
 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

      V podvečer druhé adventní neděle 9. prosince 2018 se sálem 

kulturního domu rozezněly písně v podání smíšeného pěveckého 

sboru Carmen ze Zábřehu na Moravě. Během více jak hodinového 

vystoupení přes třicet sboristek a sboristů zazpívalo přítomným 

vánoční písně a koledy. Přítomní si poslechli například české 

středověké kantileny, úvodní píseň z filmu Misie a nebo svatební 

píseň od skladatele A. V. Michny.  

      Pěvecký sbor byl založen v roce 1993 při kostele sv. Antonína 

Paduánského v Třeštině. Ve svém repertoáru má skladby světské, 

duchovní a pravoslavné. Dále sborové úpravy lidových písní, koled, 

černošské spirituály, ale i skladby novějších autorů. Rovněž zpívá 

sborově upravené skladby z filmů a muzikálů. Carmen doprovází 

zpěvem bohoslužby a vystupuje na koncertech při kulturně-

společenských akcích pořádaných obcemi a organizacemi.   

 

 

      Odpoledne 21. prosince 2018 se mohly nejen děti zúčastnit 

představení - Show se zvířátky. Na sále místního kulturního domu 

bylo mimo jiné předvedeno například kouzlení,  živá zvířátka                 

a žonglérské hry. Nechyběl humor a cukrová vata. 

 
 

      
   

      Již tradičně proběhlo 23. prosince 2018 zpívání koled                          

a  vánočních písní u hasičské zbrojnice. Opět účinkovala skupina 

Pracka a sboreček tvořený rájeckými dívkami. SK Rájec, spolek pro 

přítomné přichystal jako v jiných letech malé občerstvení ve formě 

svařáku, punče, čaje a perníčků. Opět nechyběla možnost odběru 

Betlémského světla. Tato akce patří mezi hojně navštěvované.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Letošní Tříkrálová sbírka probíhala v období od 1. do 15. ledna 

2019. V naší obci proběhla v sobotu dopoledne 5. ledna 2019, kdy 

již tradičně 4 skupiny dobrovolných koledníků v kostýmech tří králů 

obcházely domy, kde jim občané mohli do zapečetěných 

pokladniček přispět peněžními dary na sbírku. Letos byl v Rájci 

výtěžek 20 376 Kč, činil o 269 Kč méně než v loňském roce. V celém 

děkanátu Zábřeh bylo vybráno 1 597 909 Kč. 

      Charita Zábřeh chce z výtěžku sbírky kromě přímé pomoci 

potřebným a chudším lidem v našem regionu financovat rozvoj 

služeb, na které nesežene prostředky jinde. Například: Přispět na 

zřízení a provoz nového chráněného pracoviště v Zábřehu, kde 

najdou zaměstnání lidé se zdravotním postižením a sociálním 

handicapem. Doplnit zásoby zapůjčovaných zdravotnických                               

a rehabilitačních pomůcek. Pomoci financovat ztrátovou mobilní 

specializovanou paliativní péči, která umožňuje lidem na sklonku 

života, u kterých je ukončena léčba, dožít doma v kruhu blízkých se 

zajištěním kvalitní zdravotní i lékařské péče.  Dále spolufinancovat 

vytvoření služby zabývající se distribucí potravinové a materiální 

pomoci, přerozdělováním a dalším využitím darovaných věcí – 

nábytku, elektrospotřebičů, vybavení domácností, ošacení.  

Carmen opět po roce v Rájci 

Výsledky Tříkrálové sbírky roku 2019 
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      Nejvíce skupinek vyrazilo na koledu v Zábřehu (72), v Mohelnici 

(32), v Postřelmově (26), v Červené Vodě (16) a ve Štítech a Dubicku 

(12). Výtěžek nejbohatší pokladničky z Mitrovic činil 19 855 Kč, 

druhá nejplnější pokladnička byla z Loštic ve výši 14 867 Kč. 

Nejčastější platidlo nalezené v pokladničkách byla opět 

dvacetikoruna, dárci jich věnovali hned 6 335 kusů, následována 

padesátikorunami, kterých organizátoři napočetli 5 704 kusů. 

