
Vážení občané, víte, jak dokončit práci za celý měsíc během pár minut? Sníst zaráz celý čokoládový adventní kalendář. Pokud jste 

si kvůli předvánočnímu shonu nenašli chvilku pro zklidnění a odpočinek, teď je ta pravá chvíle. Připravte si punč, svařák nebo 

voňavý čaj a přečtěte si poslední číslo Občasníku roku 2022. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

     

     

  

   SK Rájec, spolek pořádal 8. října na fotbalovém hřišti odpoledne 

pro děti, kde byl 

mimo jiné připraven 

skákací hrad, 

malování na obličej, 

střelba ze vzdu-

chovky, hod na cíl                  

a skákání v pytli. Od 16:00 hodin se hrál hodový fotbálek. 

Pořadatelé pro návštěv-

níky akce připravili                              

i posezení s občerstvením.  

    15. října na sále 

kulturního domu proběhl 

dětský desetiboj plný 

soutěží. Poté následovala 

valná hromada SK Rájec, spolku. Zhodnotil se rok 2022, přítomní 

byli seznámeni se stavem finančních prostředků, dotacemi                                   

a plánovanými akcemi na rok 2023. Členové a organizátoři akcí 

sportovního klubu by byli rádi za větší návštěvnost občanů na 

konaných akcích. 

 
 

   Obec Rájec připravila 22. října v klubovně kulturního domu pro 

veřejnost každoroční dlabání dýní. Nechyběla ani ochutnávka 

smažených dýňových lupínků. Nejen děti, ale i dospělí vytvořili 

krásné vyřezané obličeje v tykvích, které na závěr akce rozsvítili.  

 

 

 

 

 

 

   V sobotu 

3. prosince 

se již po 

třetí konala 

Mikulášská 

nadílka pro 

malé 

nezbedníky 

pod záštitou 

SK Rájec, spolku. Dítka s rodiči se v podvečer shromáždila před 

hasičskou zbroj-

nicí a očekávala 

příchod sv. Miku-

láše, andělů a čer-

tů. Náves byla 

opět jako loni 

zaplněna nejen 

rájeckými náv-

štěvníky, ale i náv-

štěvníky z jiných obcí.    

   K 11. prosinci bylo odehráno 58 střetnutí a zbývá dokončit  

52 zápasů. Hokejisté SK Rájec byli aktuálně k tomuto datu na  

2. místě. Gratulujeme a přejeme co nejvíce vítězných utkání.  

 

 

   Doporučují členové Československé obce legionářské ze 

Šumperka a okolí, vyznamenaní Městem Šumperk. 

   Program: 1. Pomoc blízkým (práce v bytě, garáži, zahradě, 

sportování. 2. Přežití při povodni, havárii a jiných mimořádných 

událostech. 3. Příspěvek k obraně republiky. Místo konání: Střední 

zdravotnická škola v Šumperku 9., 16. a 23. února vždy 16:00 - 

18:00 hodin. 

Datum utkání Mužstva Skóre 
09. 10. 2022 SK Rájec – HC Draci Libina  5:2 

  22. 10. 2022 SK Rájec – Beery Penguins  10:2 
28. 10. 2022 SK Rájec – HC Béci Prostějov 3:2 
04. 11. 2022 SK Rájec – Kódl Team  4:2 
12. 11. 2022 SK Rájec – HC Sršni 4:1 
20. 11. 2022 SK Rájec – HC Sifoni Mohelnice 3:1 
09. 12. 2022 SK Rájec – HC Sifoni Mohelnice 3:4 

    

Říjnové aktivity SK Rájec, spolku 

Proběhlo dlabání strašidelných dýní  

 Výsledky utkání rájeckých hokejistů 

 Kurz mezilidské zdravotnické pomoci   

 Mikulášská nadílka na rájecké návsi 
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   Na kámen u obslužné 

komunikace směrem na Zvoli 

byla v průběhu září umístěna 

pamětní deska k 555. výročí 

bitvy, které bude v roce 

2023. Bitva u Zvole, byla 

největším válečným konflik-

tem, který na území 

dnešního Zábřehu a okolí 

proběhl. V rámci česko-

uherské války nebyla nej-

důležitější bitvou, ale 

přispěla ke změnám v zemích 

Koruny České. České vojsko           

v ní bylo poraženo uherským vojskem.  

