
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

    Volby do zastupitelstev krajů se konaly 

ve dnech 2. – 3. října. Ve volebním 

okrsku Rájec z celkového počtu 408 

voličů bylo vydáno 205 úředních obálek, 

z toho bylo 200 platných hlasů. Volební 

účast v Rájci se v těchto volbách vyšplhala na 50,25 %. V tabulce je 

uveden výsledek hlasování voličů v naší obci. 

Spojenci pro Olomoucký kraj 38,50 % 

ANO 2011 23,00 % 

PIRÁTI a STAROSTOVÉ 19,00 % 

Svoboda a př. demokracie (SPD)   6,00 % 

Občanská demokratická strana   4,50 % 

ČSSD a Patrioti Olom. kraje   3,50 % 

Trikolóra hnutí občanů   2,50 % 

Demokratická strana zelených   2,00 % 

Komunistická str. Čech a Moravy   1,00 % 

      První kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhlo souběžně 

s volbami do zastupitelstev krajů. Druhé kolo proběhlo o týden 

později ve dnech 9. – 10. října 2020. V prvním kole z celkového 

počtu 408 oprávněných voličů bylo vydáno 198 úředních obálek                

a počet odevzdaných platných hlasů byl 196. Volební účast byla  

48,53 %. Ve druhém kole z celkového počtu 409 oprávněných voličů 

bylo vydáno 117 úředních obálek a odevzdáno 117 platných hlasů. 

Volební účast ve druhém kole byla nižší a činila 28,61%. 

     V okrsku Rájec v senátních volbách zvítězil Marek Ošťádal celkem 

s 94 hlasy. Kandidoval za volební stranu STAN a zvítězil i ve svém 

volebním obvodě Olomouc (66) a stal se senátorem. Ve druhém 

kole bojoval s kandidátem Ing. Janem Zahradníčkem z ANO, který 

v Rájci od voličů získal 23 hlasů.  

     Marek Ošťádal je zpěvák hudební skupiny Stracené ráj, která 

několikrát vystupovala na karnevalech pořádaných rájeckými hasiči 

v areálu U Antoníčka. 24. září od 19:15 do 19:45 hodin proběhla na 

parkovišti u místní restaurace předvolební kampaň tohoto 

kandidáta do Senátu – Senatůr IV. Marek Ošťádal zde zpíval 

v doprovodu částí své hudební skupiny písničky v hanáčtině.  

 

 

     I přes probíhající epidemii koronaviru proběhly v neděli  

11. září v naší obci hody. Hodový fotbálek se nekonal, ale na návsi 

byly především pro mladší návštěvníky připraveny atrakce, na které 

se velice těšili. Nechyběl malý řetízkový kolotoč, kolotoč pro 

nejmenší, centrifuga pro dva, střelnice a stánek s cukrovou vatou. 

Přítomným bylo doporučeno dodržovat hygienická opatření. 

      

 

 

     Zastupitelstvo obce Rájec po projednání: 

Schvaluje: Z 
2020.11.1  Navržený upravený program veřejného zasedání. 

2020.11.5  Poskytnutí daru z rozpočtu obce Rájec ve výši  16 000 Kč 

pro Charitu Zábřeh, darovací smlouvu a pověření           

starosty k podpisu smlouvy.  

2020.11.6   Poskytnutí daru z rozpočtu obce Rájec ve výši 4 000 Kč 

pro Sbor dobrovolných hasičů Rájec, darovací smlouvu                    

a pověření starosty k podpisu smlouvy. 

2020.11.7   Poskytnutí daru z rozpočtu obce Rájec ve výši 4 000 Kč  

pro SK Rájec, spolek, darovací smlouvu a pověření                     

starosty k podpisu smlouvy. 

2020.11.8   Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu „Obecní   

kanalizace Rájec s napojením na ČOV Zábřeh“                                          

s Olomouckým krajem a pověření starosty k podpisu 

smlouvy.  

2020.11.9    Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného  

břemene služebnosti inženýrské sítě č. 957/146/2020                   

ke stavbě „Obecní kanalizace Rájec s napojením na ČOV                 

Zábřeh“ s Lesy ČR a pověření starosty k podpisu smlouvy. 

2020.11.10  Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného

 břemene  –  služebnosti  č.  20/20-52200/BP  ke  stavbě 

Volby do zastupitelstev krajů a Senátu 

Parlamentu ČR 2020 
 

OBCE RÁJEC 
 

Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a s ním přichází letošní poslední vydání Občasníku. I přes složitou 

koronavirovou situaci, kdy se nesměly konat žádné akce a setkání, nebo jen za dodržení přísných 

hygienických opatření, jsme pro Vás připravili několik informací. Doufáme, že si každý najdete svou. 

