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V  páteční podvečer 23. prosince 2016 se konalo opět pod 
záštitou SK Rájec, spolku tradiční Zpívání koled. Koledy a písně 
s vánoční tematikou všem přítomným, kterých nebylo málo, při-
šly zazpívat bývalé a současné žákyně Základní školy a Mateřské 
školy Rájec: Adéla Fišnarová, Barbara Ziková, Kristýna Stružková, 
Nikola Jabůrková, Daniela Žáková, Kateřina Čvančarová, Klára 
Ospálková, Kristýna Ospálková a Jindřiška Klimková ze Zábřehu. 
Sboreček doprovázeli někteří členové skupiny Pracka. Karel Žák 
hrál na kytaru, druhý hlas zpívala zpěvačka Jana Šoustalová ze 
Zvole, dále na basovou kytaru hrál Vlastimil Richter, člen skupi-
ny Atom. U čtyř koled zazněly i  líbezné tóny zobcových fléten, 
na  které hrály Daniela Žáková, Kateřina Čvančarová a Kristýna 
Stružková. Vystoupení předcházelo pilné nacvičování na dvou 
dvouhodinových zkouškách. Na závěr jako loni zahrál na trum-
petu pan František Kupka ze Zvole. Přítomní se mohli zahřát vá-
nočním punčem, svařákem či čajem a ochutnat vánoční cukroví, 

o které se postaraly hlavně členky sportovního klubu. Nechybělo ani Bet-
lémské světlo. Toto setkání občanů jistě všem navodilo vánoční atmosfé-
ru a všichni se v tak uspěchané době pozastavili.

OBČASNÍK
Po ladovské zimě s prvním jarním vánkem k Vám přichází letošní první číslo Občasníku. Nastává doba předvelikonoč-
ní, přejeme Vám nádherné prožití svátků jara, ženám hodně koledníků a dětem bohatou pomlázku.

Zpívání koled

Tříkrálová sbírka

Místní poplatky

V sobotu 7. ledna 2017 v dopoledních 
hodinách pořádala v  naší obci Česká 
katolická charita Tříkrálovou sbírku. 
Procházely zde čtyři skupiny koledníků 
v doprovodu osob starších 15 let. Letos 
měli koledníci ztížené podmínky z  dů-
vodu silného mrazu, ale přesto se jim 
podařilo od občanů naší obce vybrat 
částku vyšší než loni. V Rájci se vybralo 
20  343 Kč. Přijetí koledníků v  rodinách 
bylo hřejivé, lidé byli vstřícní a štědří  
a jejich návštěva mnohé potěšila. Cel-
kový výtěžek obcí děkanátu Zábřeh či-
nil 1  416  584 Kč, byl o 92  112 Kč vyšší 
než loni. Zástupci Charity Zábřeh, děkují 
všem koledníkům za pomoc a dárcům 
za jejich štědrost. 

Z celkového výtěžku pomáhá  65 % 
přímo v  našem regionu, 15 % využívá 
na své projekty místní diecézní Charita,  
10 % putuje na pomoc potřebným do 
zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty  
a 5 % pokrývá režii sbírky.
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Srovnání Tříkrálové sbírky s okolními obcemi:

Hrabová   17 103 Kč
Lesnice   16 205 Kč
Leština   33 343 Kč
Jestřebí   17 569 Kč
Zvole   18 536 Kč
Zábřeh 235 411 Kč

Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo

v našem  regionu,  15  % využívá  na  své  projekty
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Taneční pro dospělé

Obec  Rájec  pořádala

od  9.  ledna  do  27.  února

Společenské taneční večery,

jednalo  se  o dvouhodinové

taneční hodiny pro dospělé.

