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Úvod

•
•

Vážení spoluobčané,

•
zdravím Vás s dalším vydáním zpravodaje, který vychází od roku 2007, tedy
již 10 let. Musím konstatovat, že se tento mediální projekt setkal s pozitivním
ohlasem a stal se tak vítaným doplňkem
našich domácností.

•
•
•
•

Slovo starosty
Vážení občané a chalupáři. Rok 2016 se
pomalu chýlí k závěru a nastává tedy čas jej
zhodnotit - rok, který je pro naši obec rokem
výročním. Oslavy s tím spojené se dle mého
názoru vskutku povedly a velký počet návštěvníků a především rodáků byl opravdu příjemným překvapením. Chtěl bych tímto velmi poděkovat všem, kteří pomohli organizovat nebo
se podíleli na přípravách, organizaci i průběhu
oslav. Těch, kteří se snaží jakkoli pomoci, je
stále velmi málo. Přibývá v dnešní době spíše těch, kteří chtějí pouze remcat a pro všeobecnou spokojenost lidí a rozvoj obce nemají
pochopení. Ale zdaleka to není problém jen
naší obce. Proto je asi zbytečné se tím v našem
zpravodaji vůbec zabývat. Osobně budu velmi
rád, a se mnou určitě celé zastupitelstvo, když
se budou v obci dále rozvíjet aktivity seniorů
tak, jako když se začali zapojovat při oslavách
nebo i při spolupráci s Rakováčkem. Děkuji za
každý podobný podnět.

•
•
•

•

•

•

•

Ale zpět k letošním výsledkům. Připomenu
akce, které jsme si v prvním letošním čísle zadali a zhodnotím, zda byly provedeny.
•

•

•

Odkup a převedení pozemků dotčených stavbou chodníku 1. etapa. –
Olomoucký kraj bezplatný převod již
schválil. Probíhá převod.
Odkup pozemků v lokalitě pro plánovanou výstavbu – je pozastaven z časových důvodů a odložen na rok 2017.
Dokončení opravy kaple – betonová
podlaha, položení původní dlažby, další
umělecko - kovářské prvky – dokončeno.

Vybudování chodníku ke kapli – dokončeno.
Výstavba vjezdu ke zbrojnici – dokončeno.
Terénní úpravy kolem kaple se zbrojnicí – dokončeno.
Nasvícení kaple a zbrojnice – dokončeno.
Nasvícení znaku obce – dokončeno.
Demolice torza domu (Opletalovo)
a úprava pozemku za kaplí – dokončeno.
Zpracování dějin obce od roku 1276
do roku 2016 a vydání knihy o historii
obce – dokončeno.
Oprava cesty na místní hřiště a výstavba schodů – dokončeno.
Oprava el. rozvodů v přízemí obecního
víceúčelového domu – dokončeno.
Odkup a převedení pozemků dotčených stavbou chodníku 2. etapa. – je
dokončen geometrický plán se zjištěním
změn po digitalizaci katastru, a tedy nepopulárním zásahu do soukromých pozemků. Obec má s vlastníky, mimo jednoho, domluven odkup, který proběhne
začátkem roku 2017.
Oprava cesty asfaltovým nástřikem od
kaple po rozcestí v domkách – dokončeno.
Oprava 5 ks obecních ručních pump –
přeloženo z časových důvodů na rok
2017.
Výstavba chodníku kolem dětského
hřiště a zřízení tří parkovacích míst na
točně u místa stanoviště autobusů – dokončeno.
Dokončení projektu obnovy požární
nádrže a podání žádosti o dotaci z MZe
– dokončeno.
Přidány byly ještě následující akce:

•
•
•
•
•

Rozšíření přístřešku posezení na
hřišti – dokončeno.
Rozšíření přístřešku obecního dvora –
dokončeno.
Vytvoření starých obrazových map
obce pro výzdobu obce – dokončeno.
Nákup a instalace 4 laviček a 4 odpadkových košů – dokončeno.
Rekonstrukce požární nádrže v obci
Raková u Konice – podána žádost

