
  

 

 

 

  

 

 

     

Milí spoluobčané, blíží se konec roku 2021 a všichni se těšíme na klidné vánoční svátky prožité v kruhu nejbližších. Dětem přejeme pod 

stromečkem dárek, který si vysnily a Vám všem do nového roku mnoho dobrého, pevné zdraví, a aby se v nastávajícím roce 2022 vše 

dařilo podle Vašich představ.

     Volby do Poslanecké sněmovny 

ČR proběhly 8. – 9. října 2021. 

V okrsku Rájec byla účast voličů 

74,45%, v ČR se průměrná účast 

vyšplhala na 65,43%. V naší obci 

odvolilo 303 oprávněných voličů, 

z toho 10 voličů na voličský průkaz. 

Z 303 vhozených úředních obálek 

s hlasovacími lístky byly 3 hlasy 

neplatné. V tabulce uvádíme jak 

volili občané v Rájci. 

     16. října  se uskutečnilo v klubovně 

kulturního domu pod vedením Kateřiny 

Schneiderové tvoření 

podzimních i zimních 

dekorací. 

     O státním svátku 28. října proběhlo halloweenské dlabání dýní. 

Nechybělo i občerstvení smažených dýňových lupínků a topinek. 

      Letošní utkání ve stolním tenise se konalo odpoledne 16. října. 

Přihlásilo se pět tenistů, kteří soupeřili v jedné kategorii. Na prvním 

místě se umístil Robert Planička, druhé  obsadil Stanislav Žák mladší 

a třetí místo vybojoval Dominik Novák. Dále se turnaje zúčastnil 

Stanislav Žák starší a Tomáš 

Grund. Všichni účastníci 

turnaje byli oceněni.     Po turnaji se 

konala valná hromada, kde byli 

přítomni seznámeni s činností SK 

Rájec, spolku za rok 2020, 2021 a dále s plány na rok 2022. 

Nechybělo občerstvení a losování drobných cen. 

      V září jeli žáci základní školy na celodenní výlet do  

ZOO Olomouc, kde byl pro ně připravený výukový program 

zaměřený na exotická zvířata. 

Paní průvodkyně je seznámila 

se způsobem života některých 

zvířat, potravou a chováním. 

V rámci výkladu ukázala 

zbytky koster a kůže cizo-

krajných zvířat. Částí ZOO měli 

žáci komentovanou prohlídku. 

Zbytek zahrady si školáci se svými vyučujícími prošli sami. Na závěr 

nesměl chybět dětmi oblíbený nákup suvenýrů. Přeprava vlakem         

a městskou hromadnou dopravou je pro některé vzácná. Cestování 

může být pro žáčky dobrodružstvím. 

     Některé děti z mateřské školy se zúčastnily během měsíce října 

na zimním stadionu v Šumperku kurzu bruslení.     

     18. listopadu měly děti v MŠ a ZŠ přednášku o zvířátkách, které 

si pan Tomáš Báča, vedoucí chovatelského kroužku v DDM 

Krasohled, přivezl s sebou. Dítka získala informace o hadech, 

křečcích, pavoucích, varanech a plzích. Všechny tyto zvířátka si 

mohla vzít do rukou.       

I přes strach, který                   

u mnohých dětí byl, 

zvítězila zvědavost                  

a téměř 2 metry 

dlouhého hada měly 

v rukou nebo za 

krkem. Nakonec se 

strana hlasy 

SPOLU 90 

ANO 80 

Piráti+STAN 50 

SPD 37 

ČSSD 10 

PŘÍSA HA 10 

KSČM 9 

TSS 5 

Volný blok 3 

OtČe 2 

Nevolte Urza.cz 2 

Zelení 2 

Monarchisté.cz 1 

ANS 1 

Moravané 1 
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Výsledky říjnových voleb do Poslanecké 

sněmovny ČR 

Proběhl podzimní turnaj ve stolním tenise     

a 13. výroční valná hromada SK Rájec, spolku 

Co se událo v ZŠ a MŠ Rájec 

Říjnové vyrábění v klubovně kulturního 

domu  
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v dlaních schovávali křečci a plzi afričtí. Doufejme, že si chovatel 

všechny tyto tvorečky odvezl a některý z nich se nezatoulal ve škole. 