Každé  pondělí  v době  od

19:00 hodin do 21:00 hodin 18 párů různých věkových kategorií roztančilo sál kulturního domu. Pod
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Přehled koledování v celé ČR:

Diecéze nebo arcidiecéze Výnos

Arcidiecéze olomoucká   25 905 804 Kč

Arcidiecéze pražská     6 020 522 Kč

Diecéze brněnská   23 732 767 Kč

Diecéze českobudějovická     6 086 670 Kč

Diecéze královéhradecká   15 032 310 Kč

Diecéze litoměřická     2 349 405 Kč

Diecéze ostravsko-opavská   15 682 874 Kč

Diecéze plzeňská     4 407 799 Kč

Tříkrálový koncert     1 220 085 Kč

Celkem 100 438 236 Kč
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Obec Rájec vybírá poplatky za kalendářní rok 2017, které jsou splatné nejpozději do 30. června 2017:

    Poplatek za psa:     100 Kč Poplatek za komunální odpad:     300 Kč za osobu
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Sbor dobrovolných hasičů v sobotu 4. února pořádal od 20:00 ho-
din na sále zdejšího kulturního domu Maškarní bál pro dospělé. Reje 
masek se zúčastnila především mladší generace, nechyběla ani boha-
tá tombola a občerstvení.

Za týden v sobotu 11. února se uskutečnil na sále KD od 13:30 ho-
din Dětský maškarní karneval, který byl zahájen promenádou masek. 
V  průvodu se objevili mimo jiné Večernice, různé princezny, pirát, 
šmoula, Červená karkulka, černá kočka, baletka, muchomůrka… So-
botním odpolednem pohádkové bytosti provázel šašek Vendelín. Pro 
děti byl připraven program plný soutěží, her a tance. Ani zde nechy-
běla pestrá tombola a občerstvení.

Obec Rájec pořádala od 9. ledna do 27. února Společenské taneč-
ní večery, jednalo se o  dvouhodinové taneční hodiny pro dospělé. 
Každé pondělí v době od 19:00 hodin do 21:00 hodin 18 párů růz-
ných věkových kategorií roztančilo sál kulturního domu. Pod ve-
dením manželů Kolčavových ze Zábřehu se taneční páry zdokona-
lovaly v různých tancích: polce, valčíku, waltzi, cha-che, jivu, tangu,  
rock'n'rollu a jiných. Všichni tanečníci si zajisté odnesli plno úsměv-
ných a kulturních zážitků a i přes obdivuhodné sportovní výkony bu-
dou na hodiny strávené na sále rádi vzpomínat.

V sobotu 25. 2. 2017 v 19:30 se náš hokejový tým Žraloci Rájec zú-
častnil dalšího zápasu stávající hokejové sezóny na zimním stadionu 
v Uničově. Proti protivníkovi HC Demons naši hoši suverénně zvítě-
zili 8:1. Pro rájecké fanoušky byl přistaven v 18:00 před zdejším KD 
autobus, který je dovezl tam i zpět. Vítězům ze srdce gratulujeme  
a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.

V sobotu večer 21. ledna od 20:00 hodin se konal na sále kulturní-
ho domu již v pořadí jedenáctý Obecní ples. K tanci a poslechu hráli  
a zpívali „Pavla a Standa“. Sál byl opět zcela naplněn, jak mladými tak 
staršími návštěvníky a nesl se ve velmi příjemné atmosféře.  Na začát-
ku plesu se ve dvou vstupech o předtančení postaraly mažoretky ze 
Zábřehu pod vedením Danuše Koryčánkové. Nechyběla bohatá tom-
bola, která se skládala z přímých výher a půlnočního losování. Hlavní 
cena byla tradičně televize a cenou útěchy dort. Na plese nechybělo 
ani pestré občerstvení včetně teplého jídla: řízek s bramborovým sa-
látem nebo guláš; jednohubky a výborný pečený bufet. Zorganizo-
vání plesu předcházela nejméně týdenní příprava, několikahodinové 
práce dobrovolníků, která často trvala až do pozdních večerních ho-
din, zahrnovaly: pečení bufetu, balení tomboly, vaření jídla a výzdo-
ba sálu. Za jejich úsilí jim mnohokrát děkujeme a stejně tak i všem 
sponzorům.