Bankovkou nejvyšší hodnoty byla letos dvoutisícikoruna, dárci jich 

věnovali 23 kusů - v Zábřehu, Mohelnici, Lošticích, Mitrovicích, 

Moravičanech, Dubicku, Leštině, Postřelmově, Vyšehorkách, na 

Bukovici, a v Pivoníně. Kromě českých mincí a bankovek byly                            

v pokladničkách nalezeny také eura (34,70 €), 12 liber, polské zloté 

a groše, lipa, neplatný dvacetník, knoflíková baterie a 3 rybí šupiny. 

Platná měna byla kurzem ČNB proměněna na koruny a vložena do 

výtěžku sbírky. Průměr výtěžku na pokladničku činil něco víc než        

4 139 Kč (meziročně vzrostl o přibližně 154 Kč). Celkem 14 

pokladniček bylo prázdných - pro nemoc vedoucího, případně jiný 

důvod, se s nimi nekoledovalo.  

Srovnání Tříkrálové sbírky s okolními obcemi 

Zvole  21 402 Kč 

Lukavice  15 402 Kč 

Hrabová  19 811 Kč 

Leština  33 271 Kč 

Lesnice  18 773 Kč 

Zábřeh 275 256 Kč 

 

Přehled koledování v celé ČR 

Diecéze nebo arcidiecéze Výnos 

Arcidiecéze olomoucká  29 828 910 Kč 

Arcidiecéze pražská    7 793 276 Kč 

Diecéze brněnská  28 214 171 Kč 

Diecéze českobudějovická     7 499 909 Kč 

Diecéze královehradecká   18 454 076 Kč 

Diecéze litoměřická     3 241 910 Kč 

Diecéze ostravsko-opavská   18 686 513 Kč 

Diecéze plzeňská      5 473 226 Kč 

Tříkrálový koncert      1 266 495 Kč 

Celkem  120 458 486 Kč 

           Zdroj: webové stránky Charity Zábřeh 

 

      

      Druhou sobotu v letošním roce, 12. ledna, se na sále místního 

kulturního domu konala výroční valná hromada SDH Rájec. 

      16. února ráječtí dobrovolní hasiči pořádali tradiční Maškarní bál 

pro dospělé. Tento ples navštívilo mnoho účastníků v nápaditých 

maskách. 

      Za sedm dní poté, v sobotu odpoledne 23. 2., se sál rájeckého 

kulturního domu znovu zaplnil maskami. Konal se Dětský maškarní 

karneval. Nechyběly hry a odměny pro naše nejmenší. 

 

      Po roce, 26. ledna, pořádali zastupitelé obce Rájec v pořadí již 

XIII. OBECNÍ PLES. K tanci a poslechu hrálo a zpívalo duo „Pavla            

a Standa“ a během večera byl předveden taneční um mažoretek ze 

Zábřehu. Sál byl téměř zaplněn dámami v krásných společenských 

šatech, v dlouhých i krátkých, a pány v oblecích, kteří plesali do 

pozdních nočních hodin.  

      Jako každý rok konání plesu předcházela týdenní příprava, která 

zahrnovala, pečení cukroví do bufetu, výzdobu sálu, zhotovení ve-

čeře a jiného občerstvení. Na přípravě plesu a při jeho konání se 

podíleli dobrovolníci, kterým touto cestou velice děkujeme.  

 

 

 

      Třetí prosincovou neděli 16. 12. 2018 pořádala ZŠ a MŠ Vánoční 

besídku. Návštěvníci měli možnost shlédnout výstavku prací jak dětí 

V Rájci se opět plesalo 
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ze školky, tak i ze školy. Mohli se také občerstvit jejich vlastnoruč-

ně napečeným vánočním cukrovím. Hlavní program se skládal 

z recitace básniček, zpěvu vánočních písní a koled, hry na flétnu, 

pohádky a tanečku s textilií a mazurkou. Letos písničky zazněly             

v doprovodu kytary, fléten, houslí a harmoniky. 

      Jak žáci školy, tak   i školky navštívili během měsíců leden až 

březen několik divadelních a hudebních představení. Školáci 

začátkem 

února zakon-

čili plavecký 

výcvik, kde 

se zdokona-

lovali v pla-

vání pod do-

hledem zku-

šených 

instruktorů 

na bazéně v 

Zábřehu.         

Dítka z mateřské školy na začátku března ukončila kurz bruslení, na 

který jezdila na zimní stadion do Šumperku.  

