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týdnů se ukáže, jestli bude naší žádosti
vyhověno. Po předložení šesti nabídek
(dvě oslovené firmy nabídky nepodaly
z důvodu nedostatečných pracovních
kapacit) byla výběrovou komisí vybrána
a zastupitelstvem obce schválena nejlevnější nabídka firmy Doposinvest s.r.o.
V současné době je již stavba zahájena,
probíhají rozbory sedimentu v laboratořích, po kterých bude stanoveno, jak se
bude se sedimentem nakládat. Stavbu
chceme dokončit do konce měsíce října. Pevně doufám, že se nám dílo podaří a nádrž bude dalším pěkným prvkem v obci.				

krajinný prvek a také klidovou zónu pro
pořádání kulturních akcí.
V závěru svého příspěvku chci shrnout
ještě úkoly, kterými se letos chceme zabývat a posunout je dál, nebo je rovnou
realizovat.
• Odkup pozemků v lokalitě pro
plánovanou výstavbu
• Dokončení odkupu a převedení pozemků dotčených stavbou
chodníku 2. etapa
• Oprava 5 ks obecních ručních
pump a vyčištění studní

Úvod
Vážení spoluobčané,
na stránkách tohoto zpravodaje jste
zvyklí posledních 10 let dostávat aktuální informace o dění v naší obci a nejinak
tomu bude i tentokrát. Letošní zpravodaj
bude ale přece jen něčím jiný, protože na
žádost přibylo okénko seniorů, ve kterém budou mít naši starší spoluobčané
možnost napsat pár řádků, připomínek,
názorů nebo se jen tak podělit o pár zajímavostí. Za každý takový příspěvek
jsem vděčná, protože to znamená, že
Vám naše obec není lhostejná.
Napsala Alena Jedličková

Slovo starosty
Vážení občané, chalupáři i Vy všichni,
kterým se do rukou dostalo první letošní vydání našeho obecního zpravodaje. Rok 2017 se nám již naplno rozběhl,
a proto bych Vás rád seznámil s plány
obce na letošní rok.
V letošním roce je hlavní prioritou
oprava vodní nádrže na návsi. Jelikož
akce pro nás bude, i přes příslib finančních prostředků z Ministerstva zemědělství ČR, velmi nákladná, neplánujeme
již v letošním roce žádné větší investice
nebo opravy. Nádrž bude kompletně
zbavena sedimentu, budou vytvořeny
nové šikmé břehy, které budou kaskádovitě svažovány,
bude odstraněno stávající zábradlí
a obnoven přítok i odtok nádrže. Obci
byla v současné době na tuto akci přislíbena dotace z programu Ministerstva
zemědělství ČR ve výši 1 436 114,- Kč
při předpokládané ceně díla ve výši
2 447 155,- Kč. Před zahájením akce však
musel být upraven již hotový projekt, což
poněkud zvýší i cenu díla. Při průzkumu trhu, ve kterém bylo osloveno osm firem, se potvrdilo, že cena díla bude vyšší, než se předpokládalo. Požádali jsme
tedy ministerstvo dodatečně o navýšení
dotace na 1 927 228,- Kč při ceně díla
2 533 428,- Kč. Během několika příštích

Další větší akci letošního roku, o které bych se chtěl zmínit, je obnova aleje
kolem krajské komunikace č. III/4482 ve
směru k obci Krakovec. Jistě jste si všimli, že byla vykácena stará a již delší čas
nevzhledná torza zbývajících švestek.
Tyto budou v letošním roce nahrazeny
zhruba 130 třešněmi. V současné době
je vysazeno 40 kusů, zbytek bude vysázen na podzim. Zastupitelstvo se tak
rozhodlo k obnově třešňové aleje, která
podle obecní kroniky v minulosti v této
lokalitě byla. Obnovu jsem inicioval už
v minulosti, ale stanovisko dopravního
inspektorátu, že stromy k silnicím nepatří z důvodu bezpečnosti, se změnilo
teprve v nedávné době, a tak můžeme
stromy vysadit až nyní. Se SSOK jsme se
dohodli na výsadbě pouze z našich finančních prostředků a silami našich pracovníků. Minulá společná akce v podobě
výsadby aleje směrem k Bohuslavicím se
příliš nepovedla, a proto již nechci riskovat druhou takovou zkušenost. Alej
k Bohuslavicím obnovíme také na podzim letošního roku pouze z našich vlastních prostředků a za pomoci našich pracovníků. Doufejme pouze, že se SSOK
podaří zbylá torza jeřábů pokácet a zlikvidovat do podzimu.
Již na jaře byla na místním hřišti provedena další výsadba 160 ks habrů. Živý
plot vytvoří v budoucnu další pěkný

