
  

 

 

 

  

 

 

     

     

     Poslední červnová poutní mše svatá s nedělní platností v Rájci  

u sv. Antoníčka se konala 25. června. Při ní byl žehnán nový 

dopravní hasičský automobil s nákladním přívěsem pro případ 

zásahu při nenadálých událostech, který se pořídil pro JSDH Rájec. 

Mši celebroval P. Felix Mária Žiška z Uherského Hradiště a přítomen 

byl i P. František Eliáš, kněz farnosti Zvole. 

     Po bohoslužbě si návštěvníci prohlédli hasičskou techniku JSDH 

Zábřeh, nechyběla lanová dráha pro děti ani opékání uzenin. 

     Celkové náklady na pořízení vozidla byly v částce                        

1 019 477,03 Kč. Na financování se podílelo Ministerstvo vnitra ČR 

poskytnutou dotací 450 000 Kč, Zastupitelstvo Olomouckého kraje 

schválilo finanční příspěvek 100 000 Kč a obec Rájec dofinancovala 

nákup vozidla částkou 469 477,03 Kč. 

     V letošním roce pořádali Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko             

a obec Svébohov 25. června Den Mikroregionu Zábřežsko. Na návsi 

byly umístěny stánky, kde se prezentovaly obce mikroregionu. 

Nechyběl ani stánek 

Rájce. Zde se návštěv-

níci seznámili s historií 

naší vesnice, 

s činnostmi spolků,                    

a byly jim nabízeny 

výborné rájecké koláče 

k ochutnání. Během celého dne byla pro přítomné otevřená 

svébohovská kaple s kostelem, hasičská zbrojnice, místní základní                         

a mateřská škola. Dále byla připravená expozice Arnošta Valenty                      

a expozice Historie Československé armády. V průběhu dne na 

pódiu za Obecním domem Svébohov vystoupily soubory obcí 

Mikroregionu Zábřežsko, včetně dětí škol a školek, Dechový 

orchestr Zábřeh, La Boujeau se svými šansony, roková skupina 

R´S´R, Blue Cimbal (elektro-cimbal pop-rock) a kapela Méďa Band.  

     V letním semestru nabídlo konzultační středisko Virtuální 

Univerzity třetího věku v zábřežském kulturním domě seniorům 

dva kurzy. Kurz Křesťanská ikonografie a hagiografie a České dějiny 

a jejich souvislosti II, ty úspěšně ukončilo 28 studentů. Sedm z nich, 

mezi nimi i rájecká seniorka Soňa Fričarová, obdrželo za úspěšné 

zvládnutí šesti kurzů pozvání na slavnostní promoci do auly České 

zemědělské univerzity v Praze. Redakce Občasníku Vám gratuluje, 

je to krásné naplnění volného času, které přináší mnoho nových 

poznatků.                      (zdroj: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA ZÁBŘEH 9/2022)  

     V sobotu 30. června se na travnatém hřišti za školou utkalo  

11 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin.  

   

O výhru bojovala tato mužstva: 

FC OMBRÉ – LESNICE  4:1 

FC OMBRÉ – FC KARBIT  3:0 

LESNICE – BEZEDNÍ KELÍMCI 4:0 

SLAVOJ HOUSICE – SEA WOLVES 0:1 

SK RÁJEC – SLAVOJ HOUSICE 0:3 

SEA WOLVES – DĚLA  3:1 

Ve finále vybojovalo první místo mužstvo FC OMBRÉ, na druhé 

příčce se umístil tým SEA WOLVES, a třetí se umístili chlapci 

z LESNICE.  

A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. SLAVOJ HOUSICE  5:0 0:1    

2. FC SKALIČKA 0:5      

3. FC CELTIC 1:0   0:1   

4. DĚLA   1:0    

5. LESNICE      0:3 

6. FC OMBRÉ     3:0  

B 1. 2. 3. 4. 5. 

1. FC KARBIT  2:1   0:1 

2. SK RÁJEC 1:2     

3. BEZEDNÍ KELÍMCI    1:0 0:2 

4. FC NEKOPNEM   0:1   

5. SEA WOLVES 1:0  2:0   

OBCE RÁJEC 

 

Vážení čtenáři, léto odešlo téměř ze dne na den a co nevidět příroda vymaluje svou paletou barev listí na stromech. Babí léto už asi 

nenastane, a proto si v těchto chladných dnech uvařte dobrý čaj nebo kávu a zpříjemněte si chvíli s tímto číslem Občasníku. 

