
  

 

 

 

  

 

 

     

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     SK Rájec, spolek pořádal v předvečer Štědrého dne vánoční 

setkání občanů u rozsvíceného stromu před hasičskou zbrojnicí. 

Přítomní si zde naladili sváteční atmosféru v již tak dlouho trvajícím 

pandemickém období. Popovídali si se sousedy a známými, 

zaposlouchali se do zpěvu známých koled a vánočních písní 

v podání některých členů skupiny Pracka a jejich hostů. Nechyběla 

ochutnávka perníčků a nápojů pro zahřátí. Mnozí si odnesli domů    

i Betlémské světlo. 

 
 

      Tříkrálová sbírka 

pořádaná Charitou ČR 

proběhla fyzicky  ve 

dnech 1. - 16. ledna 

2022. V Rájci pod 

záštitou Charity Zábřeh 

čtyři skupiny koledníků obcházely domy v dopoledních hodinách                

8. ledna 2022.  

     Do Tříkrálové sbírky 2022 bylo možno přispět i v rámci online 

kasičky darem z bankovní karty, převodem z účtu přes platební 

bránu, ve prospěch Tříkrálového sbírkového účtu nebo zasláním 

dárcovskou SMS.   

     Do úředně zapečetěné pokladničky s logem Charity se v naší obci 

Rájec vybrala částka 25 237 Kč. V kasičce č. 166 byl obnos 6 161 Kč, 

v č. 167 byla částka 5 822 Kč, v č. 168 bylo vhozeno 6 530 Kč                      

a v č. 169 se nacházelo 6 724 Kč. V celém děkanátu Zábřeh bylo do 

kasiček vloženo 1 539 415 Kč, výnos z online koledy byl 35 100 Kč       

a bezhotovostní dary činily výši 32 300 Kč. 

     Výtěžek letošní sbírky pomůže v našem regionu konkrétním 

lidem, o které Charita pečuje. Využije se na podporu péče o chudé, 

děti a samoživitele s nízkými příjmy, nemocné, lidi po úrazech,   

handicapované, seniory a umírající. Tedy k udržení, rozšíření                   

a zkvalitnění těchto služeb. 

Zajímavosti z organizace a výsledků letošní sbírky: 

- Nejvíce fyzických pokladniček (kolednických i statických) bylo                

v Zábřehu (44), v Mohelnici (18), v Červené vodě (11)                                     

a v Dubicku a v Leštině (8). 

- Zajímavý rekord měla kasička v Moravičanech, byla nejbohatší   

(19 262 Kč), nejtěžší (4,9 kg) a obsahovala nejvíce kovových mincí   

(1 084 ks). Další tři kasičky s velkými výtěžky byly statické:                   

Loštice-kostel: 18 666 Kč, recepce Charity: 18 159 Kč, Zvole-kostel: 

16 760 Kč. 

- Nejčastější platidlo byla dvacetikoruna, bylo jich věnováno          

4 036   kusů. Následovala padesátikoruna v počtu 3 867 kusů.  

- Bankovkou nejvyšší hodnoty byla dvoutisícikoruna (43 ks). 

- V pokladničkách byly nalezeny eura (39,60 €), polské zloté, kuny,  

lipa, pence, wuiao, neplatné desetníky. Platná měna byla kurzem  

ČNB proměněna na koruny a vložena do výtěžku sbírky. 

- Průměr výtěžku na pokladničku činil 4 795 Kč, vzrostl cca o 570 Kč, 

celkem 45 pokladniček bylo prázdných - pro nemoc vedoucího, 

popřípadě z jiného důvodu. 

     Charita Zábřeh děkuje všem dárcům za jejich podporu a štědrost, 

poskytnuté dary se bude opět snažit využít co nejsvědomitěji. 

Srovnání Tříkrálové sbírky s okolními obcemi 

Přehled koledování v celé ČR 

(zdroj webové stránky: https://zabreh.charita.cz)  

Zvole   21 500 Kč 

Zábřeh 224 903 Kč 

Leština   40 464 Kč 

Lukavice   16 268 Kč 

Lesnice   22 770 Kč 

Hrabová   21 116 Kč 

Arcidiecéze nebo diecéze Výnos kasičky Výnos online 

Arcidiecéze olomoucká 31 974 703 Kč  559 705 Kč 

Arcidiecéze pražská  7 295 788 Kč 425 055 Kč 

Diecéze brněnská 32 354 097 Kč 627 758 Kč 

Diecéze českobudějovická   8 894 805 Kč 123 587 Kč 

Diecéze královehradecká 20 438 869 Kč 391 090 Kč 

Diecéze litoměřická   2 941 704 Kč 127 912 Kč 

Diecéze ostravsko-opavská 20 096 080 Kč 408 056 Kč 

Diecéze plzeňská   5 786 280 Kč 152 447 Kč 

Tříkrálový koncert  1 069 044 Kč 

Celkem 129 782 326 Kč 3 884 654 Kč 

OBCE RÁJEC 

 
S přicházejícími Velikonocemi se k Vám dostávají informace z dění v obci z konce roku 2021 a z prvního čtvrtletí roku 2022.  

