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OBCE RÁJEC

Milí čtenáři, přichází nejoblíbenější část roku, období dovolené a prázdnin. Přejeme Vám příjemné prožití letních měsíců, spoustu
nových zážitků, odpočinku a načerpání energie. V čase stráveném nad čtením letního čísla Občasníku se dozvíte informace z dění
v Rájci z období dubna až června.

Výtěžek z benefičního koncertu byl předán
Charitě Zábřeh
V kulturním domě v Rájci proběhl 2. dubna koncert pro podporu
Ukrajiny. Po úvodních slovech starosty obce Vladimíra Hrocha
a ředitele Charity Zábřeh Bc. Jiřího Kargera
vystoupili jako první členové oblíbené
hudební skupiny Stracené Ráj se svými
známými písněmi v hanáčtině. Poté
účinkovala country kapela Pracka.
Hudebníci této skupiny měli pro přítomné překvapení. Mimo jejich
repertoár si s nimi zazpívala dvě
písničky v ukrajinštině Nataša,
uprchlá
žena
z Ukrajiny.
Zpěvačka Pracky Ing. Jana
Šoustalová jí předala dárek. Bylo
jím zrcadlo, které si Nataša přála. Na závěr
koncertu zazněly písničky Miroslava Kobzy,

SK Rájec, spolek pořádal Pálení čarodějnic
Poslední dubnový den proběhl na víceúčelovém hřišti slet
čarodějnic a čarodějů. Tradičně se sešli na prostranství před školou
a společně za písně Saxana, znějící z obecního rozhlasu, odešli za
kulturní dům. Pro děti zde byly připraveny hry a lektvary, pro
všechny přítomné pochoutky z udírny. Nechyběla i vatra
s čarodějnicí k upálení a akci završila ohňostrojová show.

V Rájci se opět uskutečnila Vozba krále
a vodění královničky
které doprovázel hrou na kytaru. Všichni
účinkující vystoupili bez honoráře. Během tří
hodin v zaplněném sále rájeckými občany, ale i přespolními, se
vybrala částka 21 115 Kč. Zastupitelé obce schválili dar ve výši
8 885 Kč a Charitě Zábřeh byl předán výtěžek 30 000 Kč pro potřeby
uprchlíkům v důsledku války na Ukrajině.

Proběhly dubnové velikonoční dílničky
Obec Rájec ve spolupráci se Spolkem Zvolská čtyřka pořádali
v sobotu 9. dubna na sále místního kulturního
domu Velikonoční tvoření. Návštěvníci si
v jednotlivých dílničkách mohli uplést pomlázku,
nazdobit upečené perníčky, vyzkoušet tvoření
tlačených perníčků do dřevěných forem k dekoraci
nebo ozdobit ubrouskovou technikou či voskem velikonoční
vajíčka. Nechybělo malování na kamínky, výroba dekorací z pedigu
a drátkování. Nejen děti si z příjemně prožitého odpoledne odnesly
domů velikonoční výrobky.

Letnice letos
připadly na
neděli
5.
června.
V Rájci tento
den
opět
probíhala
tradice
pořádaná dětmi, Vozba krále a vodění královničky.
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Zajímavosti z dění v Základní škole
a Mateřské škole Rájec
Žáci a děti Základní školy a Mateřské školy Rájec 4. dubna
v rámci celostátní akce Ukliďme si Česko procházeli v dopoledních
hodinách katastrem obce a sbírali odpadky, které roztřídili a vhodili
do určených kontejnerů.
Ve dnech 4. - 8. dubna proběhl ve škole barevný týden. Během
těchto dnů převládalo oblečení žáků a pedagogů v barvě zelené,
žluté, modré, bílé a červené. Na Škaredou středu pekli školkáčci
jidáše.
Od 11. dubna do 15. dubna byla v prostorách školní družiny
připravena výstava jarních prací dětí Základní školy a Mateřské
školy Rájec.

