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Podzim je pro některé z nás nejkrásnějším obdobím roku. Je plný stále ještě příjemně hřejivého sluníčka,
vláhy, ohnivě se zbarvujícího listí a také větru, který vyčistí vzduch. Dozrává zelenina, jablka, hrušky
a nastává příprava půdy na další sezonu. To vše vyžaduje mnoho práce. Doufáme, že i přesto si najdete
chvilku k přečtení našeho letos již třetího čísla Občasníku.

Události a aktuality Základní školy
a Mateřské školy Rájec
25. června se děti ZŠ a MŠ rozloučily na sále kulturního domu se
školním rokem 2018/2019. Nejprve proběhlo již tradiční rozloučení
s předškoláky a žáky 5. ročníku ZŠ. Poté sehráli žáci ZŠ krátkou
pohádku Jak stařeček měnil až vyměnil. Zhotovení kulis a nácvik
pohádkového příběhu proběhl v rámci školní družiny. Následovalo
vystoupení Tomáše Velzela s pohádkou O žabičce, do které byly
zapojeni i dětští diváci. Pro přítomné bylo připraveno drobné
občerstvení, na kterém se podíleli i žáci školy výrobou jablkových
šátečků.
Druhý den dopoledne se dítka školky a školy zúčastnila
hodinového vzdělávacího programu Babička Chrochta vypráví.
Seznámila se s různými hudebními nástroji a nechyběly i ukázky hry.
Poslední školní den 28. června, kdy školákům bylo rozdáno
vysvědčení si na zahradě mateřské školky školkáčci za pomoci paní
učitelek uvařili kotlíkový guláš.
Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo ke vzdělávání do ZŠ
celkem 12 žáků 1.,2., 4. a 5. ročníku. MŠ navštěvuje 20 dětí a školní
družinu 11 žáků. V mateřské škole od září pracuje školní asistent,
ve škole nastoupil druhý školní asistent v měsíci říjnu. Jsou placeni
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzva Šablony
II. I v letošním školním roce plní školáci během hodin tělesné
výchovy disciplíny Sazka Olympijského víceboje.
Přestože počasí bylo
deštivé, v pondělí 9. září
jeli
v
dopoledních
hodinách
žáci
všech
ročníků
na
Dětské
dopravní
hřiště
do
Mohelnice,
kde
si
připomněli a upevnili
chování při jízdě na kole.
13. září školáci navštívili Hasičský záchranný sbor Olomouckého
kraje - Stanici Zábřeh, kde si měli možnost prohlédnout hasičskou
techniku a seznámit se s povoláním hasiče. V pátek 20. září
proběhlo cvičení v přírodě. V první a druhé vyučovací hodině byli
žáci seznámeni jak se chovat v nebezpečných situacích – při požáru,
povodních a následovala zdravověda. Poté se vydali k lesu, kde si
rozdělali oheň a opekli buřty. Posilněni vyšli na procházku lesem,

kde nasbírali plný košík hub. Na
závěr zbyl i čas na oblíbené
stavění domečků z přírodnin.
Základní škola a Mateřská
škola Rájec má webové stránky,
shlédnout je můžete na adrese:
http://zsmsrajec.cz.

Cyklisté se umístili v časovce
Mohelnice - Maletín
Sportovci, členové SK Rájec, spolku
Robert Planička a Jiří Polcer se v červnu
zúčastnili
závodu
Cyklistická
časovka
Mohelnice
– Maletín. Oba se ve svých kategoriích
umístili na krásných 3. místech.

