
  

 

 

 

  

 

 

    

     Rájecká škola se pro všechny žáky otevřela 12. dubna. I při 

omezení činností z důvodu koronavirových 

opatření byly pro děti připraveny aktivity k pálení 

čarodějnic. Ve škole žáčci vytvořili koláže 

čarodějnic, počítali čarodějné matematické 

úkoly, 

na 

zahradě 

zhotovili 

lektvary a vymýšleli 

zaklínadla. Někteří přišli 

třicátého dubna převlečení 

za čaroděje a čarodějnice. 

Jedna z masek byla tak 

dokonalá, že se jí polekal 

druháček, uskočil a málem 

povalil kamaráda. V tento 

den si i předškolní děti 

v mateřské školce vyrobily 

svoje vlastní košťata, 

plnily na zahradě spoustu 

úkolů a nakonec si nad 

ohněm upekly hady 

z kynutého těsta.  

     18. a 19. května měly 

děti ve školce a ve škole projektové dopoledne 

o včelách. Cenné            

a zajímavé informace 

o tomto užitečném 

hmyzu dítkám předala 

Iveta Žváčková. Seznámily se s hierarchií 

včel v úle a nechybělo i vyrábění a hry. 

     Prvního června 

na Mezinárodní den dětí byly pro dítka 

mateřské školy připraveny hry a oblíbený 

skákací hrad. Žáci základní školy si opekli 

na zahradě buřty a šli na přírodovědnou 

vycházku do lesa, kde plnili pohybové                      

a vědomostní úkoly. Odpoledne si užili                        

i skákacího hradu. Během června navštívili děti ve školce hasiči                  

a policisté. Seznámili je se svým povoláním. 15. června měli žáci 

školy projektové dopoledne zaměřené na činnost hasičského sboru.  

     Zápis prvňáčků do základní školy proběhl 14. dubna a dětí do 

mateřské školy 5. května. Pro školní rok 2021/2022 byli do první 

třídy přijati tři žáci a do mateřské školy pět dětí.   

     Mateřská škola se pro všechny děti otevřela 10. května. Do této 

doby mohli navštěvovat školku jen předškoláci a děti rodičů 

vybraných profesí. 

     Vysvědčení žákům prvního, druhého a třetího ročníku bylo 

rozdáno v pátek 25. června. Ve zbývajících červnových dnech se  

prostory školy připravovaly na malování. 

 

 
     Obec Postřelmůvek slaví v letošním roce 660. výročí jeho 

založení. V sobotu 19. června se uskutečnil v Postřelmůvku Den 

Mikroregionu Zábřežsko. Naše obec se neprezentovala. 

Muzeum Šumperk (Muzejíčko) 
Já, hrdina 

     Interaktivní výstava pro děti i rodiče se věnuje složkám 

integrovaného záchranného systému (IZS) a situacím, ve kterých se 

může každý z nás stát hrdinou a zachránit lidský život. Zážitková 

výstava se zaměřuje také na nejmladší návštěvníky, které hravým 

způsobem seznámí s tím, jak se chovat v krizových situacích a co je 

úkolem jednotlivých složek IZS. Výstava potrvá do 5. září 2021.       

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

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie) 
Extrémní jevy na Jesenicku a Šumpersku pohledem 

meteorologa 

     Předpovědi počasí věnuje většina z nás pravidelnou pozornost. 

Stejně tak se zaujetím sledujeme zprávy o jeho extrémních 

projevech u nás i ve světě. Právě takovým jevům v oblasti Jeseníků 

a Rychlebských hor je věnována tato výstava, která potrvá do  

1. srpna 2021. Představuje desítku mimořádných situací 

zaznamenaných v letech 1978–2017. Mezi ně se řadí bouřky, 

nárazový vítr, velmi nízké či naopak vysoké teploty a další nezvyklé 

jevy. Návštěvníci se také blíže seznámí s přístroji, které 

meteorologům pomáhají (či v minulosti pomáhaly) při jejich práci. 

Vyzkoušet si tak mohou třeba automatickou meteorologickou 

stanici, dále si prohlédnou meteorologickou budku včetně jejího 

vybavení, aerologickou sondu a mnohé další přístroje. Výstava je 
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pořádána ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka, které 

při její přípravě spojilo své síly s Českým hydrometeorologickým 

ústavem. 

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

Muzeum Zábřeh 
Herna plná přírody  

     Interaktivní herna dětem i dospělým prozradí, co žije a roste              

v lese, na louce, v okolí řek a rybníků či na skalách. Zvídaví 

návštěvníci se mohou naučit počítat stáří stromů. Pro nejmenší jsou 

připraveny skládačky, puzzle a mnoho dalších zajímavostí ze světa 

rostlin a zvířat. V koutku mladých badatelů jsou k dispozici 

mikroskop se speciální kamerou, informační materiály o dřevinách, 

rostlinách (bylinách) a hmyzu i ukázka zpracování přírodnin                              

v přírodovědných sbírkách. Hernu můžete navštívit do 12. září 

2021. 