Milí občané, přejeme Vám krásné prožití jarních svátků. Ať jste obklopeni rodinou, přáteli, úsměvy a sluníčkem. 

Proběhlo setkání občanů u vánočního 

stromu 

Koledníci opět obcházeli domy 

1/2022
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     31. ledna dostalo třináct žáků školy vysvědčení za  

1. pololetí školního roku 2021/2022. V tento den proběhlo                               

i vyhodnocení soutěží za měsíce září - leden ve školní družině. 

Všichni žáci byli oceněni.   

     11. února ukončily děti z MŠ a ZŠ plavecký výcvik, který probíhal 

v Aquacentru Šumperk. Přes prvotní problémy s používáním šaten 

byla dítka spokojená a radovánky ve vodě se zdokonalováním 

plaveckých dovedností si užívala. Z důvodu epidemie koronaviru se 

děti nesměly setkat s jinou školou než s tou, se kterou přijely 

autobusem. Během výuky využívaly vířivku, tobogán a páru. Na 

závěr kurzu nechyběly závody pro školáky. Všechny děti dostaly 

mokré vysvědčení a diplomy. 

     Od 14. února do 18. února 

dopoledne jezdilo šest dětí z MŠ                

a devět žáků ze ZŠ na lyžařský kurz 

do Přemyslova. Jezdili společně 

s MŠ Leština. Dětem, které nevlastní lyžařské vybavení, bylo 

lyžařskou školou zapůjčeno. Dítka byla rozdělena do skupin podle 

dovedností. Pro začátečníky byl první den náročný. Udržet se na 

lyžích, ale i chůze v lyžařských botách byla složitá. Každým dnem se 

jejich lyžařské dovednosti zlepšovaly. Čtvrtý den nepřálo lyžařům 

počasí, foukal silný vítr a pršelo. Děti nelyžovaly, ale v chatě                          

u sjezdovky byl pro ně připravený náhradní program. Poslední den 

bylo lyžování v maskách. 

     Ve dnech 31. ledna - 4. února probíhala v MŠ zimní olympiáda. 

Školkáčci si improvizovaně vyzkoušeli z olympijských disciplín skok 

na lyžích, curling, hokej a biatlon se střelbou a v Drážkách                           

na poprašku sněhu bobování.       

     Dítka z mateřské školy 

jela v měsíci únoru do 

keramické dílny v DDM 

Krasohled Zábřeh, kde si 

vyrobila kočičky z hlíny. 

Dále děti v MŠ navštívil 

chovatel drobného ptactva.  

     Začátkem března proběhl v dopoledních hodinách ve školce 

maškarní karneval, který si děvčata, chlapci i paní učitelky užili.  

     V tomto měsíci se v MŠ uskutečnily další akce: písečná animace, 

muzikoterapie, divadlo Jójo. 

 

 

    8. března ve škole 

v odpolední družině pro-

běhl karneval masek. 

Nejen pohádkové bytosti, 

ale i vojáci a zvířátka plnili 

úkoly v různých hrách                

a soutěžích. 

     10. března se školáci zúčastnili dvouhodinové přednášky o životě 

postižených osob. 

     Po dvou letech se konečně mohou konat různé aktivity pro děti 

a život se dostává do období před protiepidemickými opatřeními. 

 
 
 

 

 

     7. a 28. února se sešli 

občané obce na sále 

kulturního domu s cílem 

připravit strategii rozvoje 

obce na období 2022 - 2037. 

Jedná se o dokument, který 

vnikl pod vedením Ing. Anny Bartošové, zástupkyně  

MAS Horní Pomoraví o.p.s., dle metodiky Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR. Má přesně definovanou strukturu a postup tvorby.  