V pátek 22. dubna jeli žáci na celodenní výlet do Olomouce, kde
navštívili Floru Olomouc. Zde zhlédli jarní květinové dekorace,
zazpívali si s cimbálem, někteří si zkusili podojit umělou kravičku,
obdivovali výrobky ze dřeva
a výrobu barevných svíček.
Ve sklenících si prohlédli tropické rostliny s umístěnými
živočichy, a hlavně chlapce
ve venkovních prostorách
zaujaly traktory. Všichni žáci
odjížděli spokojeně domů s plnými batohy rostlin a dárečků pro
rodinu.

v Muzejíčku Šumperk. Jedno květnové dopoledne byl projektový
den Ruční práce se dřevem.
1. června nechyběla oslava Dne dětí. Ráno se uskutečnila ve
škole přednáška o Bohuslavu Martinů a poté pro žáčky základní
školy byl připraven orientační běh v lese, kde plnili různé úkoly.
Proběhlo vyhodnocení běhu a plnění úkolů pololetní hry v rámci
školní družiny, všichni školáci byli oceněni. Samozřejmě i pro
školkáčky si paní učitelky připravily hry a nechyběl oblíbený skákací
hrad umístěný na školkové zahradě.
První červnový pátek jeli školáci v brzkých ranních hodinách na
celodenní výlet do Prahy. Prohlídka historických částí hlavního
města vedla z hlavního nádraží na Václavské náměstí k Národnímu
divadlu a dále na Karlův most. Zastávka k občerstvení byla na
Kampě, pak se posilnění všichni vydali na Malou Stranu. V poledne
zhlédli žáci velice očekávanou výměnu stráží u Pražského hradu
a dále jejich kroky pokračovaly do katedrály sv. Víta. Sešli po
zámeckých schodech a zamířili do Valdštejnské zahrady, kde
poobědvali. Po hodinovém pobytu v zahradě jeli metrem na
Staroměstské náměstí a zpět jejich kroky vedly na Václavské
náměstí do McDonald´s. Před odjezdem navštívili v prostorách
nádraží infocentrum, kde je umístěno malé železniční muzeum. Ve
večerních hodinách se všichni navrátili domů s mnoha zážitky
z cestování a pobytu ve velkoměstě.
Po zápisu žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023,
nastoupí do školy čtyři prvňáčci. Po čtyřech letech se ve škole bude
opět vyučovat všech pět ročníků. Do MŠ bylo přijato pro následující
školní rok šest dětí, z toho jedno ukrajinské.

Červnové bohoslužby u sv. Antoníčka
Ve třech červnových sobotách v odpoledních hodinách
proběhly na prostranství u sv. Antoníčka v Rájci mše svaté s nedělní
platností zaměřené na téma apoštolské exhortace papeže Františka
o lásce v rodině. 4. června a 11. června celebroval bohoslužby
P. František Eliáš,
25. června celebroval poutní mši
svatou P. Felix
Mária Žiška OFM
při níž bylo žehnáno nové hasičské vozidlo. Více informací bude
v příštím čísle Občasníku.

V Rájci startovali účastníci cyklistického
závodu
Poslední dubnový pátek jak pro děti ve školce, tak i ve škole bylo
připraveno čarodějnické dopoledne. Čarodějnice nebo čarodějové
během dopoledne plnili různé úkoly a hry.
V dubnu navštívila děti ze školky zástupkyně spolku Lišmen
a seznámila je s canisterapií, čímž se rozumí léčebný kontakt psa
a člověka.
V květnu ke Dni matek proběhlo setkání dětí MŠ a jejich
maminek na školkové zahradě, žáci ZŠ nazpívali maminkám dvě
písničky a nahrávka byla zaslána na jejich e-maily. V tomto měsíci
děti MŠ jely do Šumperka, kde navštívily výstavu Středověk hrou
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V sobotu
18. června
startoval v naší obci před
restaurací
Formanka
cyklistický závod Moravský
pohár
2022,
pořadatelem byl SK Rájec,
spolek.
Časovka
jednotlivců
vedla směrem na Zvoli po zemědělské stezce, dále přes Jestřebí
a Dolní Bušínov a končila před obcí Hynčina. Délka tratě byla cca
14 km.