Rájecké hody 
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 „Obecní kanalizace Rájec s napojením na ČOV                      

Zábřeh“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a pověření                      

starosty k podpisu smlouvy. 

2020.11.12 Podání žádosti o dotaci na zřízení obecního úřadu

  v kulturním domě v Rájci. 

2020.11.13 Uzavření Dodatku č. 3 k dohodě vlastníků provozně 

 souvisejících vodovodů se společností Vodohospodářská

 zařízení Šumperk a.s., a pověření starosty k podpisu 

 dodatku. 

Bere na vědomí: 

2020.11.2 Informace o plnění úkolů z minulého zasedání 

 zastupitelstva obce. 

2020.11.3    Informace o změně rozpisu rozpočtu. 

2020.11.4    Odložení uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 

 služebnosti č. IV-12-8016711/VB/02, k obecním 

 pozemkům p. č. 1186 a 1206/3 v k. ú. Rájec u Zábřeha se 

 společností ČEZ Distribuce, a.s. (přípojka NN k p. č. 208 

 v k. ú. Rájec u Zábřeha). 

2020.11.11   Nařízení k provedení inventarizace majetku obce Rájec

 za rok 2020. 

2020.11.14   Různé: 

-   informace k poskytnutí daru na úpravy v kulturním domě v Rájci, 

- návrh k projednání úprav nájemného za nebytové prostory 

kulturního domu, 

-  informace o možnosti certifikovat regionální značkou Jeseníky  

originální produkt – „Vozbu krále a vodění královničky“, 

-  přípravu zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor   

obchodu.  

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  

Varujeme veřejnost před phishingovými útoky cílenými na 

internetové bankovnictví. 

O nutnosti být obezřetný při komunikaci na sociálních sítích                

a v online prostředí vůbec, informuje policie veřejnost v souvislosti 

s prověřovanými případy takřka denně. Je to dáno tím, že se denně 

potýkáme s celou řadou různých podvodníků, kteří se neustále 

snaží najít nové a další možnosti, jak neopatrné uživatele připravit 

o jejich úspory. A věřte, že způsobů, jak vás připravit o peníze, 

využívají nepřeberné množství.  

Pod pokličku vašich úspor se často dostávají pomocí mobilních 

telefonů či e-mailů, jejichž prostřednictvím se snaží získat například 

přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo čísla 

platebních karet. Phishingové útoky přitom působí velmi 

důvěryhodně, útočníci je často maskují za e-maily z banky nebo 

zprávy od někoho, koho uživatel dobře zná. Podvodné e-maily 

přitom mají jediný cíl, odkázat uživatele na podvodný web, na 

kterém se následně od důvěřivců pod falešnou záminkou snaží 

vyzískat co nejvíce informací k vylákání peněz. 

     Podvodná jednání tohoto charakteru se nevyhýbají ani 

šumperskému regionu. Policisté z oddělení hospodářské kriminality 

 již přijali oznámení, ze kterých se dozvěděli, že poškození reagovali 

na e-mail, o němž se podle jeho vyobrazení domnívali, že je zaslán 

bankou, u které mají veden svůj bankovní účet. 

V prvním případě podvodník nabádal uživatele, aby si 

zkontroloval platby na svém účtu, a přitom jej zároveň nasměroval 

na phishingový odkaz přímo ve zprávě, pomocí kterého se snadno 

a rychle přihlásí ke svému bankovnímu účtu. Poškozený pak 

v domnění, že se přihlašuje ke svému účtu, nechtěně poskytl 

podvodníkovi své přihlašovací údaje. Ten pak neváhal a jménem 

poškozeného uzavřel prostřednictvím internetového bankovnictví 

předschválený úvěr ve výši 155 tisíc korun. Na to, že se děje něco 

nekalého, přišel poškozený až poté, co mu od banky na jeho mobilní 

telefon začaly chodit zprávy a ke svému účtu se přihlásil přes 

oficiální webové stránky banky. Když zjistil, která bije, okamžitě 

kontaktoval banku a znemožnil tak podvodníkovi další manipulaci 

s penězi. 

Takové štěstí už neměl další z poškozených, kterého měl někdo 

neznámý obdobným způsobem připravit o 130 tisíc korun. V tomto 

případě poškozený obdržel e-mail, v němž mu rádoby banka zaslala 

sdělení o neodeslání platby, taktéž s odkazem na rychlý přístup 

k internetovému bankovnictví. 

V souvislosti s těmito případy opětovně nabádáme uživatele 

k obezřetnosti a připomínáme, že tímto způsobem banky s klienty 

rozhodně nekomunikují. 

