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Úvod
Vážení spoluobčané a chalupáři,
vydání druhého čísla letošního obecního
zpravodaje   vychází o něco později než
obvykle. Hlavním důvodem jsou samozřejmě v říjnu konané volby do obecního
zastupitelstva. Ty přinesly značné změny
v zastupitelstvu a s tím související přebírání povinností jeho novými členy, kterých
je navíc méně, než bylo obvyklé.
Aktuálně všichni žijeme přípravami na

nadcházející vánoční svátky a příchod
nového roku. I přesto, že je to pro většinu z nás vždy velice uspěchané období,
tak určitě stojí za to se na chvíli pozastavit a alespoň vánoční svátky prožít v poklidu a radosti, nasát důkladně vánoční
atmosféru, zapomenout na všechny malé
půtky a vřele se usmívat na všechny sousedy a známé. Aneb jak praví jeden známý citát:

"Nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv."
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Slovo starosty
Vážení občané, chalupáři i všichni další,
které zajímá dění v naší obci.
Více než půl roku uběhlo jako voda a už
je tady opět přelom do roku dalšího. Konec roku bývá vždy spojen s bilancováním
uplynulého období. Jelikož je však tento rok rokem volebním, chtěl bych tedy
zhodnotit  celé volební období 2014 – 2018.
Myslím, že si to zaslouží.
Rok 2014
Dokončení chodníků I. etapa (horní část
obce) – dotace 1 017 519,- Kč Státní fond
dopravní infrastruktury, Ministerstvo dopravy. Stavbu, která proběhla bez jakýchkoli větších problémů, provedla firma
Hampl z Lipové.

šlo ke kompletní obnově rozhlasu. Byly demontovány staré sloupy pro rozhlas a nová
hnízda byla upevněna  na sloupy veřejného
osvětlení. Provedla firma Vávra rozhlasy.
Nakládání s bioodpadem v obci Raková
u Konice (štěpkovač, Multikára, kompostéry) dotace 2 949 738,- Kč Operační program
životního prostředí. Zakoupen štěpkovač,
nákladní vozidlo Multikar a každé nemovitosti bezplatně předán kompostér. Provedla firma Envipartner.
Oprava kaple, zbrojnice a pietní desky –
dotace 300 000,- Kč POV Olomoucký kraj.
Na kapli i zbrojnici provedena generální
oprava vazby i střechy, fasády, pietní desky
a klempířských prvků. Ve vnitřní části kaple pak nová podlaha s původní dlažbou.
Provedla firma Doposinvest.