Proběhlo žehnání hasičského auta 

Konal se Den Mikroregionu Zábřežsko  

Rájecká seniorka úspěšně absolvovala kurzy 

Univerzity třetího věku 

 I za nepříznivého počasí se uskutečnil turnaj 

v malé kopané 
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     13. ročník Šmatlácké hokejové ligy byl oficiálně zahájen  

9. září 2022. Přihlásilo se všech jedenáct stávajících týmů z předešlé 

sezóny. Hraje se opět dvoukolovým herním systémem každý 

s každým tj. 20 zápasů na tým. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 

280 hráčů a brankářů. Ráječtí hokejisté odehráli již první zápasy. 

Datum 
utkání 

Mužstva Skóre 

11. 09. 2022 SK Rájec – HC Šneci Újezd  2:1 
 18. 09. 2022 SK Rájec – HC Schwarzbach  1:2 
24. 09. 2022 SK Rájec – HC Stars Prostějov 3:2 
02. 10. 2022 SK Rájec – HC Demons  6:2 

                                                                                                           (zdroj: web ŠHL) 

 
 
 

   První zářijovou neděli přivítal 

na sále kulturního domu 

starosta obce Vladimír Hroch 

sedm nových rájeckých 

občánků. Během roku se 

narodilo devět dětí. Nechyběl 

krátký kulturní program, maminky byly obdarovány kytičkou a pro 

jejich ratolesti obdrželi rodiče pamětní list a fotoalbum.  

 

 

 

 
 

Zastupitelstvo obce Rájec po projednání: 
 

Schvaluje: 
2022.20.1  Navržený program veřejného zasedání. 

2022.20.4  Finanční příspěvek žákům ZŠ Rájec na školní rok                        

2022/2023, a to pro každého žáka 1. ročníku základní    

                      školy ve výši 3.000 Kč a všem ostatním žákům 

základní školy 1.000 Kč. Podmínkou poskytnutí 

příspěvku je evidence žáka v ZŠ Rájec k 30. 9. 2022. 

Dále bude žákům základní školy náležet příspěvek 

v částce 10 Kč na každý oběd při účasti žáka ve výuce. 
 

Bere na vědomí: 

2022.20.2     Informace o plnění úkolů z minulého zasedání                       

zastupitelstva obce. 

2022.20.3     Rozpočtová opatření č. 4/2022, 5/2022 a 6/2022. 

2022.20.5     Kanalizace – výběrová řízení TDI, BOZP, zhotovitel. 

2022.20.6     Projekt veřejného osvětlení a NN. 

2022.20.7     Informace o změnách ve vedení agend obce. 

2022.20.8     Různé: 

      - informace odpady – modré nádoby, 

       - 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 

 

     V letošním školním roce se vzdělává v ZŠ Rájec 17 žáků. Po 

několika letech se vyučuje ve všech pěti postupových ročnících. 

Žáčci mohou od října navštěvovat kroužek anglického jazyka pro  

1. a 2. ročník, hru na zobcovou flétnu, kroužek taneční a dramatický 

a také tvořivou činnost s keramikou a informatiku s robotikou. 

Robotika a keramika probíhá ve spolupráci s DDM Magnet 

Mohelnice. Ve škole pracují čtyři pedagogické pracovnice, tři 

stávající a nová paní učitelka Dagmar Podešvová. Vyučuje 

výtvarnou výchovu, pracovní činnost, přírodovědu, prvouku                                  

a informatiku. Je zaměstnaná také jako asistent pedagoga.  

     Školní dítka měla v měsíci září dopolední pobyt v přírodě a jela 

na dopravní hřiště do Mohelnice. 

     Ani děti z mateřské školky v prvním měsíci školního roku  

2022/2023 nezahálely. V Leštině se zúčastnily přednášky s ukázkou 

dravců a sov. Dále proběhlo bubnování s Bobinou Mösnerovou                

a divadlo v MŠ – pohádka Popelka. MŠ Rájec navštěvuje jedna 

ukrajinská holčička.  

 

     Ve dnech 23. září a 24. září jsme volili nové zastupitele obce 

Rájec. V Rájci byly sestaveny tři kandidátky. Pod                                         

Proběhlo vítání nových občánků 

Ve Šmatlácké hokejové lize se opět hraje 

Usnesení č. 2022.20 z 20. veřejného 

zasedání ZO Rájec konaného  

dne 12. září 2022 

Zvolili jsme nové zastupitelstvo obce 

Zářijové informace ze ZŠ a MŠ Rájec 

2 



3/2022 

číslem 1 kandidovalo KDU-ČSL, číslo 2 mělo Sdružení nezávislých 

kandidátů za lepší Rájec a politického hnutí starostové a nezávislí, 

číslo 3 si vylosovalo Sdružení nezávislých kandidátů Hasiči Rájec. Do 

zastupitelstva obce se volilo 7 členů. Ze 400 oprávněných voličů 

volebního okrsku Rájec přišlo k volbám 245 občanů. Účast v našem 

volebním okrsku byla 61 %, opět vyšší než celorepubliková. 

