívit do 7. listopadu 

2021. 

     Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma. 

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie) 
Mirko Hanák 

          Mirko Hanák patří k nejvýraznějším autorům české knižní 

ilustrace šedesátých let. K okolí Zábřehu a jesenické přírodě jej 

pojilo hluboké osobní pouto, budované od dětských let. Pro 

nesporné umělecké kvality jeho díla a autorův vztah k regionu 

Vlastivědné muzeum v Šumperku již od sedmdesátých let 

soustředěně shromažďuje sbírku jeho prací. V letošním roce si 

připomínáme 100. výročí Hanákova narození a žel shodou okolností 

také půlstoletí, jež uplynulo od chvíle, kdy jej na vrcholu tvůrčích sil 

dostihla zákeřná nemoc, které jako padesátiletý podlehl. Kulturní 

přínos této mimořádné osobnosti měla v tomto jubilejním roce 

připomenout prezentace šumperské kolekce Hanákova díla 

v bratislavském muzeu Danubiana. Nepříznivá epidemická situace 

představení Hanákova díla v Bratislavě nakonec pro tento rok 

neumožnila. Naopak návštěvníci šumperského muzea nyní mají 

jedinečnou možnost se zatajeným dechem obdivovat tušové 

kresby, akvarely i grafiky, ve kterých umělec dokázal zachytit 

prchavé okamžiky vypozorované v přírodě. Expozice je pro 

veřejnost ke zhlédnutí do 21. listopadu 2021. 

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

     Členové JSDH Rájec 

uctili v poledne 19. září 

památku dvou 

zesnulých dobro-

volných hasičů JSDH 

Koryčany, kteří zemřeli 

při výbuchu rodinného 

domu v Koryčanech.  

 

 

 

 
10. října   Hodový fotbálek 

Další akce se budou konat v závislosti na epidemické situaci. 

 

 

Upozorňujeme na změny termínů ve svozu komunálního odpadu         

a plastů! 

Svoz komunálního odpadu (úterý) 

2. listopadu             30. listopadu              28. prosince 

Svoz plastů (čtvrtek) 
21. října             11. listopadu            2. prosince        23. prosince 

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. 

 

říjen   listopad            prosinec  

Bartošová Anna                   Paško Milan         Loučná Marie 

Hányšová Eliška                   Kunrt Václav               Puchr Ferdinand 

Šteigl Antonín                                      Hrubá Emilie  

Nevtipová Alena           Maňka Vladimír  

Deutschová Milada 

Johnová Božena 

  
     Upozorňujeme občany, že je potřeba dodržovat využívání 

kontejneru pro bioodpad pouze pro zeleň bez větví. To se týká jak 

stromů, keřů, vinné révy, a podobně.  
 

     Od října do konce letošního roku budeme postupně přecházet 

na jiný harmonogram svozu tříděného odpadu a komunálního 

odpadu, který v roce 2022 bude v třítýdenním intervalu. 
 

     Komunální odpad bude svážen podle stávajícího plánu v úterý                

2. 11., 30. 11., 28. 12. Sběrový papír (časopisy, letáky, noviny) 

svázaný do balíčků odkládejte na popelnice v den svozu. 
 

     Plasty budou sváženy ve čtvrtek 21. 10., 11. 11., 2. 12., 23. 12. 

ve žlutých nádobách, případně v pytlích.  
 

     Tetrapaky budou sváženy v oranžových pytlech spolu s plasty. 

     Informace jsou zveřejněny na úřední desce, vývěskách obce                 

a budou dopředu hlášeny rozhlasem.  

 

Svoz odpadu ve IV. čtvrtletí 2021  

Připravované akce 

Proběhla pieta za zesnulé hasiče 

Společenská kronika 

Informace z úřadu 
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