Děti byly z přednášky nadšené a komentovaly ji jako jednu 

z nejlepších, která ve škole byla. A co teprve školkáčci. No řekněte, 

kde si pohladíte a vezmete do rukou hada nebo varana? 

     Od 19. listopadu jezdí žáci školy a děti mateřské školy na 

plavecký výcvik, letos poprvé na plavecký bazén v Šumperku. 

Během 10 lekcí se budou učit a zdokonalovat své plavecké 

dovednosti. Jezdí společně s dětmi MŠ a žáky ZŠ z Lukavice. 

     7. prosince jela mateřská škola         

a základní škola na hrad Šternberk. 

V dopoledním programu si děti 

vyrobily vánoční svícínky a prohlédly 

interiéry hradu. 

     Letošní první čtyři měsíce 

školního roku 2021/2022 byly poznamenány velkou nemocností 

dětí a žáků, ale také i pracovnic školy. Chod obou zařízení šel někdy 

velmi obtížně zajistit. Z tohoto důvodu musel být provoz mateřské 

školy v polovině listopadu na dva dny přerušen.   

      V podvečer 28. listopadu zazněly na sále kulturního domu Rájec 

písně v podání smíšeného pěveckého sboru Carmen. O adventu 

zazněly zpěvy duchovní i světské, koledy i ukolébavka od Jana 

Amose Komenského. Přítomní slyšeli písně z různých koutů světa: 

Česka, Polska, Švédska a Finska, Itálie, Francie, ale i Ameriky. 

Nechyběly i písně pravoslavné z Ruska a Rumunska zpívány ve 

staroslověnštině. Některé písně byly s věnováním a zazněly                                 

i skladby od Františka Macka, rodáka z Hrabišína. Českého 

dirigenta, sbormistra, varhaníka, skladatele a pedagoga.  

     Se sněhovou nadílkou navštívil naši 

vesnici Svatý Mikuláš, anděl  a skupinka 

čertů v podvečer 4. prosince na 

prostranství u hasičské zbrojnice. 

     Před obdarováním dětí přišla pekelná 

stvoření od „Drážek“ a táhla s sebou 

vozík plný dobrot pro naše ratolesti. 

Tato show byla doprovázena hudbou 

KRAMPUS. Některé děti se bály, jiné byly 

statečné. I u dospělých 

vyvolávaly tyto nadpozemské 

bytosti respekt. Čertíci do 

pekla letos nikoho neodnesli. 

Uvidíme příští rok, jestli sliby 

hříšníků byly splněny. 

     Na tuto tradici se většina 

dětí těší, i když některé 

s obavami a strachem. Mikuláš letos obdaroval téměř 90 dětí.  

     V zimním období 

hrozí zvýšené riziko 

vloupání do chat a chalup, 

ale také do „zazimovaných“ zahrádkářských kolonií. 

     Je důležité si celý objekt řádně zajistit a odvézt vše, co by mohl 

zloděj odcizit. 

     Policie dále doporučuje mít objekt pojištěn nejen proti 

násilnému vniknutí a krádežím, ale také proti požáru. 

     V případě zjištění vloupání doporučujeme z důvodu osobní 

bezpečnosti do objektu nevstupovat, ale ihned informovat policisty 

na lince 158. Pro policii je důležité včasné oznámení                                                 

a neznehodnocení případných stop. 

     V rámci Olomouckého kraje policie eviduje i případy krádeží 

vloupání do ostatních objektů, jako jsou různé přístavky, garáže                            

a zahradní chatky.  

     Majitelé nemovitostí, kteří mají zájem dobře zabezpečit svůj 

majetek, upozorňuje Policie ČR na možnost využití mobilní aplikace 

s názvem „Zabezpečte se“, dostupné v App Store i Google Play, 

která navíc nabízí také přehled certifikovaných odborníků 

v regionech.      Bližší informace najdete v následujícím odkazu:   

https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-

ochranu-majetku.aspx 

     Dále policisté denně řeší internetové podvody různého druhu. 