     Níže uvádíme počet získaných hlasů u jednotlivých kandidátů. 

Zvolení zastupitelé jsou barevně vyznačeni. 
 

KDU-ČSL 
 

1. Ing. Marek Papoušek 123 hlasů 

2. Bc. Jan Beran 68 hlasů 

3. Bc. Ondřej Švub 62 hlasů 

4. Jaromír Kamlar 38 hlasů 

5. Anna Soklová 37 hlasů 

6. Marie Minářová 46 hlasů 

7. Ing. Václav John 61 hlasů 
 

Sdružení nezávislých kandidátů za lepší Rájec a politického hnutí 
starostové a nezávislí 

 

1. Vladimír Hroch 144 hlasů 

2. Mgr. Josef Zika 131 hlasů 

3. Ing. František Žák 114 hlasů 

4. Mgr. Martina Benediktová 81 hlasů 

5. Jan Schneider 86 hlasů 

6. Filip Šamalík 68 hlasů 

7. Ing. Jan Leimer 116 hlasů 

8. Renata Šamalíková 35 hlasů 

9. Daniel Loučný 29 hlasů 
 

Sdružení nezávislých kandidátů Hasiči Rájec 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie) 
Panství Kolštejn v gotice a renesanci 

     Podzim v Hollarově galerii bude patřit dějinám panství Kolštejn 

od nejstarší písemné zmínky v roce 1313 do převzetí dominia 

Lichtenštejny po bitvě na Bílé hoře. Výstava představí 

nejvýznamnější majitele panství, vývoj osídlení i hospodářství, 

náboženské poměry a dochované stavební památky. V centru 

pozornosti budou sochařské práce sakrálního umění, mezi které 

patří dřevořezba sv. Linharta z Vysokých Žibřidovic, Madona                   

z Branné či manýristické dřevořezby proroků z kazatelny                                           

ve Vikanticích. Výstava potrvá do 13. listopadu. 

Přednáška: 20. října v 17:00 hodin Panství Kolštejn 1313 - 1621, 

přednášejícím je Josef Faltičko.  

     Vstupné: 50 Kč, děti do 6 let zdarma.  

Komentovaná prohlídka výstavy: 2. listopadu v 16:00 hodin,  

6. listopadu v 15:00 hodin. 

     Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma. 

Muzeum Mohelnice 
25 let patchworku v Mohelnici 

     Spolek ručních řemesel Mohelnice oslaví v letošním roce 25 let 

organizování patchworkových kurzů v Mohelnici. Při této 

příležitosti zveme všechny příznivce uvedeného řemesla ke 

zhlédnutí výsledků práce šikovných spolkových děvčat. Výstavu je 

možné navštívit do 20. listopadu 2022. 

     Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma. 

Muzeum Šumperk (Rytířský sál) 
Vladimír Renčín 

     Letošní, již osmnáctý ročník literárního a filmového 

festivalu Město čte knihu je věnován tvorbě spisovatele, scenáristy 

a vypravěče Františka Nepila (1929 - 1995), který proslul svými 

rozhlasovými fejetony, pronášenými laskavým humorem. Výstavu 

obohatí díla kreslíře a karikaturisty Vladimíra Renčína (1941 - 2017), 

který ilustracemi doprovodil Nepilovu populární sbírku fejetonů Jak 

se dělá chalupa a řadu dalších knih. Od 11. října do 4. prosince se 

mohou návštěvnici těšit na Renčínovy originální kresby, reprodukce 

i soubor osobních předmětů z pozůstalosti Františka Nepila. 

     Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma. 

Muzeum Šumperk (Muzejíčko) 
Afrika v Muzejíčku 

     Na podzim se šumperské Muzejíčko promění v africkou buš 

s množstvím divokých zvířat. Nebudou chybět lvi, antilopy, 

vodušky, opičky nebo gepard. Při svém putování po Africe budou 

muset návštěvníci překonat různé nástrahy a překážky, aby se 

vyhnuli nebezpečným šelmám a ostrým zubům krokodýla nilského. 

