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  Zpívání koled 
23. prosince 2015 SK Rájec, spolek zorganizoval již tradiční „ Zpívání 

koled“.  Zde si přítomní poslechli známé koledy a vánoční písně, které 
si  také mohli zazpívat. Jako v minulých letech i tentokrát byl pěvecký 
sbor, složený  ze současných a bývalých žákyň Základní školy v Rájci, 
doprovázen country kapelou Pracka. Zazněly i tóny flétny a barytonu 
v podání pana Františka Kupky ze  Zvole. Děti se mohly v nevlídném 
počasí zahřát teplým čajem a dospělí punčem nebo svařákem. Kdo 
měl zájem, mohl si odnést domů Betlémské světlo. 

  Tříkrálová sbírka 
V období církevních svátku Tří králů proběhla sbírka České katolic-

ké charity. Naší obcí v sobotu 9. ledna procházely čtyři skupiny koled-
níků, přinášely do všech domovů požehnání a prosily o pomoc pro ty, 
co ji potřebují. V letošním roce byla v Rájci vybrána částka 19 892 Kč. 
Celkový výtěžek obcí děkanátu Zábřeh činil 1 324 472 Kč. 

  Obecní ples 
V  sobotu 23. ledna pořádali zastupitelé obce Rájec v  kulturním 

domě již v pořadí desátý Obecní ples. K tanci a poslechu hráli „Pavla 
a Standa“. Obecní ples se od začátku nesl ve velmi přátelské atmo-
sféře. Jako každý rok byl sál zcela vyprodán. Na plese bylo nabízeno 
občerstvení ve formě sladkého bufetu, různých druhů jednohubek 
a teplé večeře – kuřecí či vepřový řízek s bramborovým salátem nebo 
guláš. Během večera jsme mohli shlédnout taneční vystoupení dětí 
z tanečního kroužku, který vede paní Danuše Koryčánková, dlouho-
letá pedagožka ZUŠ. Vrcholem večera byla bohatá tombola, jednou 
z cen byl dort a hlavní cenou byla televize. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří ochotně pomáhali při pe-
čení, vaření, úklidu, výzdobě, přípravě a průběhu celého plesu. Ne-
smíme zapomenout na poděkování všem sponzorům, kteří jakkoli 
přispěli do bohaté tomboly.

* dostupné z: 
http://www.zabreh.charita.cz/cs/pomoc/ts/index.php

OBČASNÍK
Vážení čtenáři, jaro je za dveřmi a s ním i letošní první číslo Občas-

níku, ve kterém se úvodem ještě krátce ohlédneme za starým rokem. 
Přejeme pěkné počtení plné zajímavých informací.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je z největší části věnován na podporu lidí 
v nouzi na území ČR. Jde o různé formy podpory a pomoci pro ne-
mocné, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni 
a  pro další jinak sociálně potřebné. Většina vykoledovaných peněz 
zůstává v regionu, kde byly vybrány. Zhruba desetina výtěžku je kaž-
doročně určena na pomoc do zahraničí. Jsou to projekty na udržení 
zdrojů obživy, vzdělávání nebo slouží jako rezerva pro případ huma-
nitární pomoci při přírodních katastrofách.

Srovnání Tříkrálové sbírky s okolními obcemi:

Zvole 17 460 Kč

Jestřebí 13 552 Kč

Leština 33 796 Kč

Lesnice 13 330 Kč

Hrabová 14 753 Kč
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  Kotlíkové dotace
Olomoucký kraj vyhlašuje tzv. kotlíkovou dotaci. O  dotaci na vý-

měnu starých kotlů mohou žádat vlastníci nebo spoluvlastníci rodin-
ných domů od 22. února do 13. května. Dotace z  Operačního pro-
gramu Životního prostředí 2014–2020 je určena na výměnu starých 
kotlů s ručním přikládáním na uhlí nebo dřevo za moderní ekologic-
ké typy. Pořízení nových kotlů přispěje ke zlepšení ovzduší v regionu. 
Modernější způsob vytápění by měl snížit i energetickou náročnost 
rodinného domu.