       28. února děti z MŠ při své dopolední vycházce procházely částí 

Rájce v převleku masek a kolemjdoucím zpívaly písničky. Navodily 

tak atmosféru nastávajícího masopustu. Následující den 1. března 

se konalo maškarní rejdění školáků a školkáčků v prostorách 

základní školy. Sešlo se zde 26 dětských masek a nezklamal ani 

pedagogický sbor, který byl také v převlečení maškarních kostýmů. 

Během hodiny a půl byly pro dítka připraveny soutěže a hry, 

nechybělo i malé občerstvení.    

      2. března v sobotu se konal v místní základní škole den 

otevřených dveří. Ve čtvrtek 7. března se děti ze školy a školky 

zúčastnily výukového programu o papoušcích.  

     ZŠ a MŠ Rájec se za přispění rodičů během února zapojila do 

sbírky Vykouzli úsměv, daruj plyšáka, kde tyto hračky byly použity 

na benefiční akci pro hluchou Sárinku. Od měsíce března probíhá 

sbírka Život dětem. Zakoupením dárkového předmětu můžete 

přispět na nezbytné zdravotní pomůcky, ozdravné pobyty a různé 

rehabilitace vážně nemocným dětem v celé ČR.  

 

      Zde uvádíme výsledky dalších zápasů ŠHL sezony 2018/2019.   

Datum 

utkání 
Mužstva Skóre 

8. 12. 2018 SK Rájec – HC Sršni 1 : 3 

5.  1. 2019 Beety Penguins – SK Rájec 3 : 4 

13. 1. 2019 SK Rájec – HC Schwarzbach 4 : 1 

20. 1. 2019 HC Béci Prostějov – SK Rájec 2 : 5 

26. 1. 2019 SK Rájec - HC Sifoni Mohelnice 5 : 2 

2. 2. 2019 HC Demons – SK Rájec 2 : 10 

10. 2. 2019 SK Rájec – HC Šneci Újezd 5 : 1 

23. 2. 2019 SK Rájec – HC Stars Prostějov 3 : 2 

4. 3. 2019 SK Rájec – HC Draci Libina 2 : 6 

8. 3. 2019 Kódl Team – SK Rájec 6 : 1 

 

 

      Spolek Zvolská čtyřka ve spolupráci s obcí Rájec pořádala                 

v sobotním odpo-

ledni 6. dubna na sále 

místního kulturního 

domu již druhé 

velikonoční tvoření. 

Nejen děti, ale i dos-

pělí si zde vyrobili 

pomlázky, košíčky, 

kraslice, zdobili 

perníčky, malovali na 

kamínky, zhotovili zajíce a jiné jarní ozdoby. Nechyběla malá 

výstavka a bohaté občerstvení, které si přítomní ochutnali při 

posezení se sousedy a známými.  

 

 

Muzeum Šumperk (Muzejíčko) 
Retrogaming 

     Výstava jistě potěší všechny malé i velké milovníky počítačových 

her. Vrátí je zpět do 80. a 90. let minulého století a připomene 
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V kulturním domě se konaly velikonoční 

dílničky 



tehdejší podobu počítačů a oblíbené herní tituly.  Návštěvníci tak 

načerpají nejen řadu informací o vývoji počítačových her, ale v 

„pařanském doupěti“ si přímo vyzkoušejí některé kultovní hry 

tehdejší doby. Výstava také připomene, jak jsme si hráli před 

rozšířením počítačů, jak se psalo na psacím stroji nebo počítalo na 

počítadle. A navíc se zde představí naprostá novinka šumperského 

muzea, a to hry v prostředí virtuální reality. Výstavu je možné 

navštívit 29. 1. – 12. 5. 2019. 

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

Výstavní síň 

Příběhy apoštolů a evangelistů 

      Potrvá do 16. 6. 2019. Během letošních velikonočních svátků 

bude výstava vyprávět legendární životy autorů evangelií                        

a nejbližších Kristových učedníků, a to prostřednictvím cenné 

pozdně barokní sochařské kolekce, jež byla vytvořena v druhé 

polovině 18. století pro králický kostel sv. Michaela Archanděla. 

Komentovaná prohlídka pro veřejnost proběhne 23. dubna od 

16.15 do 16.45.  

      Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma.                              