PSČ: 798 57 Laškov Tel/fax: 582 383 454
o dotaci z Ministerstva zemědělství. Byla
přislíbena max. dotace ve výši 2 237
000,- Kč. Dotace může činit max. 80 %
celkových výdajů. Do konce roku 2017
bude vyhlášeno výběrové řízení. Realizace je naplánována na rok 2017.
To je krátký souhrn investičních i neinvestičních akcí letošního roku. Je na vás, na občanech, abyste zhodnotili, zda byl rok 2016
naplněn prací, nebo nikoli. Je jasné, že se asi
nezavděčíme všem, ale každý rok se o to alespoň můžeme pokusit.
Chci vám ještě připomenout, že letos nás
také ještě čeká poslední kulturní akce v podobě rozsvícení vánočního stromu, které se
bude konat v sobotu 10. 12. 2016 od 17 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.
Také připomínám, že si v únoru 2017 připomeneme 120. výročí dokončení stavby budovy
místní školy.
Na závěr mého příspěvku v jubilejním
10. ročníku zpravodaje bych Vám rád popřál
mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů
v novém roce 2017.
Napsal Petr Hajkr, starosta obce
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Z činnosti zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce dne 20. 5. 2016
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
•
realizaci některých návrhů místních spoluobčanek
•
přijetí dotace POV 2016 – KÚOK výstavba chodníku u dětského hřiště
•
spolufinancování dotace na výstavbu
chodníku u dětského hřiště
•
cenové nabídky na realizaci chodníku
•
opravu vjezdu manželů Studených
•
výherce hádanky z minulého zpravodaje

•

Zastupitelstvo obce projednalo a neschválilo:
•
žádost pana Klabala na odkup pozemku

•

Zasedání zastupitelstva obce dne 17. 6. 2016
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
•
závěrečný účet obce za rok 2015
•
účetní uzávěrku obce za rok 2015
•
nového dodavatele obědů do naší MŠ novým dodavatelem je ZŠ Luká

•

•

•
•

smlouvu s KÚOK na podporu budování
a obnovy infrastruktury obce
opatření, které bude vykonávat finanční
výbor vždy po schválení rozpočtového
opatření
opatření, které bude vykonávat kontrolní komise vždy po vložení smluv na
portál
firmu k provedení kompletních prací na
projektu výstavby chodníku u hřiště
účetní uzávěrku MŠ za rok 2015 bez
výhrad
výdaje na pořádání oslav a zajištění
kulturních produkcí

Zasedání zastupitelstva obce dne 16.9.2016
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
•
odkup pozemku, na kterém byla zasazena
lípa přátelství tří obcí
•
návrh na odkup části pozemků od pana
Sedláčka, pana Horáka a od pana Jedličky -

•

•
•

•
•

•

odkupem dojde k narovnání přístupové
cesty k pozemku pana Hejla
odkup pozemků, na kterých byl zjištěn
zábor soukromých pozemků. Tento nesoulad byl zjištěn až po zaměření v rámci
digitalizace obce
pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 607/2
stížnost paní Horákové na velký hluk při
soukromé akci na hřišti, při které byla porušena vyhláška obce 2/2015
žádost pana Hudečka na odkup pozemku
zpracování dokumentace na zřízení komunitního centra v prostorách plánovaného podkroví obecního víceúčelového
domu
finanční příspěvek dětem, které nastoupily do MŠ ve školním roce 2016/2017
Napsala Alena Jedličková,
zastupitelka obce

Aktuality z naší obce
Životní výročí našich spoluobčanů
k 1. pololetí 2017:

Změny v evidenci obyvatel od dubna do listopadu 2016:
V naší obci žije k datu 1. 11. 2016 celkem 201 občanů + 1 cizinec

březen:
duben:
květen:

Přihlásili se:
Hana Bílá
Martina Bílá
Vladimír Klepper
Alena Klepperová

čp. 23
čp. 23
čp. 95
čp. 95

čp. 95
čp. 95
čp. 95

Josef Svozil

čp. 34

Radoslav Švec
Oldřich Šimek

čp. 67
čp. 20

Zemřeli:
srpen:
září:
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60 roků
50 roků
75 roků

Napsal Pavel Hudeček,
místostarosta obce

Narození:
září:

čp. 113
čp. 15
čp. 94

Všem výše uvedeným jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné
zdraví do dalších let.

Odhlásili se:
Hana Soukupová
Petr Soukup
Martin Soukup

Zdeňka Kočí
Josef Srovnal
Libuše Kvapilová

ZPRAVODAJ OBCE RAKOVÁ U KONICE

Okénko naší Mateřské školy
I v letošním školním roce jsou v naší mateřské škole v provozu dvě heterogenní třídy
s celodenním provozem. Do školy je zapsáno 37 dětí ve věkovém složení od 2 do 7 let.
V měsíci září došlo k výměně pedagogického sboru, kdy ze školy odešla učitelka Zdislava Chlupová a na její místo nastoupila
učitelka Michaela Drmolová. Paní učitelce
Chlupové bych touto cestou chtěla poděkovat za kvalitní a přínosnou práci s dětmi
a prezentaci naší školy na veřejnosti.