Buďte proto opatrní a pro přihlášení na účet nepoužívejte žádné 

odkazy, ani ty z vyhledávačů. Nenechte se vystrašit zdánlivě 

výstražnou zprávou. 

Obdržíte-li e-mail či zprávu, která vás vyzývá k nějakému úkonu 

nebo jeho potvrzení, a sami právě nejste přihlášeni ve svém 

bankovnictví a daný úkon neprovádějte, raději ihned zavolejte na 

zákaznickou linku. 

Nikdy nikomu bezmyšlenkovitě nepřeposílejte žádná hesla, 

bezpečnostní kódy, PINy, čísla kreditních karet apod., zkrátka si 

dejte pozor, abyste se nestali snadnou obětí podvodníků.            

             por. Mgr. Jiřina Vybíhalová - tisková mluvčí 

     Finanční úřad pro Olomoucký kraj upozorňuje na blížící se termín 

pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na 

zdaňovací období roku 2021. Termín podání je 1. únor 2021, 

povinnost podat přiznání mají: 

- poplatníci, kteří v roce 2020 nově nabyli do svého vlastnictví 

pozemek, zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku, 

- poplatníci, kteří na v minulosti přiznané zdanitelné stavbě   

provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali a na    

základě těchto změn došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, 

Varování Policie ČR – preventivní článek 

Upozornění Finančního úřadu pro 

Olomoucký kraj 
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- poplatníci vlastnící parcely, u nichž došlo ke změně výměry na 

základě revize katastru nemovitostí. 

     Daň z nemovitých věcí nebyla zrušena. Zrušena byla daň z nabytí 

nemovitých věcí, nikoliv daň z nemovitých věcí. Veškeré informace 

k podání přiznání naleznete na www.financnisprava.cz, v případě 

dotazů můžete kontaktovat příslušné územní pracoviště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pokladna Dubické zemědělské a.s. bude od 1. ledna 2021 

otevřena v pondělí a středu od 8:00-9:30, 12:30-14:00 hodin.                      

V ostatním čase bude pokladna uzavřena. Nebude možné platit                 

a vybírat peníze.  

 

    Z důvodu nařízení vlády ČR byla soutěž ŠHL od 5. října 2020 

dočasně přerušena, do doby, než to koronavirová situace opět 

umožní. V jedenáctém ročníku bylo prozatím odehráno 16 střetnutí 

a do konce sezony jich zbývá sehrát 116. Hokejové mužstvo SK 

Rájec je v aktuálním pořadí na pátém místě. 

 

     V letošním roce v sobotu 5. prosince navštívil nedočkavá rájecká 

dítka Mikuláš s andělem a čerty poprvé na návsi před hasičskou 

zbrojnicí. Děti čekaly na Mikuláše u rozzářeného stromečku. Po 

setmění čerti přivezli dřevěný vozík plný dárků, které Mikuláš 

s andělem nadělili. 

 

Muzeum Zábřeh 
Co přinesl Ježíšek? Hračky ze sbírky Kamily Kubáškové 

     Letos si návštěvníci Muzea Zábřeh mohou ve vánočním čase 

prohlédnout výstavu věnovanou dětským vánočním dárkům. Ty 

jsou prezentovány prostřednictvím sbírky historických hraček 

Kamily Kubáškové z Rýmařovska, která obsahuje téměř vše, co si 

děti mohly v minulosti od Ježíška přát – různé panenky, domečky 

pro panenky, medvídky, stavebnice nebo autíčka. Že Vánoce 

neznamenají honbu za nejdražším módním dárkem, návštěvníkům 

současně připomíná například hadrová panenka Terezínka, s níž si 

hrála holčička v koncentračním táboře Terezín, nebo charitativní 

hračka Habešánek z počátku 20. století. Výstavu mohou návštěvníci 

navštívit do 31. 1. 2021. 

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

Památník Adolfa Kašpara  
Expozice loštických pohárů (stálá expozice) 

     Expozice představuje ucelenou formou fenomén výroby 

unikátního druhu keramiky se specifickými puchýřky, která byla 

vyráběna v průběhu vrcholného středověku a raného novověku 

pouze v Lošticích a jejich nejbližším okolí. Toto keramické zboží se 

však proslavilo po celé střední Evropě, loštické poháry známe z celé 

řady měst i šlechtických sídel daleko za hranicemi severní Moravy. 

Expozice však příběh pozoruhodně silné tradice hrnčířství regionu 

vypráví již od pravěkých období v souvislosti s prokázaným 

využíváním tuhy z dolů u nedalekého Svinova při mísení 

keramického těsta. Pro malé i velké návštěvníky jsou připraveny           

i tematické interaktivní prvky. 