     V dokumentu jsou využity informace z dotazníkového šetření 

mezi obyvateli obce, veřejných projednávání, statistických dat           

a analýz, které vedou k nastavení hlavních rozvojových priorit                  

a konkrétních projektových záměrů, jež budou v rámci obce 

v následujících letech realizovány. Nejedná se pouze o úkoly pro 

obec, ale jsou zde i aktivity místních spolků, školy apod. 

     Dokument je pro obec důležitý z mnoha pohledů. Jednak ladí 

představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce, zachycuje dohodu 

o hlavních problémech obce a možných řešeních, umožňuje 

efektivně využít potenciál obce, zvyšuje připravenost obce k podání 

žádostí o dotace a zvyšuje šance získat dotace, a v neposlední řadě 

je také takovým marketingovým nástrojem vůči potenciálním 

obyvatelům obce. 

     Jako hlavní rozvojové priority obce byly stanoveny tyto oblasti: 

1. Ochrana přírody a kvalitní životní prostředí obce 

2. Kvalitní a moderní infrastruktura obce 

3. Efektivní, ekonomické a ekologické hospodaření 

s majetkem obce 

4. Vzdělávání a ostatní služby 

5. Komunitní život 

     V rámci priorit jsou naplánovány projekty, mezi něž patří např. 

kanalizace, opravy komunikací a chodníků, vybudování systému 

využívání energií pro obecní budovy, vybudování bezbariérového 

obecního úřadu, budování nových stavebních parcel či další 

modernizace školy. V oblasti komunitního života pak najdeme 

rozvoj kulturních, sportovních, volnočasových aktivit a tradic, ale 

také vybudování workoutového hřiště či dobudování zázemí 

travnatého hřiště. Příprava a realizace projektů je rozvržena 

v patnáctiletém období. Pro financování jednotlivých aktivit se 

obec bude především snažit získat dotační peníze. 

Střípky z událostí Základní školy  

a Mateřské školy Rájec 

Proběhla únorová setkání občanů podílející 

se na aktualizaci strategického rozvojového 

plánu obce Rájec 
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     V sobotu odpoledne 19. března 

proběhl na sále kulturního domu 

dětský karneval. Sál byl zcela 

přeplněn dětmi v maskách s jejich 

doprovody. Pro děti byly připraveny 

hry               

a nechybělo i vyhlášení nejlepší masky. 

     Zúčastnila se jak dítka z Rájce, tak             

i z okolních obcí. Přespolní účastníci 

převažovali, a proto nastal problém 

s parkováním aut. Parkoviště bylo zcela 

plné, parkovalo se i podél chodníku                        

u hlavní silnice.  

     V den, kdy všichni Josefové slaví svůj svátek, se konala večer na 

sále kulturního domu Josefovská zábava. Přítomným hrála skupina 

ATOM-ROCK, DJ Seňor a DJ Kony.  

     Obě sobotní akce pořádal provozovatel rájecké restaurace. 

 

 

Schvaluje: 

2022.18.1 Navržený upravený program veřejného zasedání. 

2022.18.4 Inventarizační zprávu za rok 2021 k provedené 

inventarizaci majetku, pohledávek a závazků obce  

Rájec. 

2022.18.5     Uzavření Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí                    

smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě „Obecní                     

kanalizace Rájec s napojením na ČOV Zábřeh“                     

s Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic                     

Olomouckého kraje, p.o., a pověření starosty                     

k podpisu smlouvy. 

2022.18.6     Uzavření Dodatku č. 2022 ke Smlouvě o nakládání                     

s komunálním odpadem se společností EKO servis                     

Zábřeh s.r.o., a pověření starosty k podpisu dodatku. 

2022.18.8    Ukončení členství obce Rájec ve spolku Odpady                     

Olomouckého kraje, z.s. 

2022.18.11   Uzavírání manželství před starostou nebo                     

místostarostou obce Rájec, patřící do správního                     

obvodu matričního úřadu, která není matričním                     

úřadem. 

Bere na vědomí: 

2022.18.2    Informace o plnění úkolů z minulého zasedání                     

zastupitelstva obce. 

2022.18.3     Rozpočtové opatření č. 12/2021 a 1/2022. 

2022.18.7     Informace o přípravě projektové dokumentace 

opravy  komunikace „Ve Dvoře“. 

2022.18.9     Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce                    

Rájec za rok 2021. 

2022.18.10   Informace k přípravě výběrového řízení na obsazení                     

pracovní pozice účetní obce. 