U  nás v  obci jste se mohli na 
tuto problematiku informo-
vat 3. února 2016 od 15.00 do 
17.00 hodin v zasedací místnosti 
obecního úřadu, kde byl přítom-
ný odborník zabývající se touto 
problematikou. Na výměnu mají 
lidé šanci získat 70 až 80% uznatelných nákladů, maximálně však 
120 tisíc korun. Občanům, kteří splní všechny stanovené podmín-
ky, bude dotace proplácena zpětně. 

Žádat o dotaci mohou i občané, kteří vyměnili starý kotel za nový 
po 15. červenci 2015. Papírovou žádost o dotaci bude možné podat 
osobně na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje, na od-
loučených pracovištích v  Šumperku a  Jeseníku, dále přes datovou 
schránku, e-mailovou formou se zaručeným elektronickým podpi-
sem nebo ji lze poslat poštou. Pro informaci jsou připraveny i webové 
stránky www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace nebo www.kr-olo-
moucky.cz/dotace2016. 

  SDH Rájec
První únorový víkend v  sobotu 6. 2. se na sále kulturního domu 

konal tradiční Maškarní bál pro dospělé, který pořádal Sbor dobro-
volných hasičů Rájec. Na večerním plese hrála kapela Melodik. Vět-
šina účastníků byla oblečena do propracovaných masek, bylo vidět, 
že fantazii se meze nekladou. Atmosféra byla natolik veselá, takže se 
plesalo do brzkých ranních hodin. Nechyběla ani bohatá tombola 
a občerstvení formou teplé večeře. Podával se smažený řízek s bram-
borovým salátem.

V  sobotu odpoledne 13. února v  13.30 hodin ožil opět po týd-
nu sál kulturního domu maškarními maskami. Sbor dobrovolných 
hasičů zorganizoval Dětský maškarní ples. Nejrůznější pohádkové 
postavičky, princezny, Sněhurka, Červená karkulka, Shrek, myslivci, 

  Základní škola 
  a Mateřská škola Rájec

Žáci základní školy si po-
slední školní den v loňském 
roce zpříjemnili rozdáváním 
dárečků. Děti si nadělovaly 
navzájem mezi sebou, kaž-
dé z  nich našlo překvapení 
pod vánočním stromečkem. 
Ježíšek jim také nadělil čtyři 
relaxační pytle a  společen-
skou hru.

Během ledna odešla paní 
učitelka Mgr. Magdalena 
Breknarová na mateřskou 
dovolenou. Do konce měsí-
ce učila žáky 2., 4. a 5. roční-
ku paní Eva Ospálková. Od 
února nastoupila nová paní 
učitelka Lucie Zapletalová. 

Ve druhém pololetí školního roku 2015/2016 jsou nabídnuty žá-
kům naší školy kroužky pod tímto vedením: kroužek informatiky, 
hra na zobcovou flétnu, kroužek zdravotnický a anglický jazyk pro 
1., 2. ročník – Eva Ospálková , taneční kroužek – Šárka Svrčinová 
a kroužek vaření – Jarmila Pokorná.

První týden v únoru žáci ukončili v rámci tělesné výchovy plavec-
ký výcvik v Zábřehu. Letos s námi jezdilo i 6 dětí z mateřské školky. 
Pro některé děti nebyly začátky ve vodě snadné, vody se bály. Bě-
hem lekcí se s vodou sžily a nakonec si s úsměvem užívaly plavání, 
skákání, potápění a hry ve vodě. Na závěrečné hodině jim plavečtí 
instruktoři připravili diskotéku ve vodě a děti byly odměněny „Mok-
rým vysvědčením“.

V úterý 2. února proběhl zápis žáků do 1. ročníku. Zapsána byla 
dvě děvčata. Budoucí žákyně recitovaly básničku, kreslily postavu, 
popisovaly obrázek, poznávaly geometrické tvary a  barvy, praco-
valy i  na interaktivní tabuli, kde dokreslovaly obrázek a  skládaly 
puzzle. Po prvotním ostychu byla děvčata ve škole jako doma. Za 
svoji snahu si odnesla malou pozornost vyrobenou od svých bu-
doucích spolužáků.

