
  

 

 

 

  

 

 

 

      I letos připravil SK Rájec, 

spolek pro občany na 

poslední dubnový večer 

tradiční pálení čarodějnic, 

které začalo průvodem 

malých a velkých čarodějnic 

a čarodějů od školy k při-

pravené vatře u hřiště za 

kulturním domem. Zde na ně 

čekala jejich kolegyně, kterou posléze upálili. Průvod byl 

doprovázen písní z filmu Dívka na koštěti, která zněla z obecního 

rozhlasu. Následovaly soutěže pro děti: hod pavoukem, netopýří 

kuželky, zametání koštětem, let na koštěti, strašidelný pytlík, běh    

v sedmimílových botách nebo hod briketou do kotle. V průběhu 

večera si přítomní mohli pochutnat na grilovaných makrelách, a kdo 

chtěl, mohl si opéci buřty, které si přinesl s sebou. Dále bylo možné 

ochutnat slané pochoutky. Pro přítomné byly připraveny i odměny, 

které se losovaly. Po setmění, ve 20:45 hodin, se nad Rájcem na 

obloze objevil několikaminutový ohňostroj.   

 

 

      Ve dnech 24. a 25. května 

proběhly v Česku volby do 

Evropského parlamentu. Volili jsme 

21 nových europoslanců. V našem 

volebním okrsku Rájec byl počet 

osob zapsaných do výpisu ze 

seznamu voličů celkem 388. Počet  

voličů, kterým byly vydány úřední 

obálky, a počet odevzdaných úřed- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ních obálek činil 154. Počet platných hlasů v našem okrsku 152, 

neplatných hlasů 2. V naší obci získaly alespoň jeden platný hlas 

tyto strany: 

Číslo strany Název politické strany 
Počet 

hlasů 

5 Občanská demokratická strana 3 

6 ANO, vytrolíme europarlament 1 

7 Česká strana sociálně demokratická 4 

9 Komunistická strana Čech a Moravy 8 

24 HLAS 4 

25 
Svobodní, Liberland a RČ –

ODEJDEME BEZ PLACENÍ 
1 

26 
STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními 

partnery a TOP 09 
13 

27 Česká pirátská strana 17 

28 
Svoboda a přímá demokracie - 

Tomio Okamura (SPD) 
16 

30 ANO 2011 26 

39 
Křesťan. a demokrat. unie - Českosl. 

strana lidová 
58 

40 
Alternativa pro Českou republiku 

2017 
1 

  

 

 

     V týdnu před 

Velikonocemi 15. 4. – 

17. 4. byla v prostoru 

školní družiny při-

chystaná pro širokou 

veřejnost Velikonoční 

výstava prací žáků          

a dětí ZŠ a MŠ Rájec. 

     Ve středu 17. 4. dopoledne se školkáčci a školáci zúčastnili Dne 

Země, který pořádala Základní škola a Dům dětí a mládeže 

Krasohled Zábřeh.  

     V týdnu po Velikonočním pondělí od 24. 4. – 26. 4. jela mateřská 

školka na pobyt v přírodě do Hraběšic. Následující pátek 3. 5. 

pořádala na zahradě MŠ pro rodiče a děti Slet čarodějů                              

a čarodějnic. Nechybělo i opékání špekáčků. V květnu šestnáctého 

byla školka na celodenním výletě v Pradědově muzeu v Bludově.  

Filipojakubskou noc se opět pálily 

čarodějnice 

Volba nových europoslanců 

OBCE RÁJEC 
 

Milí čtenáři, nastává doba dovolených a školákům dva měsíce prázdnin. Přejeme Vám krásné léto plné 

sluníčka, dobrodružství, relaxace, pohody, odpočinku a hlavně dostatek času pro rodinu i přátele. 

Jarní události v naší školce a škole 
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12. 6. dopoledne navštívili děti naší školky členové Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů města Zábřeh, kteří přijeli i s hasičskou 

technikou. Měli pro ně připravené také drobné úkoly a velkou 

odměnou pro děti bylo dovádění v hasičské pěně.  

