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Úvod

Vážení spoluobčané,
přiblížil se konec roku, s ním také čas vánočních svátků a mně připadla milá povinnost
opět  se  přihlásit s dalším číslem zpravodaje, který vychází právě teď, v době příprav
na nejkrásnější svátky v roce.
Slavnostně vyzdobené výlohy září barevnými žárovkami a lákají kolemjdoucí
k nákupu dárků. V obchodech je živěji než
obvykle, ten shání to a ten zas ono, všichni s dobrým úmyslem udělat radost svým
blízkým. Doma se uklízí, aby se všechno
jen třpytilo, a po večerech se line chodbami domů vanilková vůně pečeného cukroví.
Kdo z nás by si nepřál idylické Vánoce se
spoustou sněhu, závějemi, saněmi taženými koňmi s rolničkami na postrojích - Vánoce, jaké naše děti znají jen z vyprávění
a Ladových obrázků. Vánoce plné poezie.
K vánočním svátkům poezie neoddělitelně patří. Poezie, ztělesněná vůní purpury
a jehličí, zářícím stromkem, zpěvem koled, tajemným příchodem Ježíška, cestou
na půlnoční...
Doba vánočních svátků a příchod nového
roku je také dobou předsevzetí. Pojďme
si slíbit, že budeme ohleduplnější k sobě
navzájem i k svému okolí, že budeme trpělivější, zdvořilejší a nesobečtější, že se
budeme na sebe navzájem usmívat. Proč
ne? Vždyť nás to nic nestojí.
Napsala Alena Jedličková

Slovo starosty
Vážení občané, chalupáři i vy všichni, kterým se do rukou dostalo již druhé letošní
vydání našeho obecního zpravodaje. Rok
2017 nám již končí, a proto bych rád shrnul, co nám přinesl.
V letošním roce je stále hlavní prioritou rekonstrukce vodní nádrže na návsi. Jak jste
si určitě všimli, oprava se nám protáhne
zhruba do poloviny roku 2018. Důvodů je
mnoho a pro lepší pochopení nastalé skutečnosti vám je zkusím přiblížit.
Ministerstvo zemědělství, které je poskytovatelem dotace, teprve 25. 11. 2017
schválilo a poslalo rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na toto rozhodnutí jsme čekali od podzimu 2016, kdy jsme obdrželi
příslib dotace. Do doby, než  jsme dostali
rozhodnutí,   jsme museli akci financovat
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pouze z vlastních prostředků, což do současné doby činí zhruba 1 700 000,- Kč. Prvním zpomalením průběhu akce byl výsledek důkladných rozborů sedimentu, který
prokázal, že sediment nelze uložit na pole
nebo na běžnou skládku,  jak jsme původně zamýšleli.  Sediment bylo tedy možno
uložit pouze na skládku nebezpečného
odpadu v Němčicích za cenu převyšující
350 000,- Kč. Tomu předcházelo zpracování tří kompletních rozborů, které něco
stojí a také zaberou nějaký čas. Dle laboratoře jde o „dědictví“   z dob minulých,
kdy málokdo řešil, co potokem protéká.
Ačkoli nevyšel pouze jeden prvek, a to polycyklické arom. uhlovodíky, i tak jsme se
tomu nevyhnuli. Na začátku jsme počítali
zhruba z částkou okolo 50 000,- Kč, protože prvotní rozbor z vody a vrchní části
sedimentu nic takového nenaznačoval.
Druhým zpomalením průběhu akce bylo
zjištění při odtěžení sedimentu, že podklad,   neboli dno nádrže,   je nesourodé
únosnosti, a tudíž musel být dvakrát pozměněn projekt. Zhruba polovina nádrže
totiž nemá pevné dno a dodavatel stavby se obával rozlomení základního pilíře
umístěného na dně nádrže. Nezbývá než
doufat, že jsme si již problémy se stavbou
dosyta vybrali a stavbu zdárně dokončíme
do konce června roku 2018.
Další větší akcí letošního roku, o které
bych se chtěl zmínit, je obnova aleje kolem
krajské komunikace č. III/4482 ve směru
k obci Krakovec. Akce je již dokončena,
bylo vysázeno přes 130 třešní a pevně
doufám, že to bude v budoucnu velmi
pěkný krajinotvorný prvek při vjezdu do
naší obce. Dále jsme obnovili a doplnili
100 kusy jeřábů alej směrem k Bohuslavicím. V minulosti nám taková velká akce
nebyla ze strany SSOK a PČR umožněna.
Proto jsem rád, že v současnosti jsme se
k tomu konečně propracovali. I tato část
krajiny bude jistě zajímavým prvkem. Ve
spolupráci s místní mateřskou školou jsme
obnovili také alej v horní části obce směrem na Rakůvku.
V minulém příspěvku jsem vás informoval také o myšlence opravy ne pěti, ale
nakonec sedmi studní a pump v obci.
V současné době nám dvě firmy zpracovávají cenové nabídky. Realizace bude
na přelomu roku, nebo začátkem roku
příštího. Nevzpomínám si, kdy se studny
naposled čistily, ale dle odhadu technika firmy, která prováděla měření, nebyly
tyto studny  čištěny přibližně 50 let. To je