Základem výstavy bude sbírka dermoplastických preparátů 

zapůjčená od paní Jany Zemanové, doplněná exponáty                 

z Lovecko-lesnického muzea na zámku Úsov. A jak již je v Muzejíčku 

zvykem, nebudou chybět tematicky zaměřené aktivity pro děti i pro 

jejich dospělý doprovod. 

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

 

 

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. 

       říjen             listopad            prosinec 

Bartošová Anna          Šrot Jan            Loučná Marie        

Hányšová Eliška            Kunrt Václav               Puchr Ferdinand  

Šteigl Antonín          Baník Ján 

Nevtipová Alena 

Líčeníková Miroslava 

Deutschová Milada 

Johnová Božena       

 

1. Martin Smička 67 hlasů 

2. Daniel Žák 49 hlasů 

3. Bc. Martin Jílek 47 hlasů 

4. Vendula Nádvorníková 36 hlasů 

5. Václav Blanka 44 hlasů 

6. Ondřej Nádvorník 36 hlasů 

7. Daniel Blanka 31 hlasů 

8. Lucie Haberlandová 8 hlasů 

9. Ivan Strašil 21 hlasů 

Společenská kronika 
Kam za kulturou  
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8. října 2022 - Dětské odpoledne a Hodový fotbálek 

15. října 2022 - Dětský desetiboj a Výroční valná hromada             

SK Rájec, spolku 

22. října 2022 - Dlabání dýní 

4. prosince 2022 - Mikuláš 

23. prosince 2022 - Zpívání u vánočního stromečku 

 

Svoz plastů  
 

 18. října              8. listopadu          29. listopadu       20. prosince 
 

Svoz komunálního odpadu  
 

11. října             1. listopadu               22. listopadu       13. prosince          

 

Co patří/nepatří do žlutého kontejneru? 

ANO Plastové flašky, folie, sáčky, sešlápnuté 

PET lahve, obaly od pracích, čisticích                        

a kosmetických přípravků, kelímky od 

mléčných výrobků, pěnový polystyren (na 

menší kusy). 

NE Mastné obaly se zbytky potravin nebo 

čistících prostředků, obaly od žíravin, barev a dalších nebezpečných 

látek, podlahové krytiny, novodurové trubky. 
 

Co patří do nádoby na oleje 

Vychladlý olej shromažďujte do PET lahve (nikdy ne do skleněné 

lahve)  a po naplnění ji vhoďte do nádoby na oleje. 

           
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co patří/nepatří do zeleného a bílého kontejneru? 

ANO Zelený - Barevné sklo, lahve od vína a jiných 

alkoholických či nealkoholických nápojů. 

Bílý - Rozbité skleničky, čiré lahve od potravin                              

či nápojů. 

NE Keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, 

zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo, 

sklokeramika. 
 

Co patří/nepatří do šedého kontejneru? 

ANO Drobný kovový odpad - plechovky od 

nápojů, konzervy, kovové tuby, alobal, kovové 

zátky, hřebíky, šroubky, drátky. 

NE Plechovky od barev, tlakové nádoby, 

domácí spotřebiče složené z vice materiálů, 

těžké toxické kovy (rtuť, olovo).  
 

Co patří/nepatří do modrého kontejneru? 

ANO Časopisy, noviny, sešity, papírové 

krabice a věci z lepenky, obálky s foliovými 

okénky, kancelářský papír, bublinkové 

obálky bez plastového vnitřku. 

NE Celý svazek knihy (knihy pouze bez 

vazby), mastný a jakkoliv znečištěný papír, 

dětské pleny. 
 

Co patří/nepatří do textilního kontejneru? 

ANO Čistý, suchý a do pytlů zabalený textil, oděvy, 

bytový textile, hračky, spárované a svázané boty.   

NE Znečištěný a mokrý textil, matrace, molitan, 

koberce, tašky a ústřižky látek, netextilní materiály, 

komunální odpad. 

 

 

 
 
 
 

 

Svoz odpadu ve IV. čtvrtletí 2022 
 

Jak správně třídit odpad? 

 

Připravované akce 

        OBČASNÍK OBCE RÁJEC vydává jen v elektronické podobě Obec Rájec, Rájec 98, 789 01 Zábřeh, IČO: 00303267. Číslo vydání 3/2022, den vydání 07. 10. 2022. Úřední  
      hodiny: pondělí a středa 7.00 - 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. 
     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. 

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla OBČASNÍKU je stanovena na  1. 12. 2022 

Během měsíce července a srpna byly v obci upraveny stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad. Žádáme občany o třídění 
odpadu a udržování pořádku v těchto prostorech. 
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