     Žáci školy jeli 6. 5. na Dopravní hřiště do Mohelnice a dítka ze 

školky navštívila 11. 6. taktéž dopravní hřiště, ale v Zábřehu v MŠ 

Severáček.  

     Ve čtvrtek 23. 5. dopoledne 

jeli školáci do mohelnického 

muzea, kde se zúčastnili 

komentované prohlídky – 

Pravěk. Poté ve dvoře muzea 

byly pro návštěvníky Pravěkého 

dne připraveny dílničky, ve kterých si vyzkoušeli výrobu a pečení 

placek, pálení hliněných korálků, kresbu uhlem a další úkoly 

související s tímto obdobím. 

Sběr papíru proběhl 10. 6., kdy školáci nejen s kárami sváželi starý 

papír připravený před domy. Výtěžek z loňského sběru byl použit 

na platbu za dopravu autobusu na celodenní výlet ZŠ. Děti ze školy 

jely 21. 6. do ZOO Lešná.  

     V průběhu druhého pololetí školního roku 2018/2019 byla v MŠ 

otevřená Hernička, a to jednou za 14 dní v pondělí od 15:00 – 16:30 

hodin. Byla určena především dětem, které se chystají do mateřské 

školky v budoucnu nastoupit, aby si zvykly na toto prostředí.  

     Zápis dětí do 1. roč. ZŠ se konal 1. 4. 2019, do prvního ročníku 

byly přijaty 4 děti. Zápis dětí do MŠ proběhl 14. 5. 2019 a bylo 

zapsáno 8 dětí. Ve sbírce Život dětem bylo vybráno a zasláno na 

sbírkový účet 285 Kč. 

 

 

      Druhou květnovou neděli pořádala MO KDU-ČSL ve spolupráci   

s obcí Rájec a Základní školou a Mateřskou školou oslavu                          

k příležitosti Dne matek. Děti ze školky a školy měly skvělou 

příležitost svým vystoupením poděkovat nejen maminkám, ale            

i babičkám k jejich svátku. Přednesly básničky, zazpívaly písničky 

doprovázené kyta-

rou a flétnami, 

zahrály pohádku, 

zatančily tanečky  

a starší děti povy-

právěly o měsících 

v roce. Po kultur-

ním pásmu byly 

maminky obdarovány malou květinkou s přáním. Jako pohoštění 

byly nabízeny výborné koláčky. 

 

 

 

     V sobotu 18. 5. se konal šestnáctý Den Mikroregionu Zábřežsko 

v Postřelmově. Proběhla velká prezentace členských obcí, 

představilo se také MAS Horní Pomoraví, o. p. s. s regionální 

značkou „JESENÍKY originální produkt“ a vzdělávacím projektem 

Místní akční plán vzdělávání na území ORP Zábřeh II. Naše obec se 

prezentovala stánkem a výbornými pečenými koláčky od našich 

babiček. Návštěvníci shlédli v dopoledním programu pódiové 

vystoupení dětí i dospělých. Pro nejmenší návštěvníky byly 

připraveny aktivity jak sportovní, tak i rukodělné. Starší spíše zaujal 

stánek legorobotiky nebo putovní kufřík plný knížek. Dále bylo 

možno si vyzkoušet koloběžky nebo podívat se do hrobky Bukůvků 

z Bukůvky. Odpolední program probíhal ku příležitosti 670. výročí 

založení obce Postřelmov. 

 

     V pondělí 20. května 

byla zvolským farářem   

P. Františkem Eliášem 

sloužena poutní mše 

svatá v místní kapli, která 

je zasvěcena svátku 

Panny Marie Pomocnice 

křesťanů. Sváteční 

bohoslužbu doprovázel 

hrou na harmonium varhaník Ladislav Kolčava, hrou na housle            

a zpěvem přispěly Marie a Alžběta Kolčavovy z Dubicka. Prostory 

kaple byly zcela zaplněny poutníky nejen z Rájce, ale i z okolních 

obcí. Po skončení bylo pro všechny připraveno malé občerstvení. 