Rytířský sál 

České století v komiksu 

      Možno shlédnout do 9. 6. 2019. Výstava České století v komiksu 

představí devět výtvarníků, kteří originálním způsobem zpracovali 

jednotlivé historické události od vzniku Československé republiky 

(1918) po rozdělení Československa (1992/93). Projekt navazuje na 

úspěch televizního seriálu České století, k němuž napsal scénáře 

spisovatel Pavel Kosatík, a je jeho volnou adaptací. Vstupné na 

vernisáž s komentovanou prohlídkou je 50 Kč.  

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

Velikonoce v muzeu 

      18. dubna 2019 od 9 do 16 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na 

spoustu tradičních zvyků a tvoření, mimo jiné pečení perníčků, 

zdobení kraslic nebo pletení pomlázky. Během velikonočního 

tvoření bude návštěvníkům otevřena i výstava Retrogaming, kde si 

budou moci zahrát kultovní počítačové hry 80. a 90. let.  

      Vstupné je 40 Kč jednotné, děti do 2 let (jednotlivě) zdarma.  

Pálení čarodějnic 

28. dubna 2019 v 15 hodin. Na malé i velké návštěvníky budou čekat 

soutěže, různé hry i tvoření. Nebude chybět ani čarodějnický rej         

a samozřejmostí bude i slavnostní vatra. Pro návštěvníky, kteří 

dorazí v kostýmu, bude připravena malá odměna. V případě 

nepříznivého počasí se akce nekoná, sledujte, prosím, náš web.  

      Vstupné je 50 Kč jednotné, děti do 2 let zdarma. 

 

      Obec Rájec vybírá poplatky za kalendářní rok 2019, které jsou 

splatné nejpozději do 30. června 2019. Poplatek za psa: 100 Kč                

a poplatek za komunální odpad: 300 Kč za osobu. 

      V rámci větší informovanosti občanů byla zavedena služba 

„mobilního   rozhlasu“,   tj.  hromadné   rozesílání    zpráv  obecního                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

charakteru (uzavírka vody, odstávka dodávky ČEZ, platba vody, 

obecní akce apod.) e-mailem. Občané, kteří mají o tuto službu 

zájem, mohou doručit svoji e-mailové adresy do kanceláře OÚ         

(e-mailem, SMS nebo osobně).  

      Volby do Evropského parlamentu 2019 proběhnou ve dnech    

24. a 25. května 2019.  

      V obci během roku upřednostňujeme likvidaci bioodpadu                

z domácností s využitím zahradních kompostérů. Sběr a svoz od 

občanů by zásadně ovlivnil cenu poplatku za odpady. 

Kontejnerovým svozem se řeší hlavně posezónní úklid zbytků 

rostlin, kdy kapacity kompostérů nestačí. Jiné požadavky občanů se 

řeší individuálně. Sledujeme možnost dalšího zakoupení těchto 

zahradních pomocníků pro posílení počtů v domácnostech.  

      V souvislosti s připravovanými projekty se opakovaně obracíme 

na občany s prosbou o zapůjčení fotografií z dění v obci týkající se 

rodinných domů, průvodů, poutí k sv. Petru a Pavlu, k sv. Antoníčku,  

hodů, JZD, spolku Sokol aj. Materiály budou převedeny do 

elektronické podoby a využity při výročích obce. V příštím roce 

oslaví Základní škola Rájec 200. výročí od jejího založení. Se 

spoluprací současných žáků a jejich rodičů řešíme chod a úroveň 

školy s porovnáním s ostatními školami, zároveň i budoucnost             

a udržitelnost pro další naše děti. 

       

 

Ve svozovém plánu komunálního odpadu je zahrnut i svoz 

tetrapaků a plastů. 

23. duben       21. květen      18. červen 

 

duben - Čarodějnice 

květen - Den matek 

červen - Den dětí                            

Pouť k sv. Antoníčku (obnovení po více jak 50. letech) – 

dopoledne 15. 6.        

Oslava 140. výročí založení SDH v Rájci – odpoledne 15. 6. 

 

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.        

 

duben            květen              červen   

Valouchová Jarmila       Maixnerová Ludmila        Keprt František 

Hrubá Zdeňka           Loučný Josef 

Knýř Miloš           Maňková Ludmila   

Špačková Jarmila     

 

Informace z úřadu 

Svoz komunálního odpadu  

ve II. čtvrtletí 2019 

Připravované akce  

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
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