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Vážení občané, redakce rájeckého zpravodaje Vám děkuje za přízeň v roce 2019, přeje klidné a radostné
svátky vánoční prožité v rodinném kruhu a s nejbližšími přáteli. V novém roce 2020 přejeme všem hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.
s občerstvením u hasičské zbrojnice, to zvláště potěšilo zástupce
mužského pohlaví.

Výsledky utkání našich hokejistů
V měsících říjen, listopad a prosinec probíhaly další utkání
hokejových mužstev na zimním stadionu Uničov v rámci 10. ročníku
ŠHL. Zde jsou uvedeny výsledky soubojů rájeckého týmu.

Datum
utkání
5. 10. 2019
12. 10. 2019
20. 10. 2019
28. 10. 2019
2. 11. 2019
8. 11. 2019
2. 12. 2019
8. 12. 2019
14. 12. 2019

Mužstva

Skóre

SK Rájec – HC Sršni
SK Rájec – HC Demons
SK Rájec – Beery Penguins
SK Rájec – HC Sifoni Mohelnice
SK Rájec – HC Stars Prostějov
SK Rájec – HC Draci Libina
SK Rájec – Kódl Team
SK Rájec – HC Šneci Újezd
SK Rájec – HC Sršni

5:6
4:4
2:6
3:6
0:7
1:3
1:8
2:5
4:7

Dlabání halloweenských dýní
Den
před
podzimními
prázdninami, 28. října, se, jako každý
rok, odpoledne v klubovně KD setkali
děti s rodiči na dlábání strašidelných
dýní. Jako vždy se všem strašidýlka
náramně povedla
a několik
dní po setměmí zdobila zahrádky a
vchody domů. Při
vytváření
nechyběla i ochutnávka dýňových
pochoutek.

Hody a hodový fotbálek
V letošním
roce připadly
rájecké hody
na
neděli
13. října.
V dopoledních hodinách se na
travnatém
hřišti
za
školou hrál již
tradiční hodový
fotbálek.
Na
návsi si nejen
děti s mládeží,
ale
i dospělí
užili
atrakcí,
které nesmí na
žádných hodech
chybět. Letos
poprvé
byl
otevřen stánek

Sportovní klub je aktivní i na podzim
Během měsíců září a října proběhly dvě brigády na výměnu
oplocení u víceúčelového
hřiště,
které
bylo
financováno z dotace. Další
brigáda na dokončení prací
je plánovaná na jaro 2020.
V sobotu 9. listopadu
pořádali členové SK, spolku
Rájec na sále místního
kulturního domu již tradiční listopadový turnaj ve stolním tenise.
Letošního klání se zúčastnilo šest mužů a tři ženy. Tenisté byli
rozděleni do dvou kategorií. Ve skupině mužů se umístil na 1. místě
Jan Zíka, 2. místo obsadil Stanislav Žák a na 3. místě byl Petr Skála.
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U žen 1. místo obsadila Lucie Zíková,
2. místo vybojovala
Marcela
Staršilová a na 3. místě se umístila
Kristýna Chmielová.
30. listopadu se uskutečnila
návštěva muzikálu Čarodějka v Goja
Music Hall v Praze.
1. prosince proběhla Mikulášská
nadílka. Letos proběhl i průvod čertů
a čertovský ohňostroj.
Od října probíhá na sále kulturního domu každé pondělí cvičení

Setkání s Miroslavem Kobzou v Rájci
Obec Rájec uspořádala 14. listopadu besedu s panem
Miroslavem Kobzou, spisovatelem a redaktorem rozhlasu
Olomouc, která byla spojena s autogramiádou nové knihy Tajemné
stezky: Putování Zábřežskem po stezkách legend a příběhů. Sešlo
se zde na dvacet posluchačů, kteří se na dvouhodinové přednášce
dozvěděli informace o historii Zábřežska, vzniku a jmen obcí, získali
informace o starých cestách, hradech, tvrzích, mostech, kostelích
a jiných historických zajímavostech. Tato oblast je známa jako
křižovatka cest, ale i jazyků a národností. Po celou dobu vyprávění
běžela na plátně videoprojekce starých a současných fotografií obcí
okolí Zábřehu. Na závěr nechyběl čas na zodpovězení otázek
posluchačů a bylo možno si zakoupit knihy s podpisem Miroslava
Kobzy.