Po roce proběhl další ročník turnaje
v minikopané
SK Rájec, spolek pořádal
27. července na travnatém hřišti
za školou již v pořadí 3. turnaj
v malé kopané. Přihlásilo se do
něj celkem šest družstev, a to
Celtic FC, Bezední kelímci,
Klokani zlatí, FC Ombré, Kluci
z družiny a FC Nekopnem si. Pro
tři nejlepší mužstva byly
připraveny poháry s cenami a nechybělo i ocenění pro neoblíbené
bramborové místo.
A jak to v parném
sobotním dopoledni
dopadlo? Na prvním
místě se umístili
Klokani zlatí, druzí byli chlapci z FC Ombré, třetí skončil CELTIC FC
a jako čtvrté se umístilo družstvo Bezedných kelímků.
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Ráječáci ve Welzlově kvadriatlonu
20. července se konal v Zábřehu další ročník Welzlova
kvadriatlonu. V letošním ročníku se umístili na prvních místech také
sportovci z Rájce. Nejmladší Julie Planičková vybojovala v dětském
závodě v kategorii malé žactvo 8-10 let 1. místo, její táta Robert
Planička obsadil 1. místo mezi sportovci zábřežského regionu, na
2. místě se umístil v kategorii C (čtyřicátníků) a celkově z 68
účastníků kvadriatlonu byl na krásném 8. místě. V závodě štafet
smíšených družstev ve složení Jiří Polcer, Eva Planičková, Němec
a Keszelá si tato skupina zajistila 1. místo ve své kategorii. Všem
vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů.
Účastníci těchto závodů soupeřili v několika disciplínách. Plnili
běh 3 km kolem řeky Sázavy. Plavání 600 m v nádrži Nemilka, které
započalo dvoumetrovým skokem do
vody. Dále 10,5 km dlouhá jízda na
in-line bruslích, která byla zahájena
sjezdem z nádrže Nemilka a pokračovala po asfaltce klikatící se v údolí
Sázavy k Hněvkovu, kde přecházela
na cyklostezku. Po stezce do
Lupěného mířili bruslaři ke koupališti. Další disciplínou byla 11 km
dlouhá jízda na horském kole, která vedla z depa na koupališti
k Nemilskému splavu, pokračovala stoupáním k vysílači a dále až
k Jestřebí a zpět do depa. Dětský závod zahrnoval plavání 50 m
volným způsobem ve venkovním
bazénu, 250 m překážkový běh,
1 400 m jízdy na kole po
nezpevněných cestách, výlez
a zdolání tobogánu. Závod štafet
se konal na stejné trati jako
hlavní závod. Štafeta byla
složena ze čtyř závodníků.
Název závodu vzdává čest nejslavnějšímu rodákovi města
Zábřehu Janu Eskymo Welzlovi, který ve své době zůstal
nepochopen, ale svou zarputilostí a neústupností si nakonec
vydobyl respekt. Kvadriatlon vznikl jako rekonstrukce starého
inuitského iniciačního rituálu, kterého byl Welzl jako první Evropan
svědkem v roce 1898 u Koljučinu. Zkouška dospělosti prověřovala
schopnost jedince přežít v tvrdých podmínkách severu a skládala se
ze čtyř částí. Uštvání ledního medvěda, plavání pod ledem mezi
tuleními průduchy, přesun
na sněžnicích s celým
majetkem na ostrov Balšoj
a zpět a na konec loupež
příslušnice cizího kmene
z jejich iglú za pomocí
sobího spřežení. Všechny
čtyři zkoušky musely být
Eskymákem zvládnuty během jednoho dne, jinak by po celý rok
musel vykonávat ženské práce. O dvanáct let později byl Jan přijat
mezi Eskymáky a sám zkoušku úspěšně absolvoval. Vytvořil
absolutní inuitský rekord, kdy nenáviděnému kmenu Vlčí bobky
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ukradl tři ženy najednou místo jedné a ihned poté se stal
náčelníkem všech Eskymáků v okolí Beringovy úžiny.
Přesně sto let po tomto výkonu se v jeho rodišti zrodil závod na
motivy eskymácké iniciační zkoušky, který se musel přizpůsobit
současným podmínkám a vznikl Welzlův kvadriatlon.
Zdroj: www.welzluvkvadriatlon.cz

Starosta přivítal nové občánky Rájce
V neděli 22. září přivítal starosta Rájce na sále kulturního domu
5 nových občánků, chlapců. Narodili se koncem roku 2018 a v první
polovině roku 2019.
Této
slavnostní
události se zúčatnili
nejen
rodiče
se
sourozenci chlapců,
ale
i
prarodiče.
V úvodu k přítomným
krátce promluvil starosta Vladimír Hroch, poté
následoval přednes básničky
a zpěv písničky z pohádky
v doprovodu kytary. Maminky dostaly kytičku, byl
předán pamětní list a drobný
dárek pro jejich ratolesti.
Zbytek času byl využit ke
společnému focení.