 

 

     9. ročník Šmatlácké hokejové ligy byl 

oficiálně ukončen 18. 3. 2019.                        

V celkovém pořadí naši hokejisté SK 

Rájec obsadili z dvanácti týmů čtvrté 

místo. V letošní sezoně získal nejvíce bodů v kanadském bodování 

Lukas Karel  – 33, dal 22 golů a 11 asistencí. Stal se nejužitečnějším 

hráčem našeho týmu. Nejvíce zápasů odehrál Novák Petr - 21. 

Rájecký tým odehrál již šestou sezonu. Ze všech těchto sezon získal 

nejvíce kanadských bodů  Maixner Tomáš – 129, branek - 75, 

asistencí - 54. Celkově nejvíce zápasů odehrál Polcer Jiří - 118.  

     Do letošního ročníku aktivně zasáhlo 242 hráčů + brankářů. Bylo 

odehráno celkem 120 soutěžních utkání. Během roku bylo 

doplněno na soupisky týmů 25 hráčů, z toho bylo 23 nováčků. 

Vyřazeno jich bylo 15. Uskutečnilo se celkem 12 přestupů, 9 během 

soutěžního ročníku a 3 v době letní přestávky. Proběhly dvě 

kontumace utkání za neoprávněné starty hráčů a v polovině 

soutěže došlo k odstoupení jednoho týmu.   

     Celkovým vítězem letošního ročníku se stal Kódl Team, získal již 

osmý mistrovský titul. Druhou příčku obhájil HC Stars Prostějov          

a třetí místo uhájili Sifoni z Mohelnice.  

     I když naši hokejisté obsadili neoblíbené pořadí, přesto jim 

blahopřejeme.      

     Zdroj: web ŠHL 

 

 

 

     Sbor dobrovolných hasičů pořádal pro své členy i nečleny                  

v sobotu 25. května a v neděli 26. května poznávací zájezd po 

východních Čechách. První sobotní zastávka vedla do podzemí 

Den Mikroregionu Zábřežsko 2019 proběhl 

v Postřelmově 

Děti popřály maminkám 

Poutní mše svatá v kapli v Rájci 

Naši hokejisté ukončili sezonu 2018/2019 

Ráječtí hasiči prožili víkend ve východních 

Čechách 
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dělostřelecké Tvrze Hanička. Dále následovala prohlídka barokního  

skvostu s prosklenou střechou, poutního místa, kostela  

Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Nechyběla i návštěva 

pivovaru, který sousedí s touto památkou. Oběd v tento den byl 

zajištěn v Rokytnici v Orlických horách. Celá skupina přenocovala          

v horské chatě Radost, kde nabrala síly na nedělní putování po 

tomto kraji. Během 

nedělního dopoledne 

se výletníci přesunuli do 

Božanova, kde po 

vycházce po této obci je 

v místní Restauraci Na 

křižovatce čekal oběd. 

Poslední zastávkou 

dvoudenního zájezdu 

se stalo Babiččino údolí a ve večerních hodinách dojeli v pořádku 

domů. 

 

 

 

     Druhou červnovou ne-

děli proběhla v naší obci již 

tradiční akce vozba krále          

a vodění královničky, kte-

rou si děti připravují zcela 

sami. Již dopředu je určen 

král a královnička pro 

každou část vesnice (stará 

dědina a nová dědina). 

Rodiče těchto dětí pro 

ostatní účastníky náročného dopoledního průvodu připravují na 

závěr pohoštění. V týdnu 

probíhají pěvecké zkouš-

ky. Vedoucí a vodičky 

určí, kdo bude mít v prů-

vodu jakou roli. U děvčat 

– koláčnice, vaječnice, 

družičky. U chlapců, kdo 

bude práskat bičem, kdo 

tahat povoz. V sobotu chlap-

ci potáhnou dřevěný vozík 

bílou látkou, nazdobí lipový-

mi větvičkami a květy. A ve vozíku 

vytvoří prostor pro krále. Děvčata 

připraví tři kytice z lučních nebo 

okrasných květin, jednu pro 

královničku a dvě pro družičky.               