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

     Pro letošní rok svatodušní svátky připadly na neděli 23. května        

a s nimi se konala tradiční Vozba krále a vodění královničky. 

 

     V sobotu odpoledne 12. června na prostranství            

u Svatého Antoníčka byla sloužena poutní mše svatá, 

kterou celebroval P. Milan Palkovič, farář ve Velkých 

Losinách. 

 

 
    Děkujeme dobrovolníkům, předškolákům a paní učitelkám 

z mateřské školky, kteří se zapojili do jarní akce „Ukliďme Česko“             

a zbavili okolí naší obce od odpadků. 

     28. června se konalo veřejné projednání přípravy projektové 

dokumentace kanalizačních přípojek za účasti projektanta                      

Ing. Petra Poštulky s občany. Kanalizační přípojka je dle zákona                       

o Vodovodech a kanalizacích záležitostí vlastníka nemovitosti.                   

S ohledem na legislativu a cenové náročnosti v pořízení jednotlivé 

dokumentace přípojek, přistoupili zastupitelé obce ke společnému 

O svatodušních svátcích proběhla Vozba 

krále a vodění královničky 

Konala se poutní mše svatá 

Informace z úřadu 
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(hromadnému) pořízení dokumentace. Schválili i finanční podporu 

v částce 1.500,- Kč na jednu přípojku pro nemovitost. Pokud 

vlastník přistoupí na společné pořízení dokumentace, bude jeho 

finanční podíl ve výši 1.557,- Kč. Vyplněnou přihlášku odevzdejte na 

obec Rájec do 14 dnů po obdržení. 

     V letošním roce dojde k úpravě svozu směsného komunálního 

odpadu i tříděného odpadu. Změna spočívá v četnosti svozu, kdy 

nově se bude svážet v třítýdenním režimu. Nový režim však 

neumožňuje svážet všechny odpady v jeden den, jako tomu je 

doposud a ve svozové oblasti EKO servisu jsme jediní. Nově se bude 

svážet plast pomocí nádob – žlutých, které občané obdrží                          

s předstihem před svozovou změnou. Pytlový sběr bude pouze 

doplňkový, když nádoba nebude stačit. Další informace a termíny 

dodávek nádob budou zveřejněny rozhlasem a na úřední desce. 

     Ještě jednou děkujeme paní Mileně Žákové za dlouhodobou 

spolupráci a zajištění fungování místního obchodu se smíšeným 

zbožím, také pomoc s prodejem čerstvého pečiva v době 

rekonstrukce obchodu. Určitě převažovala spokojenost zákazníků, 

kteří měli zajištěný sortiment kvalitního a čerstvého zboží, nad 

prodělávanými starostmi s objednáváním zboží, dodavatelskými 

problémy a účetní problematikou. 

     Zastupitelstvo obce Rájec po projednání: 

Schvaluje: 

2021.14.1 Navržený program veřejného zasedání. 

2021.14.4  Účetní závěrku ZŠ a MŠ Rájec sestavenou k rozvahovému     
dni 31. 12. 2020 včetně výsledku hospodaření ZŠ a MŠ 
Rájec za účetní období 2020. 

2021.14.5 Hospodaření ZŠ a MŠ Rájec za rok 2020 a přidělení zisku 
ve výši 251.998,57 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Rájec. 

2021.14.6 Účetní závěrku obce Rájec sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2020 včetně výsledku hospodaření obce Rájec 
za účetní období 2020. 

2021.14.7 Závěrečný účet obce Rájec za rok 2020 včetně Zprávy               
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rájec za rok 
2020 a udělení souhlasu s celoročním hospodařením,                  
a to bez výhrad. 

2021.14.8 Povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ a MŠ Rájec pro školní 
rok 2021/2022. 

2021.14.9.1 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě                
o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Zábřežsko 
třídí“ se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko                      
a pověření starosty k podpisu dodatku. 

2021.14.9.2 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě                 
o poskytnutí neinvestiční návratné finanční výpomoci na 
projekt „Zábřežsko třídí“ se Svazkem obcí Mikroregionu 
Zábřežsko a pověření starosty k podpisu dodatku. 

2021.14.10.1 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě                    
o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Zábřežsko 
kompostuje 2“ se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko 
a pověření starosty k podpisu dodatku.  

