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Milí čtenáři, do rukou se Vám dostává letošní poslední číslo Občasníku. Jsme rádi, že si v předvánočním shonu najdete
chvíli pro přečtení našich článků. Vám všem přejeme šťastné a veselé Vánoce, dětem mnoho dárků pod stromečkem
a do nového roku 2017 hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a pracovních úspěchů.

Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje 2016
V pátek 7. října a sobotu 8. října 2016 proběhly volby do zastupitelstev krajů a první
kolo voleb do Senátu parlamentu ČR. V naší
obci voliči volili své kandidáty do zastupitelstva Olomouckého kraje, které vybírali z 21 politických stran.
Volební účast v Rájci se vyšplhala na více
jak 44 % a opět byla větší než celorepublikový průměr. Počet osob, zapsaných do výpisu
ze stálého seznamu voličů byl 396. Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky, byl
175. Počet platných hlasů ve volebním okrsku byl 173, dva hlasy byly neplatné. Celé volby proběhly klidně a podle daných předpisů.
V naší obci voliči dali své hlasy těmto politickým stranám:

číslo strany

název politické strany

počet hlasů

2

Občanská demokratická strana

1

6

Piráti + Změna + ProRegion – Kraj nové generace

4

12

Česká strana sociálně demokratická

7

25

Nezávislí a Moravané

2

26

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravya Slezska)

1

30

ANO 2011

27

37

Komunistická strana Čech a Moravy

9

42

Starostové ProOlomoucký kraj

48

43

Úsvit s Blokem proti islamizaci

1

67

NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI

1

74

Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty

59

78

Koalice Svoboda a přímá demokracie – TomioOkamura (SPD) 13
a Strana Práv Občanů

Základní škola a Mateřská škola Rájec
Žáci všech ročníků základní školy spolu s pedagogickými pracovnicemi jeli v pátek 16. září hromadnou dopravou na dopolední výlet
do Vyšehorek, kde navštívili nestátní neziskovou organizaci Ryzáček,
zabývající se hiporehabilitací a volnočasovými aktivitami pro děti
a rodiny s dětmi. Chlapci a děvčata byli rozděleni do dvou skupin
a každé skupině byla přiřazena instruktorka s koněm. Všichni se
seznámili s péčí o koně, jejich stravou a chováním. Dokonce si vyzkoušeli i jejich hřebelcování. Na závěr se každé dítko na koni svezlo.
Po těchto příjemně strávených chvílích následovala cca 5 km pěší
cesta do Mohelnice na autobus. Všichni ji zvládli a po příjezdu do
Rájce následoval oběd, po kterém se jen zaprášilo.
V pondělí 10. října se v rámci tělesné výchovy uskutečnila na louce u lesa Drakiáda. Ještě v deset hodin dopoledne to vypadalo, že
se žádný drak z důvodu bezvětří nevznese, ale nakonec se počasí
umoudřilo a začalo profukovat. Většina draků vystoupala k obloze,
kde se vydržela dlouho vznášet. Některým dětem se draci zapletli do
sebe a následovalo dlouhé a trpělivé rozmotávání.
Ve dvou říjnových pátečních dopoledních 14. a 21. 10. 2016 se
ve škole konaly dvě dvouhodinové přednášky. První byla pro žáky
4. a 5. ročníku, věnovala se tématu: Jak překonat starosti ve škole. Druhá
přednáška byla pro mladší ročníky a měla téma: Buďme kamarádi.
Dopoledne v pondělí 24. 10. 2016 jeli žáci všech ročníků s vyučujícími do DDM Krasohled Zábřeh na akci: Jak vzniká papír. DDM Krasohled navštívila naše škola ještě jednou, a to 11. listopadu, kde se
zúčastnila akce: Prostřeno v přírodě.
Již třetím rokem, před podzimními svátky, pořádají pedagogické
pracovnice základní školy pro žáky akci: Halloweenské spaní ve škole.
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Letos to připadlo na úterý 25. října. Všichni se sešli v podvečer
v prostorách halloweensky vyzdobené školní družině. Zde si řekli co
je to Halloween a zasoutěžili si. Počasí tentokrát nepřálo, bylo vlhko,
a proto se očekávaná stezka odvahy konala ve škole. Celá budova
byla rozsvícena svíčkami a šipky určovaly směr stezky. Děti chodily
ve dvojicích v časovém odstupu cca 5 minut od sebe a během chůze
po škole plnily 5 úkolů: hod do koše, nafukování a uvázání balónku,
luštění křížovky, spojování čísel a nakonec hledání klíčů v lahvích
s neobvyklou náplní za dohledu dvou strašidel. Při plnění posledního
úkolu někteří na chvíli dokonce ztratili řeč. Po stezce odvahy všem dětem vyhládlo, snědly si večeři přichystanou z domova, napily se čaje
a těšily se, co bude dál. Ve 20:00 hodin se promítala na interaktivní
tabuli pohádka. Ti, kteří se nechtěli dívat, mohli jít do družiny, kde se
předčítaly příběhy z knihy Pipi Dlouhá punčocha. Při poslechu si na
koberci kreslili. V deset hodin večer všichni ulehli.
Během měsíce října proběhla ve škole charitativní sbírka Fond
Sidus, zakoupením náramku se přispělona pomoc při léčbě vážně
nemocných dětí v ČR. Na účet fondu bylo zasláno 700 Kč. Tato sbírka
probíhá v základní škole již několik let.
První prosincový pátek 2. 12. jela společně mateřská škola a základní škola na zámek Potštejn. V jednotlivých místnostech zámku se přítomní podívali vždy na část příběhu, který byl svázaný s vánoční tématikou. Zámeckými komnatami děti provázel anděl. Po dramatizaci
následovala návštěva zámecké cukrárny, kde chlapci a děvčata měli
připravené malé občerstvení, čaj se sušenkou. Potom šli na prohlídku
vánoční výstavy.
Ve školní družině plní děti úkoly celoroční hry Shrekohra, za příznivého podzimního počasí trávily čas na školní zahradě a obecním hřišti. V pátečních odpoledních chodily do přírody. Hlavně mladší žáci
rádi tvořili koláže z přírodních materiálů a všechny děti se věnovaly
vyrábění halloweenské výzdoby. Listopad a prosinec byl věnován nácviku části pásma na vánoční besídku a vyrábění výrobků na výstavu.
Děti v mateřské škole se v podzimních měsících věnovaly pozorováním změn v přírodě. Pracovaly s přírodninami − výroba zvířat
z brambor, kaštanů, šišek atd. Vycházky byly zaměřeny na poznávání
stromů a jejich plodů. 17. října dítka shlédla pohádku Malá čarodějnice a 22. listopadu navštívila hudební představení Pískomil se vrací, kde si mohla se skupinou
zatančit a zazpívat. Na obě
představení jela do Zábřehu do kulturního domu.
21. 11. pekli chlapci a děvčátka šlehačkové cukroví,
kterým pohostili převážně
maminky na setkání rodičů
v MŠ.
V měsíci prosinci se děti
věnovaly vyrábění vánočních výrobků a nácviku pásma na besídku.
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Hudební skupina ANCABL ROCK