2/2022
Závod jelo 68 cyklistů. Celkem bylo osm družstev, závodilo
i 7 žen. Moravského poháru se zúčastnili také občané Rájce.
V kategorii B vybojoval Polcer Michal, závodník Silného teamu
Uničov II, 8. místo. Ve stejné kategorii Polcer Jiří se umísti na
10. příčce a Polcer Jan obsadil 12. pozici, členové Silného teamu
Uničov I. V kategorii C 12. místo obsadil Planička Robert, člen týmu
Bikesport Mohelnice. V kategorii E za Silný team Uničov II se na
10. příčce umístil Polcer Ferdinand. Přejeme mnoho sportovních
úspěchů.

Informace k zářijovým komunálním volbám
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou v pátek 23. září
a sobotu 24. září. Otevírací doba volebních místností bude: pátek
14:00 - 22:00 hodin, sobota 8:00 - 14:00 hodin. Voliči v nich mohou
volit zástupce více stran.
Při komunálních volbách dostanou voliči do poštovních schránek
modrou obálku. V té ovšem najdou jediný hlasovací lístek, kde jsou
vypsané kandidátky všech stran, které v obci kandidují. Při
komunálních volbách každý volič rozděluje tolik hlasů, kolik se
v jeho obci volí zastupitelů. Ty může dát jedné straně, případně se
rozhodnout pro panašování, při kterém hlasy rozdělí mezi
jednotlivé kandidáty. Poslední možnost je kombinace obou metod.
- Volba strany, volič křížkem označí čtverec vedle jména dané
strany na hlasovacím lístku.
- Panašování, volič pomocí křížků vedle jejich jmen vybere tolik
kandidátů, kolik má zastupitelstvo křesel.
- Kombinace, volič vybere jednu stranu a následně například čtyři
kandidáty jiných stran. Strana, kterou vybral tak o tyto hlasy přijde.
V komunálních volbách mohou zastupitelstvo volit všichni občané
ČR s trvalým pobytem v dané obci, kterým je nejpozději druhý den
voleb alespoň 18 let. Voleb se zároveň mohou účastnit i občané
států Evropské unie, kteří jsou v obci přihlášeni k přechodnému
pobytu a v den voleb je jim alespoň 18 let.
Jak se volí v komunálních volbách
Volič potřebuje platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Občané EU, kteří mohou volit, také potřebují průkaz o povolení
k pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu. Volby následně
probíhají podobně, jako jiné druhy voleb.
- Volič se ztotožní volební komisi, od které obdrží úřední obálku
a případně náhradní hlasovací lístek.
- S úřední obálkou se odebere za plentu, kde rozdělí své hlasy.
- Hlasovací lístek se dá do úřední obálky.
- Úřední obálku vhodí před komisi do zapečetěné urny.
Tento postup je nutný dodržet, aby volič neodevzdal neplatný
hlasovací lístek. Ty volební komise před začátkem sčítání vyřadí.
Neplatnými lístky jsou:
- lístky na jiném, než předepsaném tiskopisu
- lístky, na kterých nebyla označena žádná strana ani kandidát
- lístky, kde je označena více než jedna volební strana
- lístky, kde je označeno více kandidátů, než kolik má být voleno
členů zastupitelstva
- lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky
- lístky z úřední obálky, kde je více než jeden hlasovací lístek pro
volby do téhož zastupitelstva
- lístky, které jsou přetržené

Rájec

Společenská kronika

červenec
John Jaroslav
John Josef
Žanda Stanislav

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.
srpen
září
Smičková Marie
Dražná Marie
Korunová Stanislava
Balcárková Ludmila
Strašil Jan

Svoz odpadu ve III. čtvrtletí 2022
Svoz plastů
Pozor změna! 4. července (pondělí – náhradní termín)
26. července
16. srpna
6. září
27. září