Anonymitu na internetu využívají podvodníci ze všech míst světa 

s cílem oslovit potencionální oběti a následně je okrást o jejich 

mnohdy celoživotní úspory. Pachatelé těchto podvodů se neštítí 

své oběti pouze okrást, ale v některých případech působí 

psychosociálním aspektem. Nově jsou aktuální také podvody 

spojené s dodavateli energií, ať už plynu či elektrické energie.  

Jak se chránit na internetu: 

- Zabezpečit svůj počítač nebo mobilní telefon antivirovým 

programem. 

- Odstranit veškeré nežádoucí aplikace. 

- Nevěřit nikomu, kdo vám bezdůvodně nabízí peníze, výhry 

v loteriích nebo levné zboží. 

- Nikdy neplaťte neznámým lidem za zboží předem. 

- Na internetové nákupy používejte jen důvěryhodné 

stránky. Nevěřte nikomu z virtuálního prostředí, koho jste 

nikdy neviděli, že se chce s Vámi seznámit a nikdy těmto 

cizím osobám neposílejte peníze. 

- Ověřujte si volně dostupné informace k osobám a firmám, 

kterým chcete poslat svoje peníze a využívejte recenze                 

a zkušenosti od ostatních uživatelů. 

Policie ČR informuje 

Opět po roce přišli do dědiny čerti 

První adventní neděli zazněly písně v podání 

pěveckého sboru Carmen 

2 

https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx
https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx


 

4/2021 

- Nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do sociálních 

sítí, údaje k vaší platební kartě a přihlašovací údaje do 

internetového bankovnictví. 

- V případě, že si nejste jistí, zda jste se nestali obětí 

podvodu, konzultujte nastalou situaci s někým v rodině 

nebo s odborníky, než pošlete vaše peníze na cizí účet. 

- Nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, které by mohly 

být později zneužity k vašemu vydírání. 

     Poslední radou je to nejdůležitější. Ve všech případech 

používat zdravý rozum! V případě, že jste se stali obětí 

internetového podvodu, tak je postup následující: 

- Ukončete veškerou komunikaci, a hlavně už žádné další 

peníze nikam neposílejte. 

- Oznamte skutečnost bance a zablokujte si platební karty. 

- Podejte trestní oznámení na policii. 

- Zálohujte si veškerou komunikaci s podvodníkem. 

 Schvaluje: 
2021.17.1 Navržený program veřejného zasedání. 
2021.17.4 Směrnici pro nakládání s osobními údaji pro obec. 
2021.17.5 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství                   
s účinností od 1. 1. 2022. 

2021.17.6       Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním  
 poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství s účinností od 1. 1. 2022. 
2021.17.7 Rozpočet ZŠ a MŠ Rájec na rok 2022, náklady ve výši 

5.668.000,- Kč, výnosy ve výši 5.668.000,- Kč. 
2021.17.8 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na léta 

2023 až 2024. 
2021.17.9 Rozpočet obce Rájec na rok 2022, v příjmech 

7.678.000,- Kč, ve výdajích 16.069.000,- Kč, 
financování 8.391.000,- Kč. Závaznými ukazateli 
rozpočtu jsou paragrafy rozpočtové skladby. 

2021.17.10 Střednědobý výhled rozpočtu obce Rájec na období 
2023 až 2025. 

2021.17.11 Uzavření Dodatku č. 4 k dohodě vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů se společností 
Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s., a pověření 
starosty k podpisu dodatku. 

2021.17.12 Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o provozování 
vodovodu v Rájci na rok 2022 se společností 
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, 
a.s., a pověření starosty k podpisu dodatku. 

2021.17.13 Cenu vody v obci Rájec na rok 2022 ve výši                   
48,- Kč/m³. 

2021.17.14 Uzavření Smlouvy pro umístění Z-BOXu a spolupráci 
při jeho provozování se společností Zásilkovna s.r.o., 
a pověření starosty k podpisu smlouvy. 

2021.17.15 Poskytnutí daru z rozpočtu obce Rájec ve výši 

16.000,- Kč pro Charitu Zábřeh, a pověření starosty 

k podpisu darovací smlouvy. 