ale spíše otázka na pamětníky. Jasné je,
že jde opět o „památku“ z dob minulých.
Je to ale samozřejmě nepodstatná úvaha,
protože zdroje kvalitní vody budou určitě
v budoucnu velmi žádané. Jistě jste zaznamenali, že i dotační politika státu se tímto
problémem velmi zabývá.
Dále pevně doufám, že se nám v příštím
roce konečně podaří dokončení odkupu
a převedení pozemků dotčených stavbou
chodníku 2. etapy. Stále to stojí na nedokončeném geometrickém plánu, stejně
jako převody pozemků v horní části obce.
Také pevně doufám, že se nám podaří
v příštím roce nastartovat již dlouho plánovaný a geodeticky již zpracovaný odkup pozemků v lokalitě pro plánovanou
výstavbu.
Na březnovém zasedání jsme také oznámili plánované zpracování technicko–ekonomické studie na plánované odkanalizování obce. Studie je v současné době
po připomínkování zastupitelstvem před
dokončením a měla by z ní vzejít pro obec
nejvýhodnější varianta budoucí realizace
splaškové kanalizace. Budeme vás podrobně informovat tradičně na „velkém
zasedání“, které se obvykle koná na přelomu února a března.
Poslední plánovanou akci, která by měla
být realizována také v příštím roce, je výstavba komunitního centra v obecním víceúčelovém domě. Chceme žádat o dotaci,
která by měla financovat 90% uznatelných
nákladů. Výstavba by zahrnovala kompletní opravy podkrovních prostor budovy, opravy havarijního stavu stávajících
stropů, nové střechy na jižní části budovy,
která je také v havarijním stavu,  a vytvoření prostor pro setkávání místních občanů, chalupářů, spolků atd. Dále vytvoření
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zázemí pro návštěvníky centra, archívu
a skladu obecního úřadu. Předběžná cena
dle stavebního projektu a vybavení je
zhruba 2 000 000,- Kč. Uvidíme, jestli nám
bude přát štěstí.

Na úplný závěr mého příspěvku, vás chci
všechny pozvat na poslední letošní kulturní akci v obci, a to na tradiční silvestrovský ohňostroj a popřát vám pohodový
a úspěšný rok 2018, který bude naplněn

hlavně zdravím a pohodou ve vašich rodinách i rodinách vašich blízkých.

Z činnosti zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce dne 10.5.217
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• pořádání oslavy Den matek v pátek
12.6.2017 v místním pohostinství a výdaje s tím spojené
• žádost SDH o dotaci na provoz ve výši
14.000 Kč
• žádost MC o dotaci na provoz ve výši
20.000 Kč
• účast obce v aukci na odběr elektřiny
na rok 2018 a 2019
• dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy obce Rakůvka a Polomí
• žádost o souhlas se stavbou rodinného
domu pana Martina Matýska a slečny
Denisy Pospíšilové
• odkup pozemků dle geometrického
plánu pro odkup pozemků 2. etapy
chodníků
• změnu stanov Mikroregionu Konicko
Zasedání zastupitelstva obce dne 31.5.
2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