Proběhlo zahájení 10. ročníku Šmatlácké
hokejové ligy
V sobotu 14. září byl oficiálně zahájen 10. ročník ŠHL. Přihlásilo
se 11 týmů. Opět se hrálo dvoukolovým herním systémem každý
s každým tj. 20 zápasů na tým. Do ligy se zapsalo celkem 301 hráčů
a brankářů, z nichž je 8 nováčků. V měsíci září naši hokejisté
odehráli tři zápasy.
Datum zápasu
Mužstva
Skóre
15. 9. 2019
HC Šneci Újezd – SK Rájec
1:6
21. 9. 2019
HC Béci Prostějov – SK Rájec
2:3
28. 9. 2019
HC Schwarzbach – SK Rájec
7:5
Zdroj: smhl.cz

Hasiči radí…
Správným parkováním můžete zachránit život





Dodržujte tato základní pravidla:
Na komunikacích parkujte vždy tak, aby vedle vás zůstal
volný pruh široký minimálně 3 metry.
Preferujte parkování pouze podél jedné strany
komunikace.
Parkujte v dostatečné vzdálenosti od hranice křižovatek,
zatáček a zúžení komunikací.
Neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku,
těsně před vstupem do objektů a před nadzemními
hydranty a na podzemních hydrantech.
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Bezpečný průjezd
 Jede-li vůz s právem přednosti v jízdě se zapnutým
výstražným zařízením, sjeďte k pravé krajnici.
 Dělejte uličku pro záchranáře vždy, když se blížíte do
kolony. Doleva uhýbejte, pokud stojíte v levém jízdním
pruhu, ostatní řidiči uhýbají doprava.
 Sledujte směrovky záchranářů a umožněte jim průjezd.
Pokud svítí na semaforu červená, najeďte k pravému okraji
vozovky. Pozor může jet několik záchranářských vozidel za
sebou!

Kam za kulturou
Muzeum Šumperk (Galerie mladých)
Malované a designové sklo
Autorka Helena Bílková zde do 10. 11. 2019 představí nejrůznější
designové návrhy a výrobky, včetně malovaného skla. Výstava bude
doplněna fotografiemi a vystavené výrobky bude možné i zakoupit.
Vstupné: 10 Kč, děti do 6 let (jednotlivě) zdarma.

Muzeum Šumperk (Hollarova galerie)
Motýli šumperského depozitáře
Během podzimních měsíců je v Hollarově galerii k vidění výstava
motýlů z entomologických sbírek šumperského muzea. Návštěvník
se může seznámit s mnoha zajímavými skupinami těchto
nádherných a křehkých stvoření, která sama o sobě tvoří jednu
z nejzajímavějších skupin života. Jejich proměna z larvy na krásného
dospělce i jejich mimikry – barvy na křídlech – jsou pro ně více než
symbolické. Výstava potrvá do 17. 11. 2019.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma.

Muzeum Šumperk (výstavní síň)
Recycled Art
Výstava veselé hry barev a tvarů v kolážích Věry Kovářové je ke
shlédnutí do 27. 10. 2019. Rodačka z Přerova je od druhé poloviny
sedmdesátých let nepřehlédnutelnou osobností šumperského
kulturního dění. V současnosti je tato dáma zapálenou
organizátorkou rejchartického Andělária, aktivně působí ve výboru
Unie výtvarných umělců Olomoucka, vystavuje doma i v cizině. Ve
své volné tvorbě doputovala od kresby a grafiky ke kolážím
vytvářeným z vlastních litografií. Vybraný ústřední motiv koláže
autorka s oblibou zmnožuje, vytváří nové kompozice, vazby
a významy. Nepřehlédnutelnými se stávají důraz na ornament
a oblíbený motiv ženské figury, které dokreslují charakteristický
nádech ženskosti v autorčině výtvarném projevu.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma.

Návštěvníci uvidí i tzv. Alšovy loutky, které byly velmi oblíbené a jež
vyráběla firma Antonína Münzberga v Praze. Nechybí ani
maňáskové loutky. Jak se vodí loutky a hraje divadlo, si mohou děti
a dospělí vyzkoušet také sami. Výstava potrvá do 27. 10. 2019.
Vstupné: plné 30 Kč, snížené 15 Kč, děti do 3 let zdarma.