   Dítka z mateřské školy v měsíci listopadu a prosinci jezdila na kurz 

bruslení na zimní stadion v Šumperku. Byla na divadelních 

představeních v divadle v Šumperku a Zábřehu. 

   24. listopadu jeli žáci rájecké školy během odpolední školní 

družiny s žáky z Hrabové do kina Retro na filmové představení 

Zlouni.  

   Děti základní školy 1. prosince v dopoledních hodinách navštívily 

výstavu na téma „Andělé“, jejíž součástí byla i vánoční dílnička. Dále  

 

 
16. prosince v divadle v Zábřehu zhlédly představení „Pohádka na 

Vánoce“. 

   Jak v mateřské škole, tak i v základní naděloval dítkám  

5. prosince Mikuláš. 8. prosince proběhly odpoledne v prostorách 

základní školy vánoční dílničky pro rodiče s dětmi. Pedagogické 

pracovnice školky a školy měly pro návštěvníky připraveny ke 

zhotovení různé vánoční dekorace.   
   Koncem listopadu nastoupil do první třídy naší základní školy 

ukrajinský chlapeček.  

 

     

Hasiči radí, jak zacházet se svíčkami a aromalampami 

 Pečlivě volte místo, kam svíčku, věnec či aromalampu 

ukládáte. 

 Vždy je umístěte na nehořlavou podložku v dostatečné 

vzdálenosti od všech hořlavých předmětů. 

 Neumísťujte svíčky k oknům a do průvanu. 

 Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu osob a zvířat v místnosti 

se zapálenou svíčkou, zejména při hře dětí. 

 Hořící svíčky nenechávejte nikdy bez dozoru. 

 Před odchodem z bytu a před tím, než jdete spát, svíčku 

důkladně uhaste. 

 Čtěte informace o bezpečném zacházení s výrobkem 

na příbalovém letáku. 

 

   Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 proběhne první kolo voleb 

prezidenta ČR. Případné druhé kolo se uskuteční  

27. a 28. ledna 2023. V pátek se volí od 14:00 do 22:00 hodin, 

v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Prezident se bude volit přímou 

volbou, voliči 

mohou vybírat 

z devíti kandidátů. 

Při volbách se 

uplatňuje 

většinový systém, 

vítězí tedy ten, kdo 

získá nejvíce hlasů. 

Pokud některý 

z kandidátů získá v 1. kole nadpoloviční počet platných hlasů, vítězí. 

V opačném případě se koná druhé kolo, ve kterém soupeří dva 

kandidáti s nejvíce platnými hlasy z 1. kola. 

   Volit smí občan ČR, který se alespoň druhý den volby dožívá                          

18 let. Každý volič se musí prokázat platným občanským průkazem 

či cestovním pasem. Volič hlasuje osobně, zastoupení není 

přípustné. Do obálky se vkládá jeden hlasovací lístek. Nijak se 

neupravuje, nic se na něm neoznačuje. Pokud chcete volit v jiném 

okrsku, než kde jste vedeni ve stálém seznamu, lze požádat o vydání 

voličského průkazu. V okrsku Rájec je volební místnost opět 

v budově školní jídelny. 

 

 

Dokončený památný kámen 

Zprávičky ze Základní školy a Mateřské školy 

Rájec 

Prezidentské volby 2023  
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Hasiči radí  



 

 

 

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích 

Betlémy ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku 

   Vaši pozornost jistě upoutají vyřezávané figurky ze dřeva od 

Jaroslava Beneše z Loštic nebo Lubomíra Ledra z Libiny. Papír, 

modelovací hmotu a různé přírodní materiály použila na výrobu 

skříňkového betlému Marie Červinková z Loštic. Vystaveny budou 

také půvabné pletené jesličky, které společně vytvořily Marie 

Macková, Josefa Psotová a Jana Tunysová a které obsahují celkem 

24 postaviček a zvířat. Samozřejmě nebude chybět ani tradiční 

dřevěný betlém králického typu, jehož autorem je František Cygrýd 

z Bludova. Betlémy je možné shlédnout do 22. ledna 2023. 

   Vstupné: plné 20 Kč, snížené 10 Kč, děti do 3 let zdarma. 

Muzeum Zábřeh 
Co šeptají andělé 

   Výstava představuje sochy, obrazy, grafiky i sbírkové předměty 

z oblasti lidového umění a uměleckého řemesla, které motiv anděla 

spojuje. Vedle historických sbírek a betlémů není opomenut ani 

regionální projekt Andělárium a živoucí mikulášsko-andělské 

tradice. Výstavu je možné navštívit do 29. ledna 2023. 

