Zpravodaj obce

Raková u Konice

Ročník 12, číslo 1, květen 2018

http://www.rakova.cz, ou@rakova.cz

Úvod
Je tu květen, lásky čas, ale i čas na náš
obecní zpravodaj, ve kterém se dozvíte, co
se v naší obci událo od vydání posledního
zpravodaje, i to, co se plánuje dál.
Jelikož nám zastupitelům obce letos na
podzim končí volební období a blíží se
volby nové, do konce roku se rychle dokončují započaté práce a plánují neodkladné záležitosti.
Co naši obec čeká dál je opět ve Vašich
rukou a záleží na Vašich volebních hla-
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sech. Ovšem co by byly volební hlasy bez
kandidátů? Proto by ti, kterým není lhostejné co se v naší obci děje a chtěli by se
podílet na rozvoji naší obce, kandidovat
do obecního zastupitelstva a nejen nečině
přihlížet či „jen“ kritizovat. Já vím, že je
mezi námi spousta schopných lidí a tak
pevně doufám, že jejich jména uvidím na
kandidátní listině.
Napsala Alena Jedličková
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Slovo starosty
Vážení občané, chalupáři i Vy všichni další, které zajímá dění v naší obci. Je
tomu již dvanáct let, co se obec rozhodla
vydávat obecní zpravodaj a informovat
tak pravidelně všechny o celkovém dění
v obci. Tak jako v každém předešlém čísle
Vás chci informovat o investičních i neinvestičních akcích v obci.   
I na letošní rok si zastupitelstvo obce
naplánovalo mnoho projektů, ať už s využitím dotací, nebo bez finanční výpomoci z jiných zdrojů než je obecní rozpočet.
Pevně doufám, že většinu zvládneme
dokončit ještě před koncem volebního
období, abychom nové zastupitelstvo nezatížili nedokončenými akcemi. Budeme
se o to velmi snažit, ale všechno ovlivnit
nemůžeme. Prvním takovým projektem
je rekonstrukce vodní nádrže v obci. I na
můj vkus je realizace této stavby velmi
zdlouhavá, proto se Vám pokusím   celou záležitost trochu vysvětlit a omluvit
se tak za její protahování. První zdržení
zavinila neplánovaná změna projektu
a s tím   spojené neplánované uložení
nebezpečného odpadu ze dna nádrže.
O tom jsem vás informoval již v minulém zpravodaji. Za dalším zdržením je
také již více než rok slibované poskytnutí dotace, která k nám dorazila teprve
před týdnem, ale protože se jedná o částku 1 778 000 Kč,  není  to pro obec zrovna
zanedbatelná částka. V současné době již
můžeme stavbu dokončit a čekáme pouze na zahájení prací dodavatelem stavby,
který řeší vzájemný nesoulad s tvůrcem

projektové dokumentace. Doufám, že
datum dokončení stavby 30. 6. 2018 dodržíme.  A nyní  k plánům na letošní rok:
1. Výstavba nového přivaděče vodovodu mezi obcemi Rakůvka a Raková
u Konice – stavba je plně v kompetenci
Moravské vodárenské Prostějov a to jak
investičně, tak dodavatelsky. Akce je
naplánována na květen až červen 2018.
Trasa povede od obchodu v Rakůvce po
dům manželů Kalmanových v Rakové
u Konice.
2. Oprava obecních pump a vyčištění
obecních studní. Akce je již hotová,
pumpy jsou funkční a opatřeny úpravou proti zamrznutí v zimě. Jsou tedy
v tomto ohledu bezúdržbové. Firma  na
studny také vypracovala revize. Celková cena vyčištění a oprav byla 101 865
Kč. Jedna chybička se ale vloudila, protože jsme zapomněli  na studnu v domkách u domu manželů Bártkových. Náprava bude zjednána ještě letos.
3. Obnova komunikací v horní části
obce. Bude obnoveno zhruba 1200m2
komunikací, a to podobnou metodou
jako v minulosti v části „v Domkách“.
Někteří z vás mohou namítat, že by
byla hezčí kompletní oprava a položení
živičného koberce, ale jelikož v dohledné době obec určitě nemine realizace
kanalizace odpadních vod, dospělo zastupitelstvo k závěru, se kterým plně
souhlasím, že tato varianta by byla velmi neekonomická, a tudíž navrhovaná
oprava je pro dobu   do realizace kana-
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lizace plně dostačující. Tato myšlenka
byla použita i v případě opravy komunikace v Domkách. Na komunikaci bude
záruka 36 měsíců a životnost minimálně
7 let při plné zátěži, která v této lokalitě
navíc není. Cena oprav je vyčíslena na
300 000 Kč. S plány ohledně příprav na
kanalizaci vás seznámím níže.
Dokončení výkupu pozemků – Chodník 2. etapa. – jsme dohodnutí se všemi
majiteli a připravují se smlouvy k převodu.
Dokončení výkupu a prodeje pozemků – horní část obce - taktéž jsme dohodnutí se všemi majiteli a připravují se
smlouvy k převodu.
Zahájení odkupů pozemků pro plánovanou výstavbu – pevně věřím, že ve
druhé polovině letošního roku konečně
zahájíme odkupy. Jedná se o výkupy
pozemků v lokalitě za humny směrem
k Bohuslavicím, přesněji o pozemky za
zahradou rodiny Hejlových až po pozemky za zahradou paní Matyskové.
Výstavba komunitního centra v obecním víceúčelovém domě – již v loňském roce jsem vás informoval o plánu
požádat o dotaci na tento účel. Žádost
již byla podána, prošla prvním kolem
schvalování a teď čekáme na druhé
schvalovací kolo, které již mělo být dávno za námi. To jsou všechno zdržení,
které nám neumožňují tradičně rychlejší realizaci projektů. Jen pro oživení
vám připomenu náš záměr. Výstavba
by se tedy týkala kompletní opravy