Hrad Bouzov
Večerní prohlídky na Bouzově
Netradiční tajemné prohlídky hradem při svitu svíček, zpestřené
výstupy strašidel proběhnou ve dnech 25. 10. 2019 – 27. 10. 2019
v době od 17:00 – 19.00 hodin. Rezervace vstupenek na
tel. č. 775 888 960 nebo na webových stránkách.
Vstupné: dospělí 250 Kč, děti 180 Kč, děti 3 - 6 let 70 Kč.
Kouzlo podzimu na hradě Bouzov
Co vás čeká? Podzimní aranžmá, spousta zajímavého povídání
a speciální ochutnávka na závěr prohlídky. Podvečerní zážitek
můžete završit posezením v hradní krčmě, kde budou připraveny
zvěřinové pokrmy. Rezervace prohlídky na tel. č. 775 888 960 nebo
na webových stránkách. Prohlídka proběhne ve dnech 15. 11. 2019
a 16. 11. 2019 od 17:00 do 19:00 hodin.
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 140 Kč, rodinné 530 Kč.
Adventní prohlídky na Bouzově
30. 11. 2019 a 7. 12. 2019 budou zpříjemněny prohlídky hradu
povídáním o adventních tradicích na Hané. Potkáte již zapomenuté
postavy, které Vám připomenou, že advent není jen Mikuláš a čerti.
Pro děti i dospělé bude připravena dílna na I. nádvoří. Prohlídka
proběhne od 14:00 – 16:00 hodin. Rezervace prohlídek je povinná
na telefonu: 775 888 960.
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 140 Kč, rodinné 530 Kč.
Bouzovské nadělování
Speciální prohlídka na Štědrý den s nadílkou v rytířském sále.
Můžete si přivézt dárečky a pod hradním stromečkem si je nadělit.
Prohlídka je pouze na telefonickou rezervaci ve všední dny od 9.00
do 15.30 hodin na telefonu: 777 360 334. Prohlídka vchází do hradu
v 15.00 hodin. Pro každého máme připravenou malou pozornost.
Vstupné: 300 Kč.

Muzeum Mohelnice
Loutky a maňásci
Česká rodinná loutková divadla z 20. – 30. let 20. století ze
sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a jeho poboček se
představují v mohelnickém muzeu. Rodinná divadla byla
fenoménem první poloviny 20. století a výstava prezentuje kulisy,
dekorace a loutky české provenience, které byly vyráběny
průmyslově. Na navrhování loutek, loutkových divadel i dekorací se
podíleli přední čeští výtvarní umělci. Loutkové divadlo s původními
kulisami a dekoracemi malíře a scénografa Karla Štapfera z roku
1928 nebo divadlo patřící ilustrátorovi Adolfu Kašparovi s jeho
originálními malovanými kulisami zaujme určitě nejen děti.

Informace z úřadu
Obec Rájec se s nástupem nové legislativy
zapojuje do systému sběru rostlinných tuků
a olejů z domácností. Oleje a tuky budou
občané shromažďovat doma do PVC obalů
(PET lahví) a následně ukládat do separačních
nádob s oranžovým víkem na sběrných
místech (hasičárna, kulturní dům). Sběrem
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tuků se předchází i nevhodnému vylévání do kanalizace
s následným ucpáváním a korozí kanalizační soustavy.
Od 1. 1. 2020 je povinné čipování psů v souladu s veterinárním
zákonem. Očkování psa proti vzteklině bude platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem.
Obracíme se, v reakci na četné připomínky, na občany s žádostí
ohleduplnosti k sousedům. Jedná se o používání hlučných strojů cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, sekaček na trávu
o nedělích. Tento den je brán, jako den odpočinku. Nadarmo se
neříká neděle od slova nedělat. Pokud někdo však má potřebu
provádět některé tyto hlučné práce, bylo by vhodné se se sousedy
předem domluvit. Problematika se dá řešit Obecně závaznou
vyhláškou a tyto činnosti v neděli zakázat, ale snad jsme kultivovaný
národ a není nám to zapotřebí.

Svoz komunálního odpadu
ve IV. čtvrtletí 2019
Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut i svoz
tetrapaků a plastů.
8. říjen

5. listopad

3. prosinec

Připravované akce
Dlabání dýní – 28. 10. 2019
VVH SK Rájec – 9. 11. 2019
muzikál Čarodějka – Praha 30. 11. 2019
Mikulášská nadílka – 1. 12. 2019
Zpívání u stromu - 23. 12. 2019
Obecní ples – 25. 1. 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.
říjen
Hányšová Eliška
Šteigl Antonín
Nevtipová Alena
Johnová Božena
Václavková Dagmar

listopad
Maixnerová Hana

prosinec
Mertová Marcela
Fričar Jan
Puchr Ferdinand
Smékal Lubomír
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