Bere na vědomí: 

2021.17.2 Informace o plnění úkolů z minulého zasedání 
zastupitelstva obce. 

2021.17.3       Rozpočtové opatření č. 10/2021 a 11/2021. 

2021.17.16  Různé: 
- informace k pořizování nové strategie rozvoje obce 

Rájec, 
- informace ke změně svozu odpadů - harmonogram na 

rok 2022,  

- výsledek výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce 
sběrných míst v Rájci, 

- informace k projektu nové ulice,  
- diskusní připomínky a podněty. 

Ukládá starostovi a zastupitelům obce:  

1. Podílet se na připravovaných akcích.           termín: průběžně 
2. Pokračovat v jednání o možnostech osazení bezpečnostních 
prvků na silnici k Zábřehu.             termín: příští zasedání ZO 
3. Připravit podklady k rozhodnutí o případném vkladu obecního 
vodovodu do majetku VHZ Šumperk, a.s. 

           termín: příští zasedání ZO 

Muzeum Šumperk (Muzejíčko) 
Velká muzejní herna 

     Páté narozeniny našeho Muzejíčka jsou připomenutím těch 

nejúspěšnějších her, atrakcí a hádanek, které tvořily základ výstav 

v uplynulých pěti letech. Všechny exponáty jsou originály a vyšly 

z dílny šikovných zaměstnanců Vlastivědného muzea v Šumperku. 

Velká muzejní herna potrvá do 16. 1. 2022. 

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

Muzeum Šumperk (Rytířský dál) 
Mně se líbí Bob! (Bob Dylan s jeho stopy v českých zemích 

a přilehlém okolí) 
     Výstava je projektem Popmusea v Praze a vznikla v souvislosti 

s oslavou osmdesátých narozenin Boba Dylana. Výstava sleduje 

fenomén „Dylan na český způsob“ z mnoha různých úhlů. Sleduje 

historii překladů jeho textů, včetně dosud neznámých objektů 

v některých soukromých sbírkách, a také otisk v české próze. 
     Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma. 

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie) 
Liška Bystrouška. Kresby Stanislava Lolka 

     Světoznámý malíř Stanislav Lolek (1873 - 1936), jehož jméno je 

spojeno především s Mařákovou krajinářskou školou na Akademii 

výtvarných umění v Praze, vytvořil za svých studentských let na 

základě vyprávění revírníka Augustina Kořínka cyklus humorných 

kreseb o lišce Bystroušce, které se po čase staly inspirací pro 

spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Originály těchto ilustrací 

zakoupilo muzeum do svých sbírek v roce 1972, nicméně jako celek 

byly prezentovány ojediněle. Letos jsme se rozhodli představit 

kolekci všech dochovaných kreseb.  Výstavu je možné navštívit do 

6. 2. 2022. 

     Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma. 

Muzeum Zábřeh (Minigalerie) 
Enkaustika 

     Autorkou nové výstavy v zábřežské Minigalerii je Libuše 

Trunečková, která k tvorbě využívá malířskou techniku zvanou 

enkaustika – malování horkým voskem. K vidění budou také 

abstraktní obrazy malované akrylem. Výstavu můžete shlédnout do 

Kam za kulturou 

Usnesení č. 2021.17 ze 17. veřejného 

zasedání ZO Rájec ze  dne 13. prosince 

2021 
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30. 1. 2022.  
     Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma. 

Muzeum Mohelnice a Galerie Lautner 
Výstava betlémů 

     Do 6. února v prostorách Muzea Mohelnice a Galerie Lautner 

(sídlo Spolku ručních řemesel Mohelnice) je možné navštívit 

výstavu betlémů – paličkované, papírové, dřevěné, keramické             

a skleněné. Betlémy pocházejí z různých koutů ČR i ze zahraničí. 

Otevírací doba muzea a spolku:  

út - ne: 9:00 – 12:00 hodin a 12:30 – 17:00 hodin. 