• dotaci pro hasičskou zásahovou jednotku na opravu motorové stříkačky
• nabídku firmy PERSPEKTIVA s.r.o. na
opravu motorové stříkačky
• koupi nového počítače na obecní úřad
Zasedání zastupitelstva obce dne 29.6.
2017
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• oslovení firem, které zajišťují projektové studie různých variant čističek odpadních vod
• závěrečný účet obce za rok 2016
• účetní uzávěrku za rok 2016
• dorovnání nákladů při pořádání oslav
„Rakovské hody“
• výjimku z počtu žáků v MŠ pro školní
rok 2017/2018
• žádost o přípojku vody na č.p. 3 pana
Trčaly
• smlouvu o dílo – odvoz sedimentu firmou SUEZ
• převedení financí MŠ z rezervního do
investičního fondu z důvodu výměny
podlahové krytiny v části MŠ

• odvoz a uložení sedimentu z opravované nádrže

Napsal Petr Hajkr, starosta obce

Zasedání zastupitelstva obce dne 19.7.
2017
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• firmu ENVI na zpracování projektové
dokumentace na odkanalizování a likvidaci odpadních vod v obci
Zasedání zastupitelstva obce dne 28.8.
2017
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
• prodloužení termínu manželům Studeným na odstranění ovocných stromů
z obecního pozemku po navrženém
datu a následné posunutí plotu na hranici pozemku
• výstavbu roubené rekreační chaty
v části obce „V Dolách“
• zaslání znění dodatku č.1 smlouvy
o dílo a rozpočtu na Ministerstvo zemědělství v rámci projektu Rekonstrukce
vodní nádrže
• částečnou změnu využití dotace MC
Napsala Alena Jedličková,
zastupitelka obce

Aktuality
z naší obce
Změny v evidenci obyvatel od
května 2017 do listopadu 2017:
V naší obci žije k datu 30. 11. 2017
celkem 202 občanů + 1 cizinec

Odhlásili se:
Hamala Tomáš č.p. 28
Klepperová Alena č.p. 95
Klepper Svatopluk č.p. 95

Narození v květnu:
Sebastian Konečný č.p. 115

Zemřeli:
únor 2017: Lakomý Jaroslav
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Životní výročí našich spoluobčanů
1. pololetí 2018:
leden: Langerová Marie 60 roků
únor : Srovnalová Jana 75 roků
duben: Tichá Marie 80 roků
červen: Hudečková Pavla 60 roků
červenec: Kýrová Zdeňka 85 roků

Všem uvedeným
jubilantům blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví do dalších let.
Napsal
Pavel Hudeček, místostarosta obce

Zpravodaj obce RaKOVÁ U KONICE

Okénko naší Mateřské školy
Školní rok 2017/2018 jsme zahájili jako
jednotřídní mateřská škola, do které dochází 26 dětí  z okolních obcí, ve věkovém
složení od 2 do 7 let. Výchovnou práci zajišťují dvě pedagogické pracovnice se snahou poskytnout dětem útulné a harmonické prostředí, ve kterém společně pracují.
Akceptují přirozená vývojová specifika
dětí a důsledně je promítají do obsahu,
forem a metod jejich vzdělávání. Dále jim
umožňují rozvíjet se a vzdělávat dle jejich
individuálních potřeb a možností. Pro
děti, které do 31. srpna 2017 dosáhly věku
pěti let, je od 1. září předškolní vzdělávání

povinné. Má formu pravidelné denní docházky po dobu 4 souvislých hodin denně.
V naší škole tuto povinnost plní 5 dětí.
Mohu říci, že jsme školou plnou aktivit
a činností, dětem nabízíme seznámení
se s cizím jazykem – Angličtinu, taneční
a pohybový kroužek, výtvarné tvoření
– Výtvarníček, pro přípravu na vstup do
základní školy - Předškoláka, děti jsou vedeny v péči klinického logopeda. V měsíci
únoru nás čeká zahájení předplaveckého výcviku v ZŠ Litovel. Máme za sebou
návštěvu ZŠ a MŠ Bohuslavice s účastí na
výchovném hudebním koncertě skupiny

Marbo a divadelní představení v divadle
v Prostějově. Připravujeme vánoční besídku s nadílkou, pečení a zdobení perníčků
v jídelně školy, vánoční tvoření, posezení
s rodiči při čaji a u vánočního stromu.
Pracovnice školy přejí všem občanům rozzářené a pohodové vánoční svátky, zdraví
a spokojenost v novém roce 2018.  