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

Muzeum Mohelnice 
Za zimních večerů v chalupách 

   V zimních měsících na návštěvníky mohelnického muzea čeká 

interaktivní výstava ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku, 

která bude pojednávat o domácí výrobě na venkově v minulosti.  

   Na výstavě Za zimních večerů v chalupách se návštěvníci dozvědí, 

ale také si prakticky vyzkoušejí, čemu se lidé věnovali v zimě 

v dobách, kdy neznali televizi ani počítače. Zjistí také, jaké zvyky                  

a tradice se dodržovaly v povánočním období až do masopustu. 

Vyzkoušet si budou moci i masopustní masky, draní peří, obšívání 

knoflíku, šití polštářku, výrobu šindelů, na modelu tkalcovského 

stavu výrobu plátna i jednoduché tkaní na rámech. Výstavu je 

možné navštívit do 26. února 2023. 

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

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie) 
Vánoční a jiné příběhy v dřevořezbách Břetislava Vávry 

   Vánoční atmosférou prostoupená výstava představí dílo řezbáře 

samouka Břetislava Vávry z Klopiny. Autor vyřezává příběhy 

poskládané do velkých scén. Expozice bude umístěna do 26. února 

2023. 

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

23. prosince 2022 - Zpívání u vánočního stromečku 

7. ledna 2023 - Výroční valná hromada SDH Rájec 

7. ledna 2023 - Tříkrálová sbírka 2023 

14. ledna 2023 - Ples SK Rájec, spolek 

21. ledna 2023 - Obecní ples 

18. února 2023 - Dětský maškarní karneval, pořádá SDH Rájec  

 

 

 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 

Bartoňová Anna            Blanková Vlasta     Fojtová Marta        

Theimerová Jaroslava    Fojt Zbyněk            Fišnarová Zdenka  

Deutsch Bohuslav           Fišnar Josef     Václavek Jaroslav

              Domluvil Josef     Minář Jan 

         Jílková Hana 

         Balcárek Zdenek 

                                                                                  Uherka Miloš 

                     Minářová Jitka  

Svoz plastů 

 10. ledna              31. ledna           21. února        14. března 

Svoz komunálního odpadu 

3. ledna               24. ledna                14. února       

  7. března        28. března 

 

Vážení spoluobčané, pracovníci obce Rájec Vám přejí krásné 

prožití svátků vánočních plných klidu, odpočinku                                 

a pohody s příjemným rodinným  a přátelským setkáváním. 

Do nového roku 2023 přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, 

lásku a spokojenost v osobním i pracovním životě. 

     

 

 

Kam za kulturou 

Svoz odpadu v I. čtvrtletí 2023 

Připravované akce 

Společenská kronika 
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Výměna zdroje tepla v budově KD v obci Rájec 

……………………………………………………………………………………… 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem 

soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

…………………………………………………………………….. 
   Předmětem podpory je výměna zdroje tepla v budově                            

KD v obci Rájec. Bude zaveden energetický management. 

Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti 

veřejné budovy. 

 

Celkové způsobilé výdaje: 753 134 Kč 

Dotace EU: 301 254 Kč (40 %) 

Příspěvek příjemce podpory: 451 880 Kč (60 %) 

 

Datum zahájení realizace projektu: 10. 11. 2021 

Datum ukončení realizace projektu: 31. 1. 2024 

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí 

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR 

Příjemce dotace: Obec Rájec 

Publicita projektů 

Projekt pořízení, rekonstrukce, oprava požární techniky          

a nákup vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

Olomouckého kraje na rok 2022. 

   Obec Rájec v roce 2022 řešila věcné pořízení souboru 

vybavení pro likvidaci spadlých dřevin pro                                         

JSDH - pro případ zásahu při nenadálých událostech. 
 

   Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje  

č. UZ/9/8/2022 ze dne 11. 4. 2022 bylo schváleno poskytnutí 

finančního příspěvku na pořízení prostředků na vybavení 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rájec zřízené příjemcem. 
 

Projekt předpokládá výdaje 46 295 Kč, je spolufinancován 

Olomouckým krajem ve výši 10 100 Kč a podílu  

obce Rájec ve výši 36 195 Kč. 

 
Užití publicity a loga Olomouckého kraje a jeho umístění 

http://rajec.zabrezsko.cz 
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