Svoz komunálního odpadu
19. července

9. srpna

30. srpna

20. září

Připravované akce
15. července - Disco DJ, pořádá SDH Rájec
30. července - Turnaj v minikopané, pořádá SK Rájec, spolek
6. srpna - Stracený ráj + Hergot, pořádá SDH Rájec
20. srpna - Reflexy + DJ Disco, pořádá SDH Rájec
27. srpna - Olympiáda k ukončení prázdnin, pořádá SK Rájec,
spolek
2. září - Drammy, pořádá SDH Rájec

Kam za kulturou
Muzeum Zábřeh
Velká muzejní herna
Velká muzejní herna představuje TOP výběr léty prověřených
atrakcí, doplněný o několik zbrusu nových exponátů, hádanek
a her. Návštěvníci se mohou těšit například na tankovou bitvu,
pohádkovou spojovačku, orloj, vláček s jeřábem nebo nové
zajímavé skládačky. Herna potrvá do září 2022.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 3 let zdarma.

Muzeum Šumperk (Rytířský sál)
Zaniklá sídla Moravy a Slezska
Výstava představí návštěvníkům procesy zanikání a mizení sídel
(obcí, osad i samot) na území Moravy a Slezska po roce 1945.
Výstava potrvá do 4. září 2022.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)
Lidová architektura
Výstava představí podoby lidové architektury na území okresu
Šumperk. V rovinaté části, na území nazývaném Horní Haná, se
stavěly tzv. hornohanácké domy. V horské a podhorské části
Jeseníků vznikl a dále se vyvíjel jesenický dům. Na úbočí ležícím na
západ od řeky Moravy zasahuje do šumperského okresu okraj
oblasti zastavěné domem hřebečského typu. Výstava je ke
zhlédnutí do 14. září 2022.
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, děti do 3 let zdarma.
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Hrad Bouzov
16. - 17. července 2022 Víkend s princeznou Šahrazád na hradě
Bouzov
6. – 7. srpna 2022 Bouzovský mumraj

Policie ČR informuje
V posledních dnech evidují policisté na Šumpersku nárůst
oznámení, týkajících se podvodných jednání na internetových
inzertních portálech. Tato jednání mají většinou totožný scénář.
Pachatelé kontaktují prodávajícího, zpravidla písemnou formou,
a předstírají zájem o koupi zboží. Následuje nabídka zajištění
veškerého komfortu spojeného s přepravou a platbou zboží. Poté
prodávající obdrží prostřednictvím e-mailu nebo chatovací aplikace
fiktivní odkaz zpravidla na přepravní společnost. Jakmile na tento
link klikne, je přesměrován na podvrženou platební bránu, kam
vyplní ve většině případů veškeré přihlašovací údaje
k elektronickému bankovnictví, platební údaje a rovněž údaje
k platební kartě. Bohužel si v této chvíli neuvědomí, že se jedná
o podvod. Při kontrole bankovního účtu posléze prodejci zjistí, že
jim nebyla připsána suma z prodeje zboží, ale naopak byly z účtu
finanční prostředky odčerpány.
Apelujeme proto na všechny, kteří k prodeji využívají internet
a inzertní portály, aby byli maximálně obezřetní.

Usnesení č. 2022.19 z 19. veřejného
zasedání ZO Rájec ze dne 13. června 2022
Schvaluje:
2022.19.1
2022.19.4

2022.19.5

2022.19.6

2022.19.7

2022.19.8

Navržený program veřejného zasedání.
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Rájec sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2021 včetně výsledku
hospodaření ZŠ a MŠ Rájec za účetní období 2021.
Hospodaření ZŠ a MŠ Rájec za rok 2021 a přidělení
zisku ve výši 29.389,84 Kč do rezervního fondu ZŠ
a MŠ Rájec.
Účetní
závěrku
obce
Rájec
sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2021 včetně výsledku
hospodaření obce Rájec za účetní období 2021.
Závěrečný účet obce Rájec za rok 2021 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rájec za
rok 2021 a udělení souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
z dotačního programu „Program na podporu JSDH“
dotační titul č. 1 - Dotace na pořízení, technické
zhodnocení a opravu požární techniky, nákup
věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH
obcí Olomouckého kraje ve výši 10.100,- Kč na
pořízení přenosné řetězové motorové pily
a příslušenství pro JSDH obce Rájec, uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace a pověření starosty obce