Ve čtvrtek 4. února pátou vyučovací hodinu proběhlo tradiční školní 
kolo pěvecké soutěže Moravský zvoneček. Je to soutěž ve zpěvu lido-
vých a hanáckých písní. Školního kola se zúčastnili všichni žáci školy. 
Byli rozděleni do dvou kategorií – I. kategorie žáci 1., 2., 3. ročníku a II. 
kategorie žáci 4. a   5. ročníku. Odborná porota se skládala ze všech 
pedagogických pracovnic školy. Napětí a   nervozita soutěžících byla 
znát již několik dní před soutěží. Důležité bylo vybrat si vhodnou pís-

víly, rytíři a jiné v doprovodu rodičů a prarodičů zaplnily sál kultur-
ního domu. 

Na začátku bálu proběhla promenáda masek, potom si děti mohly 
vyzkoušet různé sportovní disciplíny, z nichž některé byly zaměřeny na 
hasičskou tématiku. Za splnění úkolu byly masky odměněny malou slad-
kostí. Děti a  jejich doprovod si mohli zakoupit občerstvení jako napří-
klad: párek v rohlíku, několik druhů zákusků a nápoje. Taktéž byla připra-
vena bohatá tombola, která se skládala z přímé výhry a z losování. Takže 
na nějakou tu výhru si přišla každá dětská maska. Celé odpoledne bylo 
doprovázeno známými pohádkovými melodiemi a dětskými písněmi.

Po celou dobu sobotního odpoledne panovala na sále kulturního 
domu přátelská a příjemná atmosféra. Všem pořadatelům patří velký 
dík a největší odměnou pro ně byly rozzářené dětské oči plné zážitků.
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  Chodci, buďte vidět!
Policie ČR upozorňuje občany, 

že v  sobotu 20. února 2016 vešla 
v platnost novela zákona o silničním 
provozu, která mimo jiné přinesla 
povinnost chodců nosit za snížené 
viditelnosti při chůzi po komunikaci 
mimo obec reflexní prvky.

  Vodovod Rájec II. část
Informujeme občany o započetí stavby Vodovod Rájec II. část, kdy 

stavební práce s uložením páteřních řádů budou zahájeny v dubnu 
letošního roku. Obec Rájec jako investor potřebuje součinnost vlast-
níků nemovitostí v otázce umístění přípojek vodovodu pro domác-
nost. Při pokládce řádů se musí umístit odbočovací armatura a tato 
informace o  trasování je důležitá i  pro další projektování a  výhled 
kanalizace. V úřední dny je možné na obecním úřadě nahlédnout do 
projektové dokumentace a  projednat umístění přípojky. Projekt se 
týká celé obce.

  Odpadové hospodářství
Vývoj odpadového hospodářství pro ob-

čany je v  oblasti příprav krajské strategie 
v  souladu s  vývojem legislativy a  tvorby 
sítě sběrných míst. O   změnách budeme 
včas informovat. Dále platí, že obyvatel 
s  trvalým bydlištěm v Rájci může pomoct 
a při odevzdání kovového odpadu ve sběr-

ně surovin předá obdržené potvrzení na obec a to bude použito ve 
statistice EKOKOMU. S odpadovým papírem je výhodnější provádět 
společný sběr svázaných balíčků letáků, novin a časopisů s využitím 
do statistik. Připravujeme úpravu, aby občané mohli častěji předá-
vat takto upravený papír obci s ohledem na povětrnostní podmínky. 
Umístěním kontejnerů na papír by 
se týkalo jiného typu papíru, jako 
smíšený odpadkový. Tento však zá-
sadně finančně zatěžuje poplatek za 
odpady svozem a  likvidací.

ničku a hlavně z nervozity nezapomenout text a melodii. Všechny děti 
odvážně vystoupily před své spolužáky a porotu a zazpívaly písně. Le-
tos byla porota mile překvapena pěveckým umem chlapců mladšího 
věku. Všichni byli oceněni sladkostí a vítězové obdrželi diplom.