květen 2018
podkrovních prostor budovy obecního
víceúčelového domu, opravy havarijního stavu současných 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
zázemí pro návštěvníky centra, archívu a skladu obecního úřadu. Cena dle
stavebního projektu a vybavení je 2 000
000 Kč. Dotace činí 1 100 000 Kč. Uvidíme, jestli nám bude přát štěstí.
8. Digitalizace kronik – na svém posledním zasedání obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo digitalizaci
všech kronik, které má obec k dispozici. Jedná se o starou i novou obecní
kroniku, školní kroniku, jejíž existence
byla zjištěna v rámci zpracování knihy
o historii obce, a dále pak o kroniku hasičskou. Texty všech kronik v digitální
podobě budou umístěny na webových
stránkách obce. Každý z vás se následně bude moci začíst do historie naší
obce, školy, nebo i sboru dobrovolných

hasičů. Zpracování bude dokončeno do
konce června. Samostatný DVD nosič si
budete moci také zakoupit.
Toto jsou tedy projekty schválené zastupitelstvem obce na letošní rok. V krátkosti vás ještě seznámím s návrhy na plány
do budoucnosti. Slovo návrhy zvýrazňuji
z důvodu, že jsou to návrhy pro příští zastupitelstvo, a je pouze na něm, v čem se
rozhodne pokračovat. V minulém zpravodaji jsem vám oznamoval, že obec nechala
zpracovat technicko – ekonomickou studii
na plánované odkanalizování obce. Studie
je v současné době již hotová a vzešla z ní
pro obec nejvýhodnější technicko–ekonomická varianta budoucí realizace splaškové kanalizace v obci. Tato studie je úplným
základem pro začátek zpracování projektu
na odkanalizování obce, které by mělo být
jednou z priorit nového zastupitelstva
obce v novém období. Ve studii jsou technicky i ekonomicky zpracovány tři možné
varianty a bude záležet na zastupitelstvu
i občanech, ke které se přikloní. Osobně si

myslím, že je již opravdu nejvyšší čas tuto
záležitost řešit.
Dle mého názoru jsem vyčerpal všechny
podstatné informace, které jsem vám měl
sdělit, i všechny názory, se kterými jsem se
vás chtěl seznámit, a doufám, že jsem na
nic zásadního nezapomněl. Tak tedy ještě
pár slov na  úplný závěr… Jelikož pomalu
končí volební období 2014 – 2018, rád bych  
poděkoval celému zastupitelstvu obce za
spolupráci a realizaci mnoha úspěšných
projektů v tomto období. Určitě se nemá
za co stydět. Přestože   moje třetí období
ve funkci starosty obce bylo ze začátku
na můj vkus   poněkud divoké, nakonec
se celému zastupitelstvu povedlo odvést
kus dobré práce. Je pravdou, že to k funkcím tohoto typu v poslední době asi patří.
Doufám, že všechnu práci ocení i občané,
kteří si toto zastupitelstvo zvolili, a že jsme
je nezklamali. Novému zastupitelstvu
obce přeji hodně úspěchů, které ho naplní příjemným pocitem z dobře odvedené
práce, pevné nervy a přízeň občanů.  
Napsal Petr Hajkr, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce dne 13. 11. 2017
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
•nabídku návrhu úvěrové smlouvy od
Komerční banky
•zaslání vyjádření manželům Studeným
ke sporu mezi nimi a obcí
•výdaje spojené s rozsvěcováním vánočního
stromku a s pořádáním Mikulášské besídky
•změnu účelu dotace MC Rakováček