2022.18.12   Různé: 

                    - plánovaný benefiční koncert na podporu uprchlíků                     

z Ukrajiny - 2. 4. 2022, 

                  

 

                   -   informace k pořizování nové strategie rozvoje obce                

Rájec, 

                   -  informace k možnostem využití termínovaných                      

vkladů, 

                   -     neposkytnutí příspěvku z rozpočtu obce Rájec spolku 

Linka bezpečí, z.s., 

                   -  diskusní připomínky a podněty. 

Ukládá starostovi a zastupitelům obce: 

1. Podílet se na připravovaných akcích.    termín: průběžně 

2. Připravit podklady k rozhodnutí o případném vkladu obecního     

vodovodu do majetku VHZ Šumperk, a.s.  

                                                                          termín: příští zasedání ZO 

 
 

Muzeum Šumperk (Muzejíčko) 
Středověk hrou 

     V našem Muzejíčku se vydáte o několik staletí zpátky                                     

a podniknete dobrodružnou výpravu do středověku. Společně 

poznáte, jak se žilo na středověkém hradě, co lidé jedli a jak se 

bavili. Seznámíte se také se statečnými rytíři, během výpravy na vás 

čekají opět různé zajímavé úkoly, skládačky, rébusy a hádanky. 

Herna potrvá do 30. června 2022. 

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

Muzeum Mohelnice 
Čas lovců a sběračů 

     Před více než jedním milionem let se na území dnešní jižní Evropy 

poprvé objevil předchůdce moderního člověka a nedlouho poté se 

začaly psát první dějiny osídlení dnešní Moravy. Jak a kdy člověk 

vznikl a jak vlastně vypadal v jednotlivých etapách svého vývoje? 

Čím se živil a s jakými dalšími živočichy mohl přijít ve své době do 

styku? Všechny tyto otázky Vám zodpoví výstava věnovaná 

zlomovému období nejenom v životě lidí - starší době kamenné. 

Výstavu je možné shlédnout do 17. dubna 2022. 

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

Památník Adolfa Kašpara 
Liška Bystrouška. Kresby Stanislava Lolka 

     Světoznámý malíř Stanislav Lolek (1873-1936) vytvořil za svých 

studentských let na základě vyprávění revírníka Augustina Kořínka 

cyklus humorných kreseb o lišce Bystroušce, který se po čase stal 

inspirací pro spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Originály těchto 

ilustrací zakoupilo muzeum do svých sbírek v roce 1972, nicméně 

jako celek byly prezentovány ojediněle. Proto jsme se rozhodli 

představit kolekci dochovaných kreseb a připomenout, kdo za   

oblíbenými příhodami stojí, nejprve v šumperském muzeu, poté            

i v dalších detašovaných muzeích Vlastivědného muzea 

v Šumperku. K vidění do 1. 5. 2022. 

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

 

     K 31. prosinci 2021 žilo v naší obci 505 občanů ČR. V roce 2021 

se narodilo 5 dětí a zemřelo 7 občanů obce, do obce se přistěhovalo 

11 občanů. Z Rájce se odstěhovalo 13 osob. 
 

 

Usnesení č. 2022.18 z 18. veřejného 

zasedání ZO Rájec ze dne 14. března 2022 

Statistika pohybu obyvatel v roce 2021 

Rájecký kulturní dům ožil radovánkami 

Kam za kulturou 
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     Dne 20. března byl oficiálně ukončen 12. ročník Šmatlácké 

hokejové ligy v sezóně 2021/2022. Hokejový tým SK Rájec obsadil 

v celkovém pořadí čtvrté místo. Karel Lukas se umístil na druhém 

místě jako nejproduktivnější (nejlepší) obránce. Nejužitečnějším 

hráčem našeho týmu (volí vedoucí mužstva) se stal Tomáš Maixner. 

Všem rájeckým hokejistům blahopřejeme. 

     Vítězem letošního ročníku ŠHL se stal Kódl Team, 2. místo obsadil 

HC Stars Prostějov a na třetí příčce se umístili HC Sifoni Mohelnice. 

     V letošním ročníku aktivně hrálo 220 účastníků (hráči+brankáři), 

odehrálo se celkem 110 soutěžních utkání. 11 zápasů bylo odloženo 

a dohráno v náhradních termínech. 