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

Muzeum Šumperk (Muzejíčko) 
Interaktivní výstava 

    Interaktivní výstava pro děti i rodiče se věnuje složkám 

integrovaného záchranného systému (IZS) a situacím, ve kterých se 

může každý z nás stát hrdinou a zachránit lidský život. Zážitková 

výstava se zaměřuje také na nejmladší návštěvníky, které hravým 

způsobem seznamuje s tím, jak se chovat v krizových situacích a co 

je úkolem jednotlivých složek IZS. Výstava potrvá do 10. 1. 2021. 

     Vstupné: plné 60 Kč, snížené 40 Kč, děti do 3 let zdarma. 

Muzeum Šumperk (Výstavní síň) 

Půjdem spolu do Betléma 

     Letošní vánoční svátky opět doprovodí výstava betlémů. 

Tentokrát jsme si pro malé i velké návštěvníky připravili betlémy 

pocházející z muzejních sbírek. Ve Výstavní síni muzea bude k vidění 

více než třicet betlémových souborů vyrobených z rozmanitých 

materiálů, v různých obdobích a v různé velikosti. Nejstarší 

vystavený betlém pochází z 19. století, je vyřezávaný ze dřeva                 

a tvoří jej téměř 100 figurek. Nebude chybět ani betlém s figurkami 

Šmatlácká hokejová liga 2020/2021 

Děti se dočkaly příchodu Mikuláše 

Kam za kulturou 

Dubická zemědělská a.s. informuje 

3 



v životní velikosti od současné autorky Romany Krestýnové, 

keramické betlémy Miloslavy Vašíčkové či korálkový betlém Marie 

Červinkové. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i nejnovější 

přírůstek naší sbírky, betlém Břetislava Vávry z Klopiny, vyrobený 

v roce 2018. Výstavu je možné shlédnout do 17. 1. 2021. 

     Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 3 let zdarma. 

Muzeum Šumperk (Galerie mladých) 
Poutní místa naší vlasti 

    Autorkou výstavy je paní Marie Němečková, která se malbě 
věnuje asi devět let. Je členkou malířského klubu Beneart v Praze. 
Výstava potrvá do 31. 1. 2021. 
     Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma    

 

 

 

 

Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut i svoz 

tetrapaků a plastů. 

29. prosinec 26. ledna 23. února    23. března 

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. 

 

leden               únor              březen  

Krobotová Jarmila            Riflerová Milena        Maixner Vojtěch 

Knýřová Oldřiška              Hroch Jiří         Fojtová Marta 

Nezbedová Anna              Brzek Josef        Fišnarová Zdenka 

Hegrová Anežka               Keprtová Květoslava     Rifler Josef 

Theimerová Jaroslava     Strašilová Drahomíra    Koruna Jan 

Deutsch Bohuslav            Fišnar Josef         Hányš Adolf 

Havelková Vladimíra           Balcárková Jana 

Fričarová Soňa            Duchajová Vlasta    

             Sitta František 

     Tříkrálová sbírka v roce 2021 bude probíhat pouze virtuálním 

způsobem do on-line kasičky, to znamená, že nebude formou 

fyzického koledování. On-line forma je spuštěna na webu Tříkrálové 

sbírky (www.trikralovasbirka.cz) od 15. prosince. V kostelích budou 

již o Vánocích k dispozici požehnané křídy k označení požehnání 

domovů. Více informací bude zveřejněno na webu obce, ve vývěsce 

u školy a v obchodě.   

     V sále Katolického domu v Zábřehu je otevřeno odběrové 

centrum pro antigenní testování veřejnosti na COVID 19. Více 

informací na webu obce a vývěsce u školy. 

              

 

Nový dřevěný mostek přes strouhu u jezu na Sázavě, 

využívaný hlavně cyklisty, ale i pěšími.  

Škeble říční naplavené podzimní velkou vodou                  

u soutoku Sázavy a Moravy. 

 

 

 
  
 

 

Veselé Vánoce 

a šťastný nový rok 

 

Prejeme Vám 

mnoho krásných chvil prožitých 

v príjemné vánocní atmosfére             

a detem vysnené dárky pod 

stromeckem. 

V novém roce pevné zdraví, mnoho radostných dnu, velkou chut do 

práce a at je rok 2021 lepší než letošní. 

Svoz komunálního odpadu  

v I. čtvrtletí 2021 

Společenská kronika 

Fotky z rájeckého okolí 

Charita Zábřeh informuje 
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