V neděli kolem desáté hodiny dopoledne všechny skupiny vyrazí od 

domů králů a královniček. Přicházejí ke každému domu, chlapci 

recitují básničku a práskají 

bičem, děvčata zpívají 

písničku a bydlícím  v domě 

dává královnička přivonět 

ke květině. Občané děti  

obdarovávají malou fi-

nanční hotovostí, vajíčky, 

ale i moučníky. Tato tradice 

je    v našem kraji ojedinělá 

a její kořeny sahají hluboko do minulých století. 

 

 

 

     V sobotu dopoledne 15. června proběhla Pouť ke sv. Antoníčku, 

obnovená po 50 letech. Odpoledne na ni navázala oslava 140 let 

založení Sboru dobrovolných hasičů v Rájci.  

     V 10 hodin vyšel od kaple průvod v čele s knězem P. Františkem 

Eliášem, mladými 

ministranty a členy 

SDH Rájec, kteří nesli 

sošku sv. Antonína. 

Po celou cestu 

poutníky doprováze-

la Dechová hudba 

Postřelmov. Pouť vedla od zmiňované kapličky s krátkými 

zastávkami u kříže vedle základní školy, dále kolem Nejsvětější 

Trojice, smírčího kříže, kříže u Václavků až k Antoníčku. Pouť zde 

byla ukončena bohoslužbou pod širým nebem a korunami stromů, 

obohacena hudebním doprovodem zábřežské scholy. 

     Odpoledne probíhala oslava založení hasičského sboru. Byl 

připraven pestrý program, jak pro děti, tak i pro dospělé. Přítomní 

mohli vidět stará fotoalba, historické protokolní knihy dobro-

volných hasičů, technické vybavení HZS Olomouckého kraje a mno-

ho dalšího. Pro návštěvníky bylo obstaráno občerstvení, vystoupily 

mažoretky ze Zábřehu, k poslechu hrál Dechový orchestr ZUŠ 

Zábřeh, Wilsne! Zábřeh, místní kapela PRACKA a ve večerních 

hodinách ATOM Zábřeh.  

     Obě akce byly finančně podpořeny Olomouckým krajem.      

      

  

Muzeum Šumperk (Muzejíčko) 
Velká prázdninová herna 

     Od 17. 5. do 1. 9. Velká herna je kombinací stolních her, sklá-

daček a hlavolamů. Novinkou je dobrodružná cesta za pokladem. 

     Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 2 let zdarma.      

Rytířský sál 

České století v komiksu 

     Výstava, která potrvá do 5. 9. 2019 představuje základní 

fotografie historického vzhledu Šumperka. 

      Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 6 let zdarma. 

Muzeum Mohelnice 
Loutky a maňásci 

   Česká rodinná loutková divadla z 20. – 30. let 20. století ze sbírek 

Kam za kulturou 

2 

V obci opět proběhla vozba krále a vodění 

královničky 

V Rájci se konala obnovená pouť po            

50 letech a oslava 140 let SDH Rájec 

2/2019 
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Vlastivědného muzea v Šumperku a jeho poboček se představí            

v mohelnickém muzeu. Výstava potrvá do 27. 10. 2019. 

     Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma. 

Muzeum Zábřeh 
Velká dopravní herna 

       Auta, vláčky, letadla – to bude ale legranda! Muzeum Zábřeh 

připravilo na prázdninové dny velkou dopravní hernu. Herna potrvá 

do 4. 9. 2019. 

     Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma. 