Napsala Jana Voglová, ředitelka MŠ

Okénko sboru dobrovolných hasičů
Milí členové naší organizace, milí spoluobčané,
blíží se konec roku,   a tak je nejvyšší čas
hodnotit a bilancovat, co se v naši organizaci událo za rok 2017, co se podařilo a co
méně.
Zvolení členové výboru SDH se od posledního vydání zpravodaje sešli na třech
schůzkách. Tématem schůzí byly především organizační záležitosti kolem pořádání kulturních akcí.
3. června se naše družstva zúčastnila okrskového cvičení v Budětsku. Starší žáci se

umístili na třetím místě a družstvo mužů
B – veteráni se umístilo také na třetím místě. Družstvo mužů se nepodařilo sestavit.
V jarních měsících také proběhl tradiční
sběr kovového odpadu. V současné době
je to téměř jediný zdroj příjmu pro naši
organizaci, neboť i když jsme pořádali
akce kácení máje, nebo otvírání a zavírání
studánek, tak vlivem malé účasti návštěvníků se ze zisku pouze pokryly  náklady
na organizaci těchto akcí. Proto děkujeme
všem občanům, kteří přispěli nějakým kovovým odpadem.

Poděkování také patří obecnímu úřadu,
od kterého jsme čerpali dotaci na zakoupení JSD desek na opravu vnitřního prostoru v boudě na hřišti. Oprava bude realizovaná na jaře 2018.
Na samý závěr roku máme naplánovanou
Výroční valnou hromadu, která proběhne
9. 12. v místním pohostinství. Všichni jste
srdečně zváni.                
Napsala Marcela Hajkrová,
jednatel SDH

Okénko Mateřského centra Rakováček

Ve druhé polovině roku jsem neměla příliš mnoho času na pořádání kroužků, a tak
jsme využily peněz, které dostáváme od
naší obce na provoz centra, a uspořádaly
jsme výlet do Pekla Čertovina u Hlinska
a do Pohádkové vesničky v Podlesí. Tento

celodenní výlet se vydařil a všem se tam
moc líbilo.
Tímto bych Vás, milé příznivkyně našeho centra, chtěla poprosit, zda by se mezi
Vámi, nenašla maminka, nejlépe na mateřské dovolené, nebo paní v důchodu,

která by mi vypomohla s tvořivými dílnami. Nápady mám, jen ten čas mi nezbývá.
Jestli byste měly zájem, nebo víte o někom,
kdo by se toho mohl ujmout, dejte mi prosím vědět, budu ráda.   
Napsala Alena Jedličková, předsedkyně spolku
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Okénko seniorů
Něco k zamyšlení
Někde jsem četla… Vánoční tipy na dárky: svým nepřátelům odpuštění, oponentům toleranci, příteli srdce, zákazníkovi
službu, všem dobročinnost, každému dítěti dobrý příklad a sobě respekt. Kéž těchto
dárků dáte a také dostanete co nejvíce.

Něco na zub:
Tip na jednoduché vánoční  „Masarykovo cukroví“.
Suroviny: 30 dkg hladké mouky, 20 dkg másla (Hery), 10 dkg moučkového cukru,
18 dkg lískových (vlašských ořechů), 1 lžíce kakaa, 1 žloutek, moučkový cukr na obalení.
Ořechy na 2 hodiny namočíme do studené vody, pak je nahrubo nasekáme. Smícháme s ostatními surovinami a zpracujeme těsto. Vytvarujeme váleček o průměru asi
4 cm a necháme v lednici nebo mrazáku ztuhnout. Z válečku krájíme kolečka asi 0,5
cm
silná,  pečeme  při 180 ° C asi 8 - 10 minut. Ještě vlažná obalujeme ve vanilkovém
Napsala Zdena Hošková
moučkovém cukru.

Napsala Zdena Hošková

Hádanka

Kde jste mohli ještě nedávno
vidět tento podzimní motiv?
Správné odpovědi se svým jménem vhoďte do schránky na OÚ.
Vyluštění z minulého čísla: byla
to studna v Domkách a v obci
jich máme celkem 5. Správně
odpověděla a odměnu získává
paní Hana Bílá.

Napsala Zdena Hošková

Přeji všem lidem dobré vůle, tedy Vám všem, Vánoce plné klidu, míru a pohody a v novém roce ať
Vás neopouští zdraví a štěstí!

Napsala Alena Jedličková
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