Taneční škola pro dospělé SDH Rájec

SK Rájec, spolek

Obecní ples



3

3/2016

Informujeme občany o schválené Obecně závazné vyhlášce 1.2017 
o rušení nočního klidu, která se vztahuje na veřejné akce pořádané 
spolky a organizacemi. Ostatní soukromé akce, jako svatby, oslavy 
narozenin a podobně nejdou pod obecně závaznou vyhlášku za-
hrnout a spadají pod dodržování nočního klidu v  době od 22:00 –  
06:00 hodin.

Vývoj nezaměstnanosti má vliv na počty pracovníků, kteří jsou vy-
užíváni ve spolupráci s Úřadem práce pro práce ve prospěch obce. 
V letošním roce budeme činnosti kolem údržby prostranství a majet-
ku obce zajišťovat třemi pracovníky, což bude mít proti předchozím 
rokům vliv na četnost a rozsah prováděných prací. Hlavně se bude 
jednat o sečení trávy a úklid obce. Uvítáme pomoc občanů při údržbě 
kolem jejich nemovitostí a děkujeme za pochopení.

Připravujeme projekt na doplnění technického vybavení a stroje 
pro nakládání s  odpady. Bude se jednat o oddílný svoz popelu, to 
znamená pořízení nových nádob do přihlášených domácností, kte-
ré budou odděleně třídit popel od směsného komunálního odpadu. 
Seznam se eviduje na obecním úřadě při platbě za komunální od-
pad. Úprava systému třídění odpadů se změnou zákona a plateb za 
ukládání odpadů na skládky, tzv. skládkovné, se bude dotýkat všech 
nemovitostí. Svoz se bude provádět současně se sběrem směsného 
komunálního odpadu 1x za měsíc. Je zapotřebí uvést potřebný ob-
jem v litrech, podle kterého se budou řešit nádoby. Pokusíme se pro-
jektem doplnit kompostéry pro případné další nahlášené zájemce.

Informace z úřadu

Základní škola a mateřská škola
Na závěr roku 2016 žáci ze školy a děti ze školky spolu s pedago-

gickými pracovnicemi připravili pro rodiče a  širokou veřejnost na 
sále místního kulturního domu v  neděli 18. prosince 2016 tradiční 
vánoční vystoupení doprovázené výstavou. Děti předvedly v  cca  
1,5 hodinovém vystoupení dramatizaci pohádky, recitace básniček, 
zpěvy zimních a vánočních písní, tance, hru na flétnu a přednesy vti-
pů. Následující den v  mateřské škole naděloval Ježíšek, dítka našla 
pod rozsvíceným stromečkem mnoho nových hraček a her, se který-
mi si mohou po celý rok ve školce hrát. Na dárky přispívali jak rodiče, 
tak i mateřská škola. Žáci základní školy se ve čtvrtek 22. prosince po-
slední vyučovací hodinu navzájem obdarovávali dárky u stromečku 
v prostorách ŠD. 

Poslední lednový den v úterý 31. 1. byly děti základní a mateřské 
školy společně bobovat a  sáňkovat v  Drážkách. Byly pro ně připra-
vené i hry na sněhu. Každý, kdo se zúčastnil, dostal diplom s malou 
odměnou. Po příchodu žáků do školy, jim bylo poslední hodinu roz-
dáno pololetní vysvědčení. V tomto týdnu ve čtvrtek 2. února se ko-
nal i společný Maškarní karneval v základní škole. Opět byly pro děti 
nachystány hry a soutěže, celým programem je provázela čarodějka. 

V týdnu před jarními prázdninami od 20. února do 24. února se osm 
žáků školy zúčastnilo lyžařského kurzu, který se letos konal v  lyžař-
ském areálu v obci Červená Voda. Každý den je svážel autobus spo-
lečně s žáky základních škol z Moravičan a Svébohova.

V pátek 17. března zavítal do základní školy strážník Městské poli-
cie Zábřeh, který během tří vyučovacích hodin seznámil žáky s prací 
policisty. Návštěva byla obohacena o vyprávění příhod a seznámení 
s policejní technikou. Děti byly poučeny jak se správně chovat na ve-
řejných prostranstvích.