Počátkem školního roku byl aktualizován
školní vzdělávací program v sekci vzdělávání
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
a vzdělávání dětí mladších 3 let. Navázali
jsme úzkou spolupráci se ZŠ a MŠ Laškov
při společných návštěvách divadla v Prostějově a plaveckém výcviku starších dětí
v ZŠ Litovel. S dětmi připravujeme a těšíme
se na Mikulášskou besídku s nadílkou, účast
na rozsvícení vánočního stromu před školou.
Jako každoročně pod dohledem a za pomoci

paní učitelek budeme péct a zdobit perníčky.
Pozveme rodiče na vánoční tvoření při čaji
s dobrotami a s posezením u vánočního stromu. Do školy zavítá maňáskové divadlo Sluníčko se známými pohádkami.
Napsala Jana Voglová,
ředitelka mateřské školy

Okénko Sboru dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané a členové SDH,
stejně jako v každém čísle zpravodaje naší
obce, tak i nyní bych Vás chtěla seznámit s aktivitami našeho místního spolku SDH.
Jelikož organizace SDH zastávají zejména kulturní funkce v obcích, nejinak je tomu
i u nás. Každoročně začínáme na jaře pořádáním akce ,,Otvírání studánek“, na které nám
k poslechu i tanci zahrála skupina Rebelky.
28. 5. 2016 jsme úspěšně skáceli máj, který
byl hlavní cenou v bohaté tombole na místním
hřišti.

Letošní okrskové hasičské cvičení se uskutečnilo v Polomí 25. 6. 2016. Naši organizaci zastupovalo družstvo mužů a dvě družstva
starších žáků. Naši muži zabojovali a umístili
se na hezkém druhém místě. Jedno družstvo
starších žáků se umístilo na třetím místě, druhé
družstvo na pátém místě. Děkujeme za reprezentaci SDH Raková u Konice.
30. 7. 2016 pořádala obec oslavu 740 let
od první zmínky o naší obci. Velká část členů
naší organizace pomohla zejména při zajištění
obsluhy na místním hřišti. Jelikož návštěvnost

byla veliká, nebyl to jednoduchý úkol, ale vše
se podařilo tak, jak jsme si to naplánovali.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kdo přiložili ruku k dílu.
V současné době připravujeme Výroční valnou hromadu, která se bude konat pravděpodobně 14. 1. 2017.
Napsala Marcela Hajkrová, jednatel SDH

Okénko Mateřského centra Rakováček
Ve druhé polovině tohoto roku se v našem
centru podařilo naplno rozjet pravidelné tvořivé dílny, které bývají skoro každý pátek v podvečer, kdy se sejdou různé generace žen z naší
obce a vyrábíme si různé drobnosti pro radost.
Na podzim jsme aranžovaly truhlíky na
okna Mateřského centra a Obecního domu,
poté jsme si vyrobily panáčka z květináčků.
Listopad se nesl v duchu nastávající zimy a my
jsme slepovaly sněhuláčky a barvily šišky na

vánoční výstavy, které proběhnou v Laškově,
Ochozi a Konici.
V prosinci budeme vyrábět adventní věnce
a tak bych Vás tímto ráda pozvala k nám na
výstavu adventních věnců, která bude v našem
centru k vidění při mikulášské besídce 10. prosince. Jestli i vy máte vlastnoručně vyráběný
věnec a chtěli byste se pochlubit ostatním, přineste jej před začátkem besídky do centra.
Se závěrem každého roku nastává čas děko-

vání, a proto mi dovolte poděkovat všem našim členkám za aktivní přístup a nadšení pro
věc. A vám všem přeji hodně zdraví do nového
roku.
Napsala Alena Jedličková,
předsedkyně MC Rakováček

Kulturní okénko

Závěr

10. 12. 2016 – Rozsvěcování vánočního stromu +Mikulášská nadílka
31. 12. 2016 – Půlnoční ohňostroj
14. 1. 2017 – Výroční valná hromada SDH

Přála bych si, aby se naše obec i nadále rozvíjela a aby se tu všichni
cítili dobře a bezpečně.
Dovolte mi popřát Vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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Foto z oslav 740. výročí naší obce
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