V předvečer letošních hodů v sobotu 8. října od 19:00 hodin proběhla v kulturním domě veřejná zkouška začínající rockové hudební skupiny ANCABL ROCK. Kytaristou této kapely je „ráječák“ Filip
Šamalík, takže účast zvědavých diváků byla nemalá. Hudební skupině přejeme mnoho tvůrčích úspěchů.

Dlabání dýní

Zastupitelé obce ve spolupráci se základní školou a mateřskou
školou pořádali v sobotu 22. října v 16:00 hodin v klubovně zdejšího
kulturního domu již tradiční akci „Dlabání dýní“. Svou halloweenskou
dýni si přišli vyrobit převážně děti mladšího věku s jejich rodiči. Rodiče pomáhali hlavně s vyřezáváním a děti si pak vlastníma rukama
vybíraly dužinu z dýně, což se jim velice líbilo. Samozřejmě nechybělo ani občerstvení ve formě smažených dýňových kousků. Na závěr
se všechny halloweenské dýně rozsvítily a dětem se nad společnou
prací s rodiči rozzářila očka, všichni spokojeně se svými výrobky odcházeli domu.

Turnaj ve stolním tenise

3/2016
11. listopadu v 13:00 hodin zorganizoval SK Rájec, spolek v kulturním domě turnaj ve stolním tenise. Klání se zúčastnilo celkem
12 hráčů, kteří byli podle věku rozděleni do dvou skupin. V 1. skupině
se na prvním místě umístila Edita Sikorová, druhá byla Adéla Žáková
a třetí místo obsadil Adam Smetana. Ve 2. skupině vyhrál Libor
Dvořáček, druhé místo obsadil Stanislav Žák a třetí byl Milan Novák.
Všem, kteří se umístili, byly předány diplomy a věcné ceny. Oceněným blahopřejeme a vy co jste nevyhráli, nebuďte smutní, přece není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Valná hromada SK Rájec