2021.14.10.2 Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě                
o poskytnutí neinvestiční návratné finanční výpomoci na 
projekt „Zábřežsko kompostuje 2“ se Svazkem obcí 
Mikroregionu Zábřežsko a pověření starosty k podpisu 
dodatku.  

2021.14.11.1 Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 
z Programu na podporu JSDH 2021 ve výši 13.000,- Kč na 
pořízení spojových prostředků pro JSDH obce Rájec, 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a pověření 
starosty obce k podpisu smlouvy. 

2021.14.11.2 Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 
z Programu na podporu JSDH 2021 ve výši 100.000,- Kč 
na pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce Rájec, 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a pověření 
starosty obce k podpisu smlouvy. 

2021.14.12 Cenové opatření k pronájmu prostor a zařízení 
kulturního domu v Rájci s platností ode dne schválení. 

2021.14.13.2  Příspěvek budoucího vlastníka kanalizační přípojky 
na zpracování projektové dokumentace jedné 
kanalizační přípojky v částce 3.000,- Kč. 

2021.14.17 Mimořádnou odměnu starostovi obce Vladimíru 
Hrochovi za úspěšné dokončení projektu vodovodních 
přípojek v obci Rájec ve výši 15.000,- Kč a dále za aktivní 
činnost člena dozorčí rady společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a.s. ve výši 15.000,- Kč. 

Neschvaluje: 
2021.14.13.1 Příspěvek budoucího vlastníka kanalizační přípojky na   

zpracování projektové dokumentace jedné kanalizační           
přípojky v částce 2.000,- Kč. 

Bere na vědomí: 
2021.14.2 Informace o plnění úkolů z minulého zasedání    
                   zastupitelstva obce. 
2021.14.3 Rozpočtová opatření č. 3/2021 a 4/2021. 
2021.14.14 Informace k plánované rekonstrukci sítě NN v Rájci  

     a projektu veřejného osvětlení. 
2021.14.15 Zprávu o postupu prací k zahájení provozu obchodu  
                     v Rájci. 
2021.14.16 Informace k provozu a nájmu restaurace v Rájci. 
2021.14.18 Různé: 

- informace k chystaným změnám v oblasti odpadového        
hospodářství,  

- možnosti případné spolupráce v oblasti úpravy a údržby 
zeleně v Rájci, 

- informace ve věci škodní události z roku 2019 – dveře 
obchodu, 

- připomenutí povinnosti k podání přiznání podle  zákona   
o střetu zájmů,  

- 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 

     Množí se případy, kdy pachatelé ošálí a odvedou pozornost 
převážně seniorů, aby je mohli okrást. Policie ČR doporučuje 
dodržovat tyto preventivní rady občanům při kontaktu s neznámou 
osobou v domácím prostředí: 
- Vstupní dveře vždy zamykejte, to platí i o vstupních brankách plotů  

předzahrádek rodinných domů. 

- Dveře si zabezpečte bezpečnostním řetízkem. 

- S cizími lidmi komunikujte přes zavřené dveře a informace od 

dotyčné osoby si nejprve telefonicky ověřte. 

- Dveře neotvírejte, ani když někdo požádá o pomoc, přivolat ji    

můžete telefonem. 

Usnesení č. 2021.14 z 14. veřejného 

zasedání ZO Rájec konaného dne 7. 6. 2021 

Policie ČR informuje  
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- Nikoho cizího nepouštějte do domu či bytu, a to ani na pozemek         

k domu. 

- Zamykejte i zadní vchody do domu, pokud ho opouštíte, byť jen  

na malou chvíli. 

     Dávejte si také pozor na podomní prodeje, žádosti o finanční 

pomoc osobám v nesnázích, podání vody, osoby, které se k vám 

hlásí jako staří známí nebo znají někoho z rodiny atd. Pachatelé 

vymýšlejí stále nové a rafinovanější způsoby. Dobře vypadají, jsou 

slušně oblečení a dokáží s vámi velmi hezky mluvit. 

 
 

Studánka a tábořiště na „Junáckém“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

14. srpna  Minikopaná 
29. srpna   Vítání občánků 
10. října   Hodová kopaná       

     Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut i svoz  

tetrapaků a plastů.  

13. července        10. srpna       7. září  

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. 

 

červenec  srpen            září  

Hegr Milan                     Smičková Marie        Hubáček Zdeněk 

Čvančara Vladimír              Smékalová Marie        Strašil Jan                  

Polcer Ferdinand  Duchaj Alexander     

Korunová Stanislava   

Havelka Zdenek                                   

      

      

                             č. 2021.13 z 13. veřejného 
 
 
 
    

 

 

Připravované akce 

Společenská kronika 

Svoz komunálního odpadu  

ve III. čtvrtletí 2021 

Fotky z rájeckého okolí 

Charita Zábřeh informuje 
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