Na úplný závěr mého příspěvku, Vás
chci pozvat na obecní kulturní akci,
která by se mohla do budoucna stát
pravidelným setkáním. V sobotu 22. 7.
2017 u příležitosti každoročního svátku
sv. Anny, patronky kaple, bude sloužena
v 15 hodin v místní kapli mše svatá a následně bude na místním hřišti připraveno pohoštění s hudebním doprovodem
kapely Holóbkova Mozeka, která bude
hrát do pozdních večerních hodin. Občerstvení, na které obci tradičně přispěje
firma Rekman s.r.o., bude do 18 hodin
zdarma. Akce je tedy pouze pro občany
a chalupáře naší obce. Vstup další veřejnosti bude umožněn až po 18 hodině.
Všichni jste srdečně zváni.
Napsal Petr Hajkr, starosta obce

OBSAH:
Z činnosti zastupitelstva obce

2

Aktuality z naší obce

2

Okénko naší Mateřské školy

3

Okénko Sboru dobrovolných hasičů

3

Okénko Mateřského centra Rakováček 3
Kulturní okénko

3

Okénko seniorů

4

Hádanka

4

prosinec 2016

Z činnosti zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce dne 11. 11. 2016
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
•
odkoupení pozemku č.937/4 a části pozemku č.937/9 panem Pavlem Hudečkem, dle vyhlášeného záměru za cenu
25,- Kč/m2
•
zakoupení elektronické pokladny (EET)
do místního pohostinství z rozpočtu obce
•
konání mikulášské besídky dne 10. 12.
2017 a úhradu výdajů s tím spojených
•
vyhlášení záměru na pronájem provozovny smíšeného zboží
•
provedení ankety veřejného mínění v naší
obci o nabídce firmy Rekman s.r.o. na
stavbu větrné elektrárny v areálu solární
elektrárny
•
příspěvek na ohňostroj ve výši 3000 korun
Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
•
návrh firmy ENVI na vypracování projektové studie na zřízení domácích čistíren
odpadních vod v naší obci
Zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2016
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
•
komisi na otvírání obálek s návrhy firem na rekonstrukci vodní nádrže
•
termín provedení inventur
•
členy inventární komise v MŠ a na
obecním úřadě
•
podání žádosti o navýšení dotace na
opravu vodní nádrže

•

•

•

•
•

pověření pana JUDr. Horáka při zastupování obce při sporu s manželi Studenými o užívání pozemku
obecně závaznou vyhlášku 1/2014
o poplatku za odpady a dohodlo výši
poplatků jako v předešlém roce, vyhláška bude tedy platit i tento rok beze
změn
výši pachtu na pozemek parcela č.607/2
a to 10 000,- Kč/rok a vyhlásit záměr na
pronájem
výsadbu ovocných stromů kolem komunikace směrem ke Krakovci
stížnost na napadení psem a rozhodla
se zaslat dopis majitelům, aby se tento
případ již neopakoval

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
•
možné navýšení odměn zastupitelům
obce
Zasedání zastupitelstva obce dne 13. 1. 2017
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
•
zájemce o pronájem místního obchodu se
smíšeným zbožím. Z důvodů největších
zkušeností s vedením obchodu a nepožadováním žádné další finanční kompenzace byla ze tří zájemců vybrána paní Renata Zajíčková z Haček.
•
vyřazení majetku obce dle provedené inventury
•
podání žádosti o dotaci pro zásahovou

•
•
•
•

•
•

jednotku SDH na opravu motorové stříkačky PS 12
nákup pokladny EET pro místní obchod
žádost SDH o finanční příspěvek ve výši
5000,- Kč na Výroční valnou hromadu
sjednání nápravy překopané silnice panem Petrem Studeným
uspořádání obecního zájezdu na muzikál
do Brna. Obec hradí 50% celkových nákladů.
vyřazení majetku MŠ v rámci provedené
inventury
přijetí daru Olomouckého kraje. Jedná se
o pozemek pod stavbou I.etapy chodníku.