Aktivity Základní školy a Mateřské školy
Děti mateřské školy zahájilyRájec
začátkem října účast v projektu Děti
na startu, který potrvá do května 2020. U všech dítek je cílem
prohloubit radost z pohybu. Kurzy probíhají 1x týdně pod vedením

pro děti a stolní tenis pro děti, mládež a dospělé. V úterý a čtvrtek
je vyhrazen florbalu. Ve středy cvičí seniorky a po nich následuje
cvičení pro ženy.

Na Valné hromadě SK, spolku Rájec byl
zvolen nový výbor
9. listopadu se konala již 12. Výroční valná hromada SK, spolku
Rájec, kde se sešlo přes 70 členů sportovního klubu. V úvodu
členové výboru zhodnotili činnost spolku za rok 2019, kde byly
připomenuty proběhlé akce a brigády. Přítomni byli seznámeni
i s připravovanými akcemi a získanými dotacemi z Olomouckého
kraje, MŠMT, Česká unie sportů a Obce Rájec. Byla podána
informace o stavu a pohybech pokladny v tomto kalendářním roce.
Připomenuty byly taktéž sportovní úspěchy členů. Slovo dostal
i host - místostarosta obce Mgr. Josef Zika, který ujistil klub, že má
u něj a zastupitelstva obce veškerou podporu. Dále, že se
zpracovává Plán rozvoje sportu obce Rájec a přijímá návrhy, které
by mohly být do této strategie zahrnuty. Před volbou nového
výboru SK, spolku Rájec pro léta 2020/2023 odstupující předseda
Milan Novák poděkoval všem, kteří byli jakkoliv nápomocni při
práci za jejich obětavost, a je rád, že se sportovní klub udržel
a novému mladému výboru popřál mnoho úspěchů. Předsedkyní
SK, spolku Rájec byla navržena a zvolena Tereza Keprtová,
místopředsedou se stal Filip Šamalík, hospodářkou Marcela
Strašilová a členové výboru Jiří Polcer a Eliška Maixnerová.
Následovala diskuse, večeře a volná zábava.
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odborně vyškolených trenérů. Hodina je rozdělena na 4 úseky, kdy
si děti vyzkouší základy atletiky, gymnastiky, míčové hry, hry pro
rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace.
Žáci základní školy v letošním školním roce opět plní disciplíny
Sazka Olympijského víceboje.
V rámci projektu Spolupráce MŠ s rodiči navštívili naši nejmenší
veterinární
ambulanci
paní
MVDr.
Jany
Leimerové. Paní doktorka
jim ukázala vyšetření
pejska, čipování, vážení,
poslech srdce a předvedla
práci
s
rentgenem,
ultrazvukem a mikroskopem.
V pondělí 14. října navštívili školáci mateřskou školu, kde
pro ně a jejich mladší
kamarády byla připravena
hodina muzikoterapie s paní
Alenou Svobodovou. Měli
zde možnost shlédnout , ale
i zahrát si na různé
netradiční hudební nástroje
a poslechnout tóny, které
tyto nástroje vydávají.
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koláčky, vanilkové rohlíčky, které pekly děti ZŠ a MŠ Rájec. Na závěr
dítka zazpívala vánoční písně.