 

 

Nebezpečí proměnlivosti počasí 
Dodržujte tato základní pravidla: 

Přívalové srážky 

 pokud máte čas, zabezpečte své obydlí proti velké vodě 

(utěsněte nízko položené dveře, okna a odpadní potrubí, 

nábytek z přízemí přesuňte do vyšších pater apod.), 

 jednejte vždy v klidu a s rozvahou, 

 zbytečně neriskujte, nevstupujte do míst, která jsou 

zatopená, nechoďte do míst rozbouřených toků, 

nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní 

toky, 

 nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj        

a život svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které 

nebude zatopené vodou, 

 buďte připraveni na evakuaci – opuštění domova. 

Extrémní sucho 

 dodržujte základní zásady požární ochrany (nerozdělávejte 

oheň v blízkosti lesa, neodcházejte od neuhašeného 

ohniště, nerozdělávejte oheň za velkého větru apod.),  

 nekuřte v lesích a v blízkosti snadno vznětlivých materiálů. 

Nebezpečí použití otevřeného ohně 
Dodržujte tato základní pravidla: 

 oheň ve volné přírodě rozdělávejte ve vzdálenosti alespoň 

50 m od okraje lesa, 

 vyberte vhodné místo rozdělání ohně (ne pod větvemi 

stromů, na kořenech, na suchém listí, lesní hrabance,            

v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod.), 

 ohniště bezpečně oddělte od okolí (obložením kameny, 

obsypáním pískem, vyhloubením zeminy apod.), 

 při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky, 

 rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru, 

 při grilování gril umístěte na vhodné místo, abyste 

nezapálili okolí, 

 gril vždy instalujte a provozujte přesně podle návodu 

výrobce, 

 při grilování na balkoně si dávejte pozor na odletující jiskry, 

kouř a zplodiny, které mohou způsobit požár nebo 

obtěžovat sousedy. 

 

 

     Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, 

volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112. 

 

Obec Rájec vybírá poplatky za kalendářní rok 2019, které jsou                                  

     Vývoj nezaměstnanosti má vliv na počty pracovníků, kteří jsou 

využíváni ve spolupráci s Úřadem práce pro práce ve prospěch 

obce. V letošním roce budeme činnosti kolem údržby prostranství 

a majetku obce zajišťovat jedním stálým pracovníkem a třemi 

brigádníky, což má proti předchozím rokům vliv na četnost a rozsah 

prováděných prací. Hlavně se bude jednat o sečení trávy a úklid 

obce. Uvítáme pomoc občanů při údržbě kolem jejich nemovitostí 

a děkujeme za pochopení. 

     Změnou zákona o nakládání s odpady ponese i úpravu systému 

třídění odpadů a plateb za ukládání odpadů na skládky, tzv. 

skládkovné. Od 1. 1. 2020 se budou z domácností sbírat i jedlé 

rostlinné tuky a oleje. Sběr bude probíhat na sběrných místech (KD 

a hasičárna), kde budou umístěny označené nádoby pro tyto látky. 

Občané budou v PVC obalech (PET lahve) ukládat jedlé rostlinné 

oleje do těchto nádob. 

      V současnosti se v třídění pohybujeme kolem 30 kg/obyv./rok. 

Požadavek EU a připravovaná legislativa na zvýšení třídění odpadů 

na 60% povede k zavádění kontroly obsahu směsného komunálního 

odpadu před převzetím svozovou společností. V případě, že směsný 

komunální odpad není patřičně tříděn, nemusí dojít k jeho převzetí 

a vlastník jej musí dotřídit. Tento systém již funguje v mnoha obcích 

na jižní Moravě. Informace poskytujeme včas, aby se každá 

domácnost mohla na změny připravit a své třídění upravit k těmto 

požadavkům.  

       

 

Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut i svoz 

tetrapaků a plastů. 

16. červenec       13. srpen      10. září 

 

září - Vítání občánků 

 

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.        

 

srpen               září                

Merta František          Enter Václav 

Duchaj Alexander   Dražný František 

Prokop Ladislav    Strašil Jan 

Korunová Stanislava   

 

Informace z úřadu 

Svoz komunálního odpadu  

ve III. čtvrtletí 2019 

Připravované akce  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
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Hasiči radí… 
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