Od 8. února do 12. února 2016 byl nabídnut žákům naší školy opět 
lyžařský výcvik v areálu v Hraběšicích. Letos se přihlásilo 10 žáků 1. až 
5. ročníku. Každé ráno odjížděli autobusem v  7:45 hodin do Hraběšic, 
kde výcvik začínal v 9:00 hodin. Během výcviku měly děti přestávku na 
občerstvení a  posílení. Potom pokračovaly v lyžování do 12:30 hodin. 
První den byli lyžaři rozřazeni do skupin podle jejich dovedností a hned 
se začali zdokonalovat v lyžařském umění pod vedením zkušených in-
struktorů. Ti žáci, kteří lyžařský výcvik absolvovali v loňském roce, ne-
byli nováčky na svahu a rychle si vzpomněli na lyžařské umění. Některé 
děti stály na lyžích poprvé, a  proto jejich začátky nebyly jednoduché, 
jak při jízdě na vleku, tak i při jízdě dolů. Při pádu byl velký výkon se 
znovu postavit na lyže. Ve středu lyžařům nepřálo počasí, sjezdovka 
nebyla připravena na lyžování, tak děti v dopoledních hodinách přijely 
zpět do školy. Poslední den byly připraveny lyžařské závody, kde děti 
předvedly, co se naučily a v čem se zdokonalily. Výcviku se společně 
s námi zúčastnily i děti ze Základní školy Lukavice a Hrabenova.

V dopoledních hodinách 26. února se čtvrtou a pátou vyučovací 
hodinu v prostorách školní družiny konal  karneval. Žáci školy byli 
převlečeni za kostlivce, rytíře, čerty a čertice, ledního medvěda, ko-
coura, princezny, vodníka a  jiné pohádkové bytosti. Všichni přítom-
ní včetně vyučujících tančili a  soutěžili. Na závěr karnevalu si žáci 
tajným hlasováním volili nejlepší masku. Vyhrála maska kostlivce 
a ledního medvěda. Všechny děti byly oceněny. 

Ve školní družině děti vyhledávaly během ledna a  února převáž-
ně odpočinkovou činnost. Rády hrály společenské a karetní hry. Za 
příznivého počasí jsme chodili na vycházky. V lednu jsme byli na ná-
vštěvě u pana Josefa Bartoně st. v kovárně, který ukázal dětem ko-
vářskou práci. Děti byly nadšené a druhý den vyprávěly o návštěvě 
svým spolužákům, kteří s námi nebyli. Obdiv nad kovářskými výrobky 
neskrývala ani děvčata. Za návštěvu v kovářské dílně ještě jednou dě-
kujeme. V únoru jsme se pustili do vyrábění jarních výrobků na veli-
konoční výstavu a výzdoby na okna. Z celoroční hry jsme se věnovali 
tématům: Vynálezy a Středověký hrad. Děti si sami vyrobily například 
papírový gramofon a autíčko pohybující se pomocí magnetu. Připra-
vily si i různé jednoduché fyzikální pokusy. Povídali jsme si i o životě 
ve středověku a soutěžili jsme v různých rytířských disciplínách. 

V mateřské školce také naděloval Ježíšek, děti dostaly stavebnice, 
hry a jiné hračky, které využívají při svých činnostech. Tyto věci byly 
hrazeny ze školného za prosinec 2015 a  příspěvku rodičů na hrač-
ky. 29. ledna navštívily děti mateřské školy kino Retro v Zábřehu, kde 
shlédly naučný dětský film v 3D – Pidiobři. 8. února jely děti do Zábře-
hu na divadelní představení Dlouhý, Široký a  Bystrozraký. V měsících 
leden a únor se děvčata a chlapci při svých činnostech věnovali živo-
tu ptáků a savců v zimě. Za příznivého zimního počasí stavěli sněhu-
láčky na zahradě a věnovali se pohybovým hrám.

Školní jídelna v Rájci od 1. ledna 2016 vaří i pro 14 strávníků z Ma-
teřské školy Mírov. Od ledna je možné obědy ve školní jídelně platit 
bezhotovostně přes bankovní účet.