Zasedání zastupitelstva obce dne 31. 3. 2017
•
hospodaření MŠ za rok 2016 bez výhrad
•
převedení účetního zůstatku MŠ do fondu
rezerv (oprav)
•
zápis do kroniky obce za rok 2016 napsaný paní Alenou Jedličkovou
•
finanční dar pro Římskokatolickou farnost Bohuslavice ve výši 10 000,- Kč
•
návrh rozpočtu obce na rok 2017
•
odprodej pozemku parcela č. 937/28
v katastru naší obce panu Pavlu Hudečkovi
•
zhotovitele opravy požární nádrže firmu
Doposinvest s.r.o.
Napsala Alena Jedličková,
zastupitelka obce

Aktuality
z naší obce
Změny v evidenci obyvatel od listopadu 2016 do dubna 2017:
V naší obci žije k datu 1. 5. 2017 celkem 204 občanů + 1 cizinec.

Přihlásili se:
Klepper Svatopluk
Klepperová Alena
Klepperová Dominika

č.p. 95
č.p. 95
č.p. 95

Odhlásili se:
Koutná Barbora

Zemřeli:
č.p. 7

únor 2017: Lakomý Jaroslav

Narození:
listopad 2016:
Únor 2017:
Březen 2017:

2

Životní výročí našich spoluobčanů
Haviger Miroslav
Guziková Rozálie
Klepperová Alena

č.p.16
č.p. 116
č.p. 95

2. pololetí 2017:
srpen
srpen

Krčová Marie
Mikulka Jaromír

85 roků
70 roků

Všem uvedeným
jubilantům blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví
do dalších let.
Napsal
Pavel Hudeček,
místostarosta obce
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Okénko naší Mateřské školy
Přicházející jaro a první sluneční paprsky
přinesou do naší školičky zase život. Tak jako
se probouzí příroda i u nás se probouzí aktivita dětí. Máme toho hodně za sebou, ale
i před sebou. Naše šikovné dětičky ukončily plavecký výcvik v Základní škole Vítězná
Litovel a nabyté dovednosti můžou zúročit
při letních radovánkách. Z kulturních zážitků
stojí za zmínku prostějovské divadelní představení. S velkým ohlasem a nadšením se setkala návštěva výstavy „Barevné Velikonoce“
v zámku Náměšť na Hané, spojená s prohlídkou zámku, výstavou a ukázkou lidových řemesel, výtvarnou dílnou s možností zhotovení

vlastního výrobku. Účastnili jsme se výtvarné
soutěže „Chodíme rádi do naší školky“ vypsané Regionem HANÁ. Soutěžilo se nejen
o výlet pro třídní kolektiv, ale také o hodnotné
ceny pro všechny, kteří se do soutěže zapojili,
bez ohledu na umístění. Na školním dvorku
jsme formou velkého truhlíku založili bylinkovou zahrádku, ze které mají děti obrovskou
radost. Budou se učit o bylinky starat tak, aby
prospívaly nejen bylinky, ale i děti. Pěstované bylinky, léčivky a koření obohatí naše
svačinky. S dětmi připravujeme pásmo básní,
písní a tanečních her k oslavě Svátku matek
ve škole i v obci. Těšíme se na školní výlet

do historického areálu Bouzov s prohlídkou
„Trojského koně“, rytířskými turnaji a divadelním představením „Uloupený poklad“.
V rámci environmentální výuky nás čeká výlet do Rakovského údolí a ke Kyselce. Den
Dětí si naši nejmenší zaslouží po celoroční
práci radostně oslavit vystoupením šaška Vikiho a karnevalovým rejem. Fotografie z akcí
si můžete prohlédnout na webových stránkách obce.
Krásné slunečné dny přeje ředitelka školy
a kolektiv.
Napsala Jana Voglová, ředitelka MŠ

Okénko sboru dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané a členové SDH, jako
v každém čísle zpravodaje naší obce bych
Vás chtěla i nyní seznámit s aktivitami našeho místního spolku SDH. Na schůzi výboru
11. 12. 2016 jsme přijali rezignaci pana Marka Hajkra na funkci hospodáře sboru. Po domluvě byla jednoznačně zvolena paní Eliška
Guziková, která bude tuto funkci vykonávat
od 1. 1. 2017. 21. 1. 2017 byla uspořádána