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

     K 20. 12. 2021 bylo od začátku hokejové sezóny 2021/2022 
odehráno 51 utkání a zbývá ještě 81 střetnutí. Hokejové družstvo 
SK Rájec je nyní ve ŠHL na čtvrtém místě. 
     V aktuální sezóně má prozatím nejvíce kanadských bodů (18) a 
nejvíce asistencí (8) Maixner Tomáš, útočník. Nejvíce golů (10) dal 
Lukas Karel, obránce. A nejvíce zápasů (9) odehrál Hodina Martin 
ml., obránce. 
     Počet hráčů v mužstvu SK Rájec je třicet. Věkový průměr 

rájeckého týmu je 35,3 let, počet odehraných sezón v lize je devět. 

Svoz plastů (úterý) 

18. ledna                        8. února                          1. a 22. března 

Svoz komunálního odpadu (úterý) 

11. ledna                                1. a 22. února                           15. března 

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  
Hrochová Hedvika Přeček Alois      Fojtová Marta  
Bartoň Josef  Linhartová Marie      Fišnarová Zdenka 
Braunerová Svatoslava Hrochová Milada      Hányš Adolf 
Žáková Zdeňka  Fišnar Josef      Minář Jan 
Theimerová Jaroslava        Sitta František 

Deutsch Bohuslav  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obec Rájec a společnost EKO servis Zábřeh postupně přechází 

v souladu s úpravami v legislativě odpadového hospodářství na 

úpravu služeb svozu a likvidace odpadů. Změny dopadají na celou 

svozovou oblast Zábřežska v přechodu na tří týdenní režim svozů. 

Pro naši obec to má dopad v navýšení počtu svozů a na cenu služby. 

Zároveň dochází ke zdražení ukládání – likvidace směsných 

komunálních odpadů. Jedinou cestou pro udržení co nejnižších 

poplatků za odpady je jejich třídění. Proto se obec zapojila do 

projektů Mikroregionu Zábřežsko a využila dotací z Ministerstva 

životního prostředí, pomocí kterých dovybavila a posílila sběrná 

místa o další kontejnery na tříděný odpad, aby se nevyhazovaly do 

směsného odpadu. Za tříděný odpad můžeme dostávat odměny 

z EKOKOMU, které se pozitivně promítají do stanovení poplatku za 

odpady. Poplatek na občana a rok je stanoven ve výši 420 Kč, 

splatný do 30. 6. 2022. Harmonogram tří týdenního režimu svozů 

pro rok 2022 je samostatně přílohou Občasníku. 

 

Datum  

utkání 
Mužstva Skóre 

9. 10. 2021 SK Rájec – HC Sifoni Mohelnice 0 : 2 

24. 10. 2021 SK Rájec – HC Šneci Újezd 10 : 3 

30. 10. 2021 SK Rájec – HC Sršni 4 : 4 

6. 11. 2021 SK Rájec – HC Stars Prostějov 3 : 6 

13. 11. 2021 SK Rájec – HC Demons 3 : 4 

22. 11. 2021 SK Rájec – Beery Penguins 5 : 0 

18. 12. 2021 SK Rájec – HC Béci Prostějov 6 : 0 

Výsledky zápasů rájeckých hokejistů ve 

Šmatlácké hokejové lize 

Svoz odpadu v I. čtvrtletí 2022  

Společenská kronika 

Informace z úřadu 

Publicita dotace 

 

 
 
                                                                              Obec Rájec 
     Projek pořízení, rekonstrukce, oprava požární techniky               

a nákup vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

Olomouckého kraje na rok 2021. 
 

     V roce 2021 obec Rájec řešila věcné vybavení pořízení 

spojových prostředků pro JSDH – pro případ zásahu při 

nenadálých událostech. 
 

     Usnesením Zastupitestva Olomouckého kraje                                           

č. UZ/4/7/2021  ze dne 26. 4. 2021 bylo schváleno poskytnutí 

finančního příspěvku na pořízení prostředků na vybavení 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Rájec zřízené příjemcem. 
      

     Projekt předpokládá výdaje 29.096,- Kč, je spolufinancován 

Olomouckým krajem ve výši 13.000,- Kč a podílu obce Rájec ve 

výši 16.096,- Kč.  

                                            

 

 

 

 

        Užití publicity a loga Olomouckého kraje a jeho umístění 

                                   http://rajec.zabrezsko.cz 

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla OBČASNÍKU je stanovena na   1. 3. 2022 
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