Tmavé oblečení bez reflexních prvků v  místech, kde není noční 
osvětlení, ohrožuje bezpečnost jak samotného chodce, tak motoris-
ty, který se s ním může dostat do střetu. Nošením reflexních prvků se 
výrazně snižuje na silnicích riziko kolize. Proto chodci, buďte vidět!

  Veřejná vyhláška
I. Předání souhrnných údajů lesní hospodářské evidence za 
rok 2015

Vlastníci (nájemci) lesa, kteří v roce 2015 prováděli obnovu lesa 
(úmyslnou nebo nahodilou těžbou), mají podle § 40 odst. 2 lesního 
zákona povinnost předat do konce března 2016 souhrnné údaje LHE 
uvedené v § 40 odst. 1 lesního zákona za uplynulý kalendářní rok 2015. 
Bližší informace jsou vyvěšeny na fyzické úřední desce a elektronické 
úřední desce na webových stránkách obce. 

II. Opatření proti očekávanému přemnožení kůrovců na 
smrku v roce 2016

Kromě obecně známého druhu lýkožrouta smrkového se na 
území obce s rozšířenou působností Zábřeh šíří nebezpečný druh 
kůrovce – lýkožrout severský. V lesích soukromých vlastníků lze 
riziko šíření a přemnožení kůrovců výrazně snížit prováděním 
těchto preventivních opatření. Osobní kontrolou lesního poros-
tu, vyhledávání napadených stromů, součinnost s odborným les-
ním hospodářem, včasná asanace napadeného dříví a provádění 
obranných a ochranných opatření (feromonové lapače, lapáky 
nebo otrávené lapáky).
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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.
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: Markéta Sedláková, 
Tisk: Computer Media s.r.o., Návrhy, připomínky a příspěvky je možné zasílat na E-mail: obcasnik.rajec@seznam.cz

  Místní poplatky
Obec Rájec vybírá poplatky za kalendářní rok 2016, které jsou splatné 
nejpozději do 30. června 2016:

- Poplatek za psa:    100 Kč.
- Poplatek za komunální odpad:   300 Kč za osobu. 

  Volba přísedících soudu
Obec Rájec informuje občany o  došlé žádosti Okresního soudu 

v  Šumperku k  volbě přísedících soudu, zejména pro úsek trestní. 
Přísedícím soudu může být ustanoven občan České republiky, plně 
svéprávný a bezúhonný, ve věku nejméně 30 let a volí jej zastupitel-
stvo obce. Informace je vyvěšena na úředních deskách. Pokud bude 
mít někdo z občanů o tuto funkci zájem, nechť se přihlásí v kanceláři 
obce. (§ 60 a 64 z.č. 6/2002 Sb. O soudech a soudcích).

  Zákon o vodovodech
§ 3
Přípojky
(4) Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní 

přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečiš-
tění vody ve vodovodu.

§ 11
Vodovody
(2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na 

ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním 
potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.

  Svoz komunálního odpadu 
  ve II. čtvrtletí 2016
Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut i svoz tetrapaků 
a plastů.
26. dubna  24. května  21. června

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřejeme
V této rubrice uveřejňujeme jména občanů, kteří se v daném období dožívají 

60, 65, 70, 75, 80 a více roků.

 duben 2016 květen 2016 červen 2016

Baldermann Karel 75 let Žák Stanislav 60 let Hroch František 65 let
Valouchová Jarmila 89 let Maixnerová Ludmila 90 let Domes Antonín 70 let
Žáková Marie 70 let Sultus Ladislav 89 let
Špaček Jaroslav 90 let Loučný Josef 82 let
Špačková Jarmila 87 let Balcárková Miloslava  75 let

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

Ať Velikonoce jsou dle 
Vašeho gusta,

pomlázka ať je pěkně tlustá,
všude plno smíchu a legrace,

k tomu spoustu dobrot na táce.

Krásné prožití jarních svátků přejí 
zastupitelé a pracovníci obce...

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Občasníku je stanovena na 1. 6. 2016.