2022.19.10 Směrnici o poskytování příspěvku na stravné
zaměstnancům obce Rájec od úvazku 0,5 až 1,0 ve
výši 80,- Kč za 1 odpracovanou směnu.
2022.19.11 Strategii rozvoje obce Rájec 2022-2037.
2022.19.12 Pověření starosty Vladimíra Hrocha ke všem úkonům
spojených se zadáváním veřejných zakázek s názvy
„Kanalizace Rájec s napojením na ČOV Zábřeh“
a „Kanalizace Rájec s napojením na ČOV Zábřeh výběr TDI a koordinátora BOZP“, a to včetně
schválení zadávacích podmínek, a s tím souvisejícího
rozhodnutí o zahájení zadávacích řízení, úkonům
v průběhu zadávacího řízení, jakož i k rozhodnutí
o přidělení veřejných zakázek a k podpisu smluv
s vítěznými uchazeči vybranými na základě
provedených zadávacích řízení v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek
a zadávacími podmínkami, jmenuje členy hodnotící
komise a náhradníky členů hodnotící komise.
2022.19.14 Povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ a MŠ Rájec pro
školní rok 2022/2023.
2022.19.15.1 Poskytnutí daru z rozpočtu obce Rájec ve výši
8.000,- Kč pro SK Rájec, spolek a pověření starosty
k podpisu darovací smlouvy.
Bere na vědomí:
2022.19.2
Informace o plnění úkolů z minulého zasedání
zastupitelstva obce.
2022.19.3
Rozpočtové opatření č. 2/2022 a 3/2022.
2022.19.9
Informace o vkladu vodovodu I. a II. do majetku VHZ
Šumperk, a.s.
2022.19.13 Bezpečnostní zprávu Policie ČR.
2022.19.15 Různé: informace o vozidle pro JSDH, informace o Dni
Mikroregionu Zábřežsko, úpravy v cest. náhradách,
předání příspěvku z koncertu darem Charitě Zábřeh,
vložení volných prostředků obce na termínované
vklady, výsledek výběrového řízení na účetní obce,
diskusní připomínky a podněty.
Ukládá starostovi a zastupitelům obce:
1. Podílet se na připravovaných akcích.
termín: průběžně
2. Pokračovat v přípravách podkladů k rozhodnutí o případném
vkladu obecního vodovodu do majetku VHZ Šumperk, a.s.
termín: příští zasedání ZO

Informace z úřadu
Vlastníci nemovitostí, kteří si chtějí pořídit modrou nádobu,
240 litrů, na skladování sběrového papíru v domácnosti, ať se
registrují v kanceláři obecního úřadu. Následně proti uzavření
smlouvy o výpůjčce jim bude nádoba předána.
Za prvních pět měsíců letošního roku klesly hodnoty vytříděných
plastů. Tento stav může mít negativní dopad na poplatky
za komunální odpad. Žádáme občany, aby maximálně využili nádob
na plasty a kvalitně je třídili.

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla OBČASNÍKU je stanovena na 01. 09. 2022
OBČASNÍK OBCE RÁJEC vydává jen v elektronické podobě Obec Rájec, Rájec 98, 789 01 Zábřeh, IČO: 00303267. Číslo vydání 2/2022, den vydání 30. 6. 2022. Úřední
hodiny: pondělí ka středa
7.00smlouvy.
- 12.30, 13.00 - 17.00. Kontaktní informace: Tel.: +420 583 416 920 URL: http://rajec.zabrezsko.cz/ E-mail: obec.rajec@seznam.cz. Graf.
podpisu
úprava a korekce: Zábřežská tiskárna, Petra Malá, www. zabrezska.mypage.cz. Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail: obcasnik.rajec@seznam.cz.