Od února 2017 je zapojena ZŠ a MŠ Rájec do projektu Inkluze v ZŠ 
Rájec, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002000. Projekt je 

podporován Evropskou unií, Evropskými strukturálními a investič-
ními fondy, Operačním programem Výzkumu, vývoje a vzdělávání 
a MŠMT. Inkluze v ZŠ Rájec již probíhá a bude probíhat v naší škole  
v období únor 2017 – leden 2019. Během tohoto období se budou 
konat aktivity (šablony), které se týkají pedagogických pracovnic, 
rodičů i  žáků. Pro mateřskou školu byly vybrány tyto aktivity (šab-
lony): Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči 
dětí v  MŠ, Chůva – personální podpora MŠ, Vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků MŠ a Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi  
v MŠ. V základní škole probíhají a budou probíhat tyto aktivity (šab-
lony): Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, Klub zábavné logiky 
a deskových her pro žáky ZŠ a Doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem. Škola musí veškeré vybrané aktivity ve stanovené době 
zrealizovat.

Od února ve škole začal pracovat Klub zábavné logiky a desko-
vých her pro žáky ZŠ, probíhá každý  pátek od 15:00 – 16:30 hodin 
a zahrnuje 16 setkání. Přihlásilo se do něj 14 žáků a vede ho Eva 
Ospálková – vychovatelka ŠD, souběžně probíhá aktivita Doučová-
ní žáků ohrožených školním neúspěchem a to ve čtvrtky od 13:30 –  
14:30 hodin taktéž po 16 setkáních, přihlášeny jsou 4 děti a šablonu 
vede Mgr. Jana Grünwaldová. V mateřské škole pracuje od února jako 
chůva k dvouletým dětem paní Jaroslava Puchrová. V únoru a březnu 
již proběhla dvě setkání s rodiči MŠ, témata byla zaměřena na správ-
né složení stravy, zdravou výživu dětí a podrobně byly probrány pří-
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Blahopřejeme
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období 

dožívají 60, 65, 70, 75, 80 a více roků

Čtvrtletník obecního úřadu Rájec - periodický tisk územního samosprávného celku. OBČASNÍK zdarma vydává Obecní úřad v Rájci, Rájec 98, 789 01 Zábřeh, 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Občasníku je stanovena na 1. 6. 2017

davné látky v potravinách. Přednášejícím byla  Bc. Barbora Ospálko-
vá. Následovat budou ještě 4 setkání, která se zaměří na potravinová 
témata, imunitu, hygienu a vliv masmédií na dítě. Cílem je usnadnit 
přechod dětí z MŠ do ZŠ.

V sobotu odpoledne 8. dubna v klubovně kulturního domu pro-
běhlo tradiční malování velikonočních vajíček, pletení pomlázek 
a zdobení perníčků. Akci pořádali zastupitelé obce Rájec. Přítom-
ní si mohli vyzkoušet zdobení vajíček voskovkami, včelím voskem 
a techniku napichování barevných ornamentů na polystyrenová 
vajíčka. Nejen muži  
a chlapci, ale i děvčata 
se zapojili do pletení 
pomlázek, které je přišel 
naučit pan Ladislav Pro-
kop a pan Josef Bartoň 
ml. Této předvelikonoční 
akce se zúčastnili všech-
ny věkové kategorie.

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)
Půlstoletí s Cimrmanem, 7. 3. - 7. 5. 2017
Výstava shrnující padesátileté působení Divadla Járy Cimrmana 

na naší divadelní scéně a zároveň představující život českého veliká-
na Járy Cimrmana. Návštěvníci se mohou těšit na desítky zajímavých 
předmětů z géniova života. K vidění bude např. starý dětský kočárek, 
lyže či kolo. Celou výstavu doplňují panely s fotografiemi a texty, které 
návštěvníky seznámí se zákulisím divadla.

Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč, děti do 6 let zdarma

Sportovní herna, 16. 3. - 4. 6. 2017
Oblíbená interaktivní herna pro malé i velké se tentokrát ponese ve 

sportovním duchu. Malí sportovci se mohou těšit na zbrusu nové atrak-
ce, jako je střelba na branku, sportovní i moderní gymnastika, chůze po 
popruhu nebo skok do výšky pro milovníky atletiky. Na své si přijdou  
i malí jogíni. Originální interaktivní exponáty, pocházející většinou 
opět z dílny Vlastivědného muzea v Šumperku, návštěvníky nejen po-
baví, ale také donutí vyzkoušet si jak tělesné dovednosti, tak i znalosti 
z oblasti sportu. Víte například, kdo je nejznámější šumperský hokejis-
ta? To a mnoho jiného se dozvíte v nové, sportovní herně.

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

Hafan 2017, 21. 5. 2017 od 13 hodin
Šumperský hafan 2017 se bude konat v neděli 21. května 2017 od 

13.00 opět na nádvoří Pavlínina dvora v  Šumperku. V  rámci akce se 
uskuteční několik dílčích programů. Hlavním bodem bude soutěž o ti-
tul Šumperský hafan 2017, která bude probíhat v několika kolech s tím, 
že vítěz každého dílčího kola (podle počtu přihlášených psů) postoupí 
do závěrečného posuzování ve finále. Pes bude handlerem předveden 
ve výstavním postoji a v pohybu, jedno kolo bude věnováno i doved-
nosti psů (Pes šikula). Vyhlašovaná budou první tři místa. Hlavní soutěž 
bude tedy opět volně kopírovat klasické psí výstavy. Druhým význam-
ným bodem bude druhý ročník soutěže pro děti, tzv. juniorhandling, 
tedy psí výstava pro děti, kdy v roli handlera bude dítě do 10 let. Posled-
ní soutěží bude předvedení pána a psa v nějakém zajímavém kostýmu 
nebo masce. I zde budou vybráni a odměněni první tři páry (tedy páne-
ček a pes). V závěru odpoledne mohou být doplněny ještě i dílčí soutě-
že, v závislosti na množství přihlášených psů a časových možnostech.

Kam za kulturou

duben 2017 
Žáková Milena 60
Valouchová Jarmila 90
Špačková Jarmila 88
Žandová Jaroslava 70

květen 2017
Přečková Květoslava              70
Maixnerová Ludmila              91
Sultus Ladislav                         90
Loučný Josef                             83
Hegr Oldřich                             80
Frydrychovská Věra                85

červen 2017
Brzková Marie                          65

Gratulujeme Vám a přejeme do 
dalších let hodně zdraví, 

spokojenosti a rodinné pohody.

Obec Rájec pořádala hlavně pro ženy k jejich březnovému svátku  
a širokou veřejnost v neděli 12. 3. 2017 v  15:00 na sále kulturního 
domu přátelské posezení. K  tanci a poslechu hrálo a zpívalo duo 
Pepa a Vašek. Při příchodu každá žena byla obdarována kytičkou. Na 
začátku tohoto setkání se o krátké kulturní vystoupení postarali žáci 
zdejší základní školy. Hrou na flétnu potěšila přítomné Daniela Žá-
ková a Adam Smetana, zpěv moravských písní zazněl z úst Kateřiny 
Čvančarové a básničku zarecitovala Lucie Smetanová. 

15. 4. 2017 Velikonoční zábava, pořádá SK Rájec, spolek.
29. 4. 2017  Čarodějnický rej, pořádá SK Rájec, spolek.
14. 5. 2017  Den matek, pořádá KDU-ČSL Rájec ve spolupráci 
  se ZŠ a MŠ Rájec
3. 6. 2017  Sousedské posezení MDD, pořádá SK Rájec, spolek.

MDŽ a přátelské posezení s Pepou a Vaškem

Malování vajíček a pletení velikonoční pomlázky

Připravované akce

  Svoz komunálního odpadu ve II. čtvrtletí 2017
Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut 

i svoz tetrapaků a plastů.

 25. dubna                   23. května 20. června