V sobotu 11. listopadu 2016 se v 17:00 hodin konala v sále kulturního domu pro členy i nečleny Výroční valná hromada SK Rájec, spolku.
Výbor ve složení Milan Novák (předseda) a členové Marcela Strašilová, Jiří Polcer, Eliška Maixnerová a Jana Smetanová seznámili přítomné s hospodařením sportovního klubu, s akcemi plánovanými na rok
2017 a zhodnotili rok 2016. Pro přítomné byla připravena tombola
a pohoštění.
Seznam sportovních aktivit
Pondělí

18:00 – 20:00 hodin

Stolní tenis

Úterý

16:00 – 17:00 hodin

Cvičení pro děti

Středa

17:30 – 18:30 hodin
18:30 – 19:30 hodin

Cvičení pro ženy seniorky
Cvičení pro ženy všech věkových
kategorií

knihách: Nový Zéland – země protinožců, Japonskem s otevřenou
pusou, Nový Zéland: Návrat k protinožcům, Na vozíku na rovníku,
Ve stopách Vikingů, Tajuplná Afrika, To snad není možný, Jaká je Amerika?, Střípky z Evropy. Finanční prostředky získané nejen z výtěžků
přednášek použili převážně na rehabilitační péči a zdravotní pomůcky pro svého těžce nemocného syna. Tímto ukázali podobně postiženým lidem, že s pomocí druhých život nekončí na nemocničním
lůžku, ale že i handicapovaní mohou zažít dobrodružství.
Přítomní na přednášce shlédli projekci fotografií a záběry z Kapského Města, Viktoriiných vodopádů, seznámili se s životem domorodých Himbů a poznali africkou faunu a flóru. Dozvěděli se, jak se dá
cestovat na vlastní pěst divočinou a pouští černého kontinentu. Na
přednášce nechybělo vyprávění poutavých zážitků z cest. Přednášející
se vždy snažili odpovědět na všechny otázky zvědavých posluchačů.
Návštěvníci odcházeli plni dojmů a ve svých představách prožívali
s cestovateli jejich zážitky.

Mikulášská nadílka

Středeční cvičení pro ženy všech věkových kategorií je nové a začíná od ledna 2017. Předcvičovat bude Jana Pumprlová.

SK Rájec, spolek zve všechny
občany na ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU, které se bude konat
23. prosince 2016 v 17:00 hodin
na návsi před hasičskou zbrojnicí. Tradičně bude možné si domů
odnést Betlémské světlo. Všichni
jste srdečně zváni.

Cestovatelská přednáška
Tajuplná Afrika
V pozdním sobotním odpoledni 19. listopadu pořádala Obec Rájec
přednášku Tajuplná Afrika. Přednášející byli manželé Márovi z Přerova. Je to v pořadí jejich již druhá cestovatelská přednáška během několika let, která se uskutečnila v naší obci.
Manželé se svým synem, upoutaným na invalidním vozíku, procestovali různé končiny světa. Jiří Mára cestovatelské zážitky nejen
natočil do svých dokumentárních filmů, ale i popsal ve svých devíti

Opět po roce v sobotu 3. prosince v 17:00 hodin navštívil dítka na
sále kulturního domu sv. Mikuláš, anděl a čerti. Pro vyplnění času
před Mikulášskou nadílkou byly pro děti přichystány hry a bylo možné shlédnout tři vstupy dětského tanečního kroužku. Sál byl zcela naplněn dětmi a jejich blízkými, akce se konala pod záštitou zastupitelů
a dobrovolníků naší obce.

Svoz komunálního odpadu ve III. čtvrtletí 2016
Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut
i svoz tetrapaků a plastů.
3. ledna		

31. ledna

28. února

28. března
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Kam za kulturou

Revize kotlů na tuhá paliva
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní
soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona
(č. 201/2012 Sb. v § 17 a bodu h) o ochraně ovzduší od roku 2012
novou povinnost, první revizi kotle musí splnit do 31. 12. 2016 a pak
každé dva roky.
Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW včetně s teplovodním okruhem,
tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí
i pro krbové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným
příkonem od 10 kW výše.
Nejsnazší cestou, jak sehnat revizního technika, je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by měl poskytnout
kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam
techniků, který vede Asociace podniků topenářské techniky, a to na
http://www.aptt.cz/postup-vyrobcu.php. Ne všichni výrobci mají
své zástupce na uvedeném seznamu. Pokud svého výrobce v seznamu
nenajdete, obraťte se na výrobce, prodejce nebo dodavatele svého
kotle a domluvte se přímo s ním. Pokud vám oznámí, že žádné proškolené techniky nemá a ani se k tomu nechystá, můžete využít odborníky
jiných výrobců, avšak proškolené na váš typ kotle. Tuto informaci najdete v osvědčení odborně způsobilé osoby vydaném výrobcem.
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídící jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale
i to, co a jak se v kotli spaluje.
Cena základní prohlídky je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 600 −1 500 Kč, záleží především na dojezdové
vzdálenosti technika. Na základě proběhlé revizi vám technik vystaví
doklad o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Pokud se provozovatel kotle na vyžádání úřadu neprokáže po
31. 12. 2016 dokladem o kontrole technického stavu a provozu, hrozí
mu pokuta až 20 tisíc korun. Za spalování zakázaných paliv (odpadky,
kaly atd.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