Kam za kulturou
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Svět kostiček
Výstava populární stavebnice LEGO s dětskou hernou. Akce
potrvá do 23. února 2020 ve velkém výstavním sále úterý - soboty
od 10:00 do 16:00 hodin.
Vstupné: Dospělí 50 Kč. Děti 3-15 let, senioři 60+, ZTP 30 Kč.
Již druhým rokem Mateřká škola Rájec pořádala 7. listopadu
velice pěknou akci
Uspávání broučků
s
lampionovým
průvodem. Děti
s rodiči se sešli
v 17:30 na zahradě
při MŠ, která zářila
svítícími lucerničkami a vydlabanými dýňovými strašidýlky. Děti zde předvedly
malou dramatizaci, následovalo ukládání broučků do skrýší. Každé
dítko si svého vyrobeného broučka mohlo schovat kamkoliv na
zahradu. Poté se usadilla v altánku, kde shlédla i s přítomnými rodiči
krátkou pohádku, kterou si připravily paní učitelky ze školky. Na
závěr setkání následoval očekávaný průvod s rozsvícenými
lampiony na horní konec vesnice. Dítka si je s radostí opatrně nesla.
Na dětském hřišti bylo pro přítomné připraveno občerstvení, čaj s
moučníky, které děti za pomoci paní učitelek upekly. Čaj nechyběl i
na konci průvodu.
V tomto období školního roku navštívily školkové i školní děti
také divadelní představení a výukové programy. Školáci poslední
listopadové pondělí zahájili v rámci tělesné výchovy plavecký
výcvik, který potrvá do poloviny února.
5. prosince přišel do MŠ Mikuláš s andělěm a čertíkem. Čert děti
trochu postrašil, ale když mu slíbily, že se polepší nakonec v pytli
nikoho neodnesl. Mikuláš s andělem všechny přítomné obdaroval.

Muzeum Šumperk (Muzejíčko)
Zmatené peníze
Jak již sám název napovídá, jejím ústředním tématem jsou
platidla a jejich podoby v různých historických obdobích. První část
výstavy je věnována mincím, a to od těch nejstarších až po vznik
papírových bankovek. Dalším tematickým okruhem je velmi
zajímavá kolekce nouzových bankovek z období kolem první
světové války, vydávaných zejména v Německu, ale také
v Rakousko-Uhersku, Československu, Polsku nebo Rusku. Třetím
námětem je fenomén dnešní doby, kterým je jistě euro, eurozóna
a současné měny zemí Evropské unie. Poslední část výstavy se pak
věnuje současným českým bankovkám s důrazem na jejich
ochranné nebo hmatové prvky. A protože jsme v Muzejíčku,
nemůže chybět ani koutek pro děti, který je tvořen obchůdkem se
vším, co k tomu patří. Vše je doplněno interaktivními prvky
a různými zajímavými aktivitami. Výstavu je možno shlédnout do
26. 1. 2020.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 3 let zdarma.

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)
Co přinesl Ježíšek?
Letos si návštěvníci šumperského muzea mohou ve vánočním
čase prohlédnout výstavu věnovanou dětským vánočním dárkům.
Ty jsou prezentovány prostřednictvím sbírky historických hraček
Kamily Kubáškové z Rýmařovska, která obsahuje téměř vše, co si
děti mohly v minulosti přát od Ježíška – různé panenky, domečky
pro panenky, medvídky, stavebnice nebo autíčka. Že Vánoce
neznamenají honbu za nejdražším a právě módním dárkem,
návštěvníkům současně připomíná například hadrová panenka
Terezínka, s níž si hrála holčička v koncentračním táboře Terezín,
nebo charitativní hračka Habešánek ze 30. let 20. století.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma.

Muzeum Šumperk (Výstavní síň)

Na nadílce byli přítomní i žáci naší školy.
Druhou adventní neděli 8. prosince se konalo na sále kulturního
domu „Vánoční tvoření s posezením“. Byly připraveny dílničky, kde
si děti mohly vytvořit andělíčka, svícínek, věneček a jiné vánoční
dekorace a ozdoby. Přítomní ochutnali napečené perníčky, linecké