– nový návrh: uspořádání zájezdu do
Pekla Čertovina a Pohádkové vesničky
Podlesí
•změnu účelu dotace SDH – nový návrh:
zakoupení JSD desek na opravu boudy
na místním hřišti a dovybavení hřiště
•vrácení k dopracování ekostudie agentury ENVI na odkanalizování a likvidaci odpadních vod v obci
•krácení rozpočtu MŠ na rok 2017
o 30.000 Kč
Zasedání zastupitelstva obce dne 27. 12. 2017
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
•opravenou ekostudii na odkanalizování
obce
•členy inventarizační komise
•výši odměn členům zastupitelstev
územních samosprávních celků
•vyčištění obecních studní firmou Studny na klíč
•Zastupitelstvo projednalo a neschválilo:
•odkup části pozemku par. č. 1088/36,
jelikož se jedná o část veřejné cesty,

souhlasilo ale s pronájmem tohoto pozemku
Zasedání zastupitelstva obce dne 5. 2. 2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
•návrh smlouvy o smlouvě budoucí na
žádost paní Munduchové. Jedná se
o pokládku kabelů, výměnu sloupu
elektrického vedení, instalace nové přípojkové skříně společnosti E-ON
•podání žádosti o dotaci na Komunitní
centrum v budově obecního víceúčelového domu
•vyřazení některého majetku po provedených inventurách  
•odložení podání žádosti na odkanalizování obce na rok 2019
•finanční dar farnosti Bohuslavice na
opravy a údržbu ve výši 10.000 Kč
•zrušení účtu stavebního spoření obce
z důvodu nevyužívání účtu
•zrušení účtu u ČNB taktéž z důvodu nevyužití
•požadavek firmy Mopre na umožnění
průtlaku pod místní komunikací a chodníkem na přípojku plynu ke stavbě pana
M. Matýska

Napsala Alena Jedličková,
zastupitelka obce
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Aktuality z naší obce
Změny v evidenci obyvatel od listopadu
2017 do května 2018:
V naší obci žilo k datu 10. 5. 2018 celkem
200 občanů + 1 cizinec

Životní výročí našich
spoluobčanů

Přihlášení k pobytu:

Září - Jiří Vojáček 70 roků
Říjen - Zdeněk Koutný 50 roků
Prosinec - Barbora Bartková 50
roků
Prosinec -Vladimíra Čapková 70 roků

Krbcová Lenka čp. 94

Odhlášeni: 0
Zemřeli:

Konečný Miroslav
Mikulka Josef	 	
Kovář Jiří 		

čp.79
čp. 31
čp. 66

ve 2. pololetí 2018:

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

Napsal Pavel Hudeček, místostarosta obce

Narozeni: 0

Okénko mateřské školy
I letošní rok zastihl naši školu plnou aktivit a činností. Ve spolupráci s MŠ a ZŠ
Laškov absolvovaly starší děti předplavecký výcvik v Základní škole Vítězná
Litovel výukou plaveckých prvků a jejich zdokonalování formou hry. Programem „Velikonoce na zámku Čechy pod
Kosířem“ provázela děti zámecká služka
Růženka, seznámila je s lidovými zvyky a tradicemi i zajímavostmi o tom, jak
trávila Velikonoce šlechta. V zámecké
dílničce si děti vyrobily výrobek s velikonoční tematikou. V týdnu po Velikonocích
vykonala v naší škole inspekční činnost
Česká školní inspekce. V inspekční zprávě
byla kladně hodnocena přehledně zpracovaná koncepce školy, školní vzdělávací
program, podnětné a zdravé školní klima,
vstřícný a empatický přístup k dětem,
promyšlená a provázaná vzdělávací nabídka i příznivé vzájemné vztahy se zřizovatelem (rekonstrukce budovy, materiální
vybavení, didaktické pomůcky atd.) Jsme
rádi, že teplé jarní dny využijeme k pobytu venku v nově zrekonstruovaném školním hřišti s opravenými herními prvky,
které dříve ohrožovaly bezpečnost dětí.