Svoz plastů (úterý) 

              3. květen               24. květen              14. červen 

Svoz komunálního odpadu (úterý) 

26. duben            17. květen               7. červen                28. červen 
 

 

     Poplatky za odpad a psa v kalendářním roce 2022 jsou splatné 

nejpozději do 30. června 2022. Poplatek za psa: 100 Kč, osoby starší 

65 let: 80 Kč. Za každého dalšího psa 150 Kč. Poplatek za odpad:        

420 Kč za osobu. Výše uvedené poplatky lze uhradit v úředních 

hodinách na Obecním úřadu Rájec nebo i bankovním převodem na 

účet u Banky Creditas, č. ú. 101 658 303/2250. Variabilní                 

symbol - číslo domu. Do zprávy příjemce uveďte, o jaký poplatek se 

jedná (odpady/pes). 

     Připravuje se umístění nového památného kamene označeného 

nápisem na připomenutí bitvy u Zvole, která se konala 1. října 1468. 

Vitošovský kámen bude ležet na travnaté ploše vpravo při výjezdu 

z Rájce směrem na Zvoli. 

      Na webových stránkách obce a vývěsce u školy je umístěn 

přehled lékařů a lékáren v Zábřehu.  

     Výtěžek z koncertu pro podporu Ukrajiny činil 21 115 Kč (více 

informací v příštím vydání Občasníku). 

 

       

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

 duben  květen   červen 

Žáková Milena       Beneš Jiří         Domluvilová Věra 

Balcárek Jaroslav       Přečková Květoslava        Brzková Marie 

Hrubá Zdeňka       Loučný Josef 

Špačková Jarmila       

Jarmar Jiří  

Žandová Jaroslava 

Vzpomínáme 

na spoluobčany, kteří odešli z našich řad v roce 2021. Děkujeme za 

vše, co v průběhu života pro rájeckou obec a své blízké udělali. 

Opustili nás tito spoluobčané: 

leden:     Koruna Jan 

Baldermann Karel 

září:         Maixnerová Ludmila 

říjen:        Strašilová Drahomíra 

           Hegr Jaromír  

                     listopad: Duchaj Alexander 

prosinec: Sitta František 
 
 
 

     30. dubna - Čarodějnice, pořádá SK Rájec, spolek 

2. července - Turnaj v minikopané, pořádá SK Rájec, spolek 

27. srpna - Olympiáda k ukončení prázdnin, pořádá SK Rájec, spolek 

 

 

     Při procházce rájeckým lesem si můžete všimnout tůňky, ke 

které lze dojít po lesní cestě od hasičské chaty u Antoníčka, když se 

vydáte po cyklostezce na Jestřebí, na prvním rozcestí odbočíte 

vlevo (kousek nad chatou) a pokračujete dále po cestě. Tůňka se 

nachází v lese cca po necelém kilometru v zatáčce vpravo. Byla 

spravena v březnu 2020. Děkujeme Danielu Loučnému, Marku 

Nevtipovi a Martinu Crhovi za její obnovení. Dříve se zde vyskytovali 

čolci, a proto se snažili o jejich navrácení. Na místo zatím nezavítali. 

Je přínosem pro zadržování vody v krajině. Současně slouží jako 

napajedlo a biotop pro živočichy.  

     Na Junáckém byla ve 

stejnou dobu umístěna 

stříška nad studánkou. Za 

její zhotovení patří 

poděkování Martinu Crhovi. 

Jistě to ocení všichni, kteří 

místo navštíví v jakémkoliv 

ročním období. 

 

Datum 

utkání 

Mužstva Skóre 

03. 01. 2022 SK Rájec – HC Draci Libina 1 : 5 

16. 01. 2022 SK Rájec - Beery Penguins 5 : 3 

23. 01. 2022 SK Rájec – HC Šneci Újezd 8 : 4 

30. 01. 2022 SK Rájec – Kódl Team 0 : 1 

05. 02. 2022 SK Rájec – HC Schwarzbach 7 : 0 

12. 02. 2022 SK Rájec – HC Sršni 3 : 5 

26. 02. 2022 SK Rájec – HC Demons 1 : 6 

06. 03. 2022 SK Rájec – HC Stars Prostějov 3 : 7 

13. 03. 2022 SK Rájec – HC Béci Prostějov 4 : 3 

14. 03. 2022 SK Rájec – HC Sifoni Mohelnice 2 : 2 

20. 03. 2022 SK Rájec – HC Draci Libina 3 : 0 

Informace z úřadu 

Připravované akce 

Společenská kronika 

Svoz odpadu ve II. čtvrtletí 2022 

Zajímavost z rájeckého okolí 
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Uzávěrka příspěvků do příštího čísla OBČASNÍKU je stanovena na   01. 06. 2022 

Výsledky posledních odehraných utkání 

rájeckých hokejistů v sezóně 2021/2022 
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