Od socialismu k demokracii
U příležitosti 30. výročí sametové revoluce připravilo Vlastivědné
muzeum v Šumperku velkou retrospektivní výstavu, která své
návštěvníky provede obdobím posledních dvaceti let existence
totalitního režimu s přihlédnutím k regionálnímu vývoji. Výstavu je
možné navštívit do 29. 1. 2020.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Prof. Jan Havelka – tichý génius Moravy
Takto byla osobnost prof. Jana Havelky (23. 11. 1839 – 20. 10.
1886) charakterizována na konci 19. století. V letošním roce si
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připomínáme 180. výročí narození tohoto významného loštického
rodáka. Pedagog, redaktor, národní buditel, historik, zeměpisec
a národopisec a v neposlední řadě muzejník, to vše v jedné osobě
byl prof. Jan Havelka. Narodil se do známé malířské rodiny, studoval
na univerzitě ve Vídni a jako pedagog působil na Slovanském
gymnáziu v Olomouci. Byl jedním ze zakladatelů Vlasteneckého
spolku muzejního v Olomouci a současně stál u zrodu spolkového
muzea – prvního českého muzea na Moravě. Výstava, která potrvá
do 2. 2. 2020, připomene život a dílo tohoto všestranného
vlastence, který miloval český jazyk a rodnou Moravu.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma.

v Rájci částkou 10.000 Kč z Programu podpory kultury
v Olomouckém kraji v roce 2019. Celkové náklady byly 45.928 Kč.
Základní škola v Rájci bude v roce 2020 slavit 200 let od svého
založení. Na začátek dubna se připravuje program oslav ve škole.

Muzeum Zábřeh

Připravované akce

Šperkovnice muzea
Náhrdelníky, brože, přívěsky, prsteny, náušnice či náramky –
tyto i řadu dalších šperků představí v různých obměnách výstava
s názvem Šperkovnice muzea. Návštěvníci se mohou těšit nejen na
rozmanitý fond šperků a bižuterie z 18. až 20. století, ale také na
významné archeologické nálezy pravěkých a novověkých ozdob
z našeho regionu, dále šperkovnice i pravěké „poklady“ – tzv.
depoty, v nichž byly klenoty záměrně uschovány do země. Výstava
potrvá do 9. 2. 2020.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma.

Informace z úřadu
Silvestr patří mezi nejveselejší dny v roce, po celý den se živelně
odpaluje pyrotechnika.
Zatímco
my
lidé
se
Už zase ten
kocháme,
Silvestr!
pro
naše
zvířecí mazlíčky je
to učiněné utrpení.
Prosíme za ně, o vybrání
vhodného místa a doby
k jejímu použití.

Svoz komunálního odpadu v I. čtvrtletí 2020
Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut i svoz
tetrapaků a plastů.
31. prosinec
28. leden
25. únor
24. březen
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Zpívání koled u stromečku – 23. 12. 2019
Dětský maškarní karneval - 11. 1. 2020
Obecní ples – 25. 1. 2020
200. výročí ZŠ Rájec – 4. 4. 2020

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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
Theimerová Jaroslava
Deutsch Bohuslav
březen
Hányš Adolf
Sitta František
Koruna Jan
Fojtová Marta
Friedl Miroslav
Maixnerová Eliška

únor
Strašilová Drahomíra
Fišnar Josef
Friedlová Věra
Hegrová Jarmila
Novák Milan

Pro rok 2020 je schválená cena za odpady 350,- Kč./obyv./rok.
K úpravě dochází z důvodu zvyšujících se nákladů u svozové firmy
a zdražování poplatků za skládkování. To se dá očekávat
i v následujících letech s nástupem nového zákona o odpadech
v souvislostech s nařízením Evropské unie.
Kalkulací cen vodného a všech vstupů, dochází úpravě ceny
vodného na 40,- Kč/m3. Přesto tato cena nepokrývá veškeré
náklady. Fond obnovy vodovodu hradí obec z rozpočtu.
K celkovému zlepšení dojde až po zrealizování všech plánovaných
přípojek spolu s odběrem vody. V prvním týdnu ledna 2020 bude
proveden odečet vody u zrealizovaných vodovodních přípojek
pomocí lístků v poštovní schránce.
V roce 2019 Obec Rájec pořídila vybavení pro ochranu členů
jednotky sboru dobrovolných hasičů Rájec v celkové výši
115.348,01 Kč. Projekt byl spolufinancovaný Olomouckým krajem
ve výši 55.000,- Kč a podílu obce Rájec ve výši 60.348,01 Kč.
Olomoucký kraj přispěl také na akci Obnovení poutě U Antoníčka
.
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