Výroční valná hromada v místním pohostinství. Sešlo se zde 41 členů. Přítomní nejdříve
zvolili návrhovou a volební komisi. Vyslechli
si zprávu výboru o činnosti sboru za rok 2016
a zprávu o hospodaření sboru. Proběhla také
volba delegátů na okrskovou hodnotící schůzi. 5. 5. 2017 jsme uspořádali sběr kovového
odpadu v naší obci. Děkujeme všem, kteří
přispěli nějakým odpadem. Členové výboru

se dohodli na uspořádání tradičního ,,Otvírání studánek“ 13. 5. 2017 na místním hřišti.
K tanci a poslechu zahrála kapela Rebelky.
Kácení máje proběhlo 27. 5. 2017. Na návsi se májka skácela a na hřišti bylo připraveno bohaté občerstvení a také neodmyslitelná
tombola. Členové SDH děkují za Vaši návštěvu.
Napsala Marcela Hajkrová, jednatel SDH

Okénko Mateřského centra Rakováček
Dvakrát ročně je mou milou povinností sepsat, co všechno jsme v našem centru
vytvořily. Od začátku nového roku jsme se
scházely každý druhý pátek na našich tvořivých dílnách a pletly si například košík nebo

podnos z pedigu, z papírových ruliček jsme si
upletly věnečky a na velikonoce jsme si vyrobily vajíčka z bavlnek a pomocí techniky
decupage jsme si dekorovaly polystyrénová
i klasická slepičí vajíčka. Kdo měl zájem,

mohl si vyrobit beránka jako dekoraci na
dveře. Velikonoční tvoření jsme zakončily
výzdobou květináčů a truhlíků živými jarními květinami.
Napsala Alena Jedličková, předsedkyně spolku

Kulturní okénko
Akce na místním hřišti:
7.7. akce SDH
14.7. Country – Kohoutek Kamil
22.7. Obecní hody
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Okénko seniorů

Hádanka

Něco pro zasmání i k zamyšlení
„Dědečku, jak jste spokojen s novým naslouchátkem?“
„Velmi. Od té doby co ho mám, jsem dokonce
už třikrát změnil závěť.“
O Stáří
Mládí nekoupíš, stáří neprodáš.
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší
svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět
odchází.
Úspěch ve stáří: najít svoje auto na parkovišti.
Něco na zub:
Obrácená jablečná roláda
4 vejce, 10 dkg cukru, 12 dkg polohrubé mouky, asi 30dkg nastrouhaných jablek, skořicový a vanilkový cukr
Plech vyložíme pečicím papírem, na něj rozložíme nastrouhaná jablka, posypeme vanilkovým
a skořicovým cukrem. Vejce vyšleháme s cukrem do husté pěny a vmícháme polohrubou mouku. Těsto vlijeme na jablka, uhladíme a pečeme na 200°C asi 15 minut. Ještě na teplou roládu rozprostřeme
látkovou utěrku, přiklopíme druhým plechem a obrátíme. Stáhneme pečící papír a opatrně stočíme
pomocí utěrky. Kolečka rolády můžeme ozdobit kopečkem šlehačky a pocákat čokoládou.
Poznáte, kde se nachází tato ruční pumpa? A víte, kolik jich v Rakové máme celkem?
Správné odpovědi se svým jménem vhoďte do schránky na OÚ do konce června. Vylosovaný výherce obdrží drobný dárek.“
Napsala Zdena Hošková
Příspěvky Okénko seniorů a hádanka dodala paní Zdeňka Hošková

Poznáte, kde se nachází tato
ruční pumpa? A víte, kolik jich
v Rakové máme celkem?
Správné odpovědi se svým jménem vhoďte do schránky na OÚ
do konce června. Vylosovaný výherce obdrží drobný dárek.“
Napsala Zdena Hošková

Přeji Vám krásně prosluněné léto, ať už zůstáváte doma či na chalupě, nebo míříte někam na dovolenou.Všem dětem přeji co nejdelší prázdniny a spoustu nezapomenutelných zážitků.
Napsala Alena Jedličková
Zpravodaj obce Raková u Konice č. 1/2017, vychází 2x ročně.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
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