V současné době se šíří školou virové onemocnění planých neštovic, které omezuje
a ohrožuje průběh dalších akcí (nácvik besídky ke Dni matek, návštěvu divadelního
představení v Prostějově). Věřím, že toto
infekční onemocnění brzy odezní a děti se
v plném počtu zúčastní školního výletu
do Ski areálu v Hlubočkách s tematickým
programem „Co se děje v hlavě“. Malí vě-

dátoři budou zkoumat, jak to v hlavě lidí
funguje a co všechno se tam odehrává.
Soutěživým dopolednem oslavíme Den
dětí, rozloučíme se s dětmi, které odchází
do základní školy a pak už se těšíme na
prázdniny.
Napsala Jana Voglová, ředitelka MŠ

Okénko Sboru dobrovolných hasičů
Vážení členové SDH a spoluobčané naší
obce,
jako v každém čísle zpravodaje   i nyní
bych Vás ráda seznámila s aktivitami našeho spolku SDH.
Závěrem loňského roku, tedy 9. 12. 2017
jsme  měli možnost sejít se na každoroční
Výroční valné hromadě v místním pohostinství. Schůze proběhla jako vždy podle
předem stanoveného programu. Přítomní byli seznámeni se zprávou o celoroční

činnosti SDH, s hospodařením sboru a se
zprávou revizní a kontrolní komise. Jen
nás mrzí, že účast na Výročních valných
hromadách je rok od roku menší.
První akcí v letošním roce bylo tradiční
stavění máje. Na místním hřišti jsme 12. 5.
uspořádali každoroční ,,Otvírání studánek‘‘ spojené s taneční zábavou se skupinou VIA Paběda.     Kácení máje proběhne
26. 5. 2018. Na návsi se májka skácí a na
hřišti bude připraveno bohaté občerstvení

a také neodmyslitelná tombola. Na Vaši
návštěvu se budou těšit členové SDH. Největší úkol nás čeká 16. 6. kdy budeme na
hřišti pořádat okrskové hasičské cvičení.
Tato akce bude náročná, ale nezbývá nám
než doufat, že se do organizace zapojí více
členů, než je tomu doposud. Na Vaši účast
se těší SDH.
Napsala Marcela Hajkrová, jednatel SDH
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Okénko Mateřského centra Rakováček
V první polovině tohoto roku jsme se
opět scházeli na Tvořivých dílnách, kde
jsme si vyráběli různé výrobky, ať už to
byly hedvábné šátky a šály, jarní věnečky na dveře, vajíčka technikou patchwork

nebo jsme malovali na dřevěnou překližku. V květnu nás čeká ještě jedna tvořivá
dílna a to vlastní výroba mýdel.
Krásné jarní počasí nás ale stále více láká
do zahrádek, zahrad a nebo procházek

Okénko seniorů
Něco na zub:
Makovec
15 dkg polohrubé mouky, 15 dkg krystalového cukru, 15 dkg mletého máku, 1/4
l mléka, 2 vejce, 7 dkg másla (Hera, olej),
lžička skořice, špetka soli, lžíce rumu, citronová kůra, prášek do pečiva.
Vše důkladně smícháme, nalijeme do
dvou kulatých koláčových forem o průměru 24 cm, nebo na plech, a pečeme
zvolna na 180°C asi 30 min. Po upečení
polijeme citronovou polevou a pocákáme
čokoládou.

Něco k zamyšlení
Realita dneška:
velké domy - malé rodiny
víc titulů - méně zdravého rozumu
pokročilá medicína - bídné zdraví
dotkli jsme se měsíce - neznáme sousedy
vyšší příjmy - méně klidu v duši
vysoké IQ - málo emocí

a v létě zase každý užíváme dovolených
a prázdnin, proto tradičně přes tyto slunečné měsíce se MC uzavírá a budeme se
na Vás opět těšit v září.
Napsala Alena Jedličková, předsedkyně spolku

velké sebevědomí - méně moudrosti
mnoho flirtu - žádná skutečná láska
hodně přátel na Facebooku - žádný reálný
přítel
více alkoholu - méně vody
mnoho lidí - málo lidskosti
drahé hodinky - ale žádný čas.

Hádanka
Na štítě kterého domu můžete vidět tento zajímavý ornament? Správné odpovědi
se svým jménem vhoďte do schránky na
OÚ. Vylosovaný výherce získá drobnou
odměnu.

Vyluštění z minulého čísla: jednalo se
o humna paní Bajerové z Domků. Správně
odpověděla a odměnu získává paní Ludmila Horáková.

Napsala Zdena Hošková

Závěr
Vážení spoluobčané,
jak už bylo napsáno, letos nám stávajícím zastupitelům končí volebního období
a tak využívám této příležitosti a chci Vám
jménem svým i celého zastupitelstva po-

děkovat za Vaše připomínky, názory i kritiku, které nám pomáhaly v naší práci.
Dále bych chtěla poděkovat za spolupráci těm, kteří se jakoukoliv formou
zapojili do kulturního či společenského
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života a přispěli tak k reprezentaci obce
a obohatili kulturní i duchovní život nás
všech.
Napsala Alena Jedličková