Řezbářské betlémy
Výstava představí sbírku ručně vyřezávaných betlémů regionálních
neprofesionálních autorů, potrvá do 22. ledna 2017.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma.

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)

Krysáci
Na výstavě budou představeny atraktivní scény z oblíbeného animovaného večerníčku, které přiblíží život na malém smetišti blízko Vizovic,
kde v šuplíku šicího stroje bydlí dva krysáci. Zejména malí návštěvníci
se mohou těšit na projekci epizody krysáckého večerníčku, na oblíbené interaktivní hry a nebude chybět ani nabídka tematických suvenýrů.
Výstava je možno shlédnout do 9. března 2017.
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 25 Kč, děti do 2 let zdarma.

Muzeum Zábřeh

O perníku
Výstava s vůní Vánoc představí bohatou a vzácnou sbírku historických perníkářských forem ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku,
které patří mezi vrcholné řezbářské výrobky. Vyřezávali je profesionální
řezbáři i perníkáři samotní a najdeme na nich motivy husarů na koních,
ženy a muže v dobových krojích, sv. Mikuláše, srdíčka, nemluvně a další. Výstava potrvá do 12. 2. 2017.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma.

Bilancování roku 2016

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období
dožívají 60, 65, 70, 75, 80 a více roků.
leden 2017
Zdeňka Žáková
Hedvika Hrochová
Josef Bartoň
Svatoslava Braunerová
Miroslav Hojgr
Jana Baníková

únor 2017
60
60
65
65
75
70

Gratulujeme Vám a přejeme do
dalších let hodně zdraví,
spokojenosti a rodinné pohody.

Alois Přeček
Marie Linhartová
Milada Hrochová

70
65
65

březen 2017
Jan Minář
Jan Koruna
František Sitta
Adolf Hányš

75
83
86
88

Vážení spoluobčané, dovolte mi několika větami zhodnotit
končící rok.
Byl to rok, ve kterém se realizoval rozpracovaný velký projekt
Vodovod II. část podpořený z dotačních titulů Ministerstva zemědělství a Olomouckého kraje. Dokončují se formální záležitosti ke kolaudaci a realizaci přípojek pro domácnosti.
Je dokončen projekt obměny vybavení nábytku v Základní
škole a Mateřské škole Rájec pro moderní a funkční provoz.
Poděkovat chci za pochopení a třídění odpadů, kde se s Vaším přičiněním daří opakovaně udržet poplatek za odpady na
300 Kč na obyvatele. Dále je možno dokládat lístky od likvidace
kovových šrotů na obec, které jsou následně využity v hlášení
o nakládání s odpady. Uspokojivý stav nám však kazí majitelé
psů, kteří je venčí, často i bez dozoru na soukromých i veřejných plochách a sportovištích (kolem kulturního domu, obecního úřadu, …) aniž by exkrementy mazlíčků po sobě uklidili.
Navíc dochází k plašení a stresu dalších zvířat.
Děkuji za pomoc a aktivitu jednotlivců a občanských sdružení. Díky tomu se podařilo udržet funkční Sportovní klub Rájec,
spolek a podpořit tak sportovní činnosti.
Vladimír Hroch, starosta

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Občasníku je stanovena na 1. 3. 2017
Čtvrtletník obecního úřadu Rájec - periodický tisk územního samosprávného celku. OBČASNÍK zdarma vydává Obecní úřad v Rájci, Rájec 98, 789 01 Zábřeh,
ev. č.: MK ČR E 10375 u Ministerstva kultury ČR, náklad: 150 ks, den vydání: 20. 12. 2016, číslo vydání 4/2016. Úřední hodiny: pondělí a středa 7.00-12.30, 13.00-17.00.
Kontaktní informace: Tel. a FAX: +420 583 416 920 URL: http://rajec.zabrezsko.cz / E-mail: obec.rajec@seznam.cz
Zlom a sazba: Mgr. Michal Peichl, Tisk: Computer Media s. r. o. Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail: obcasnik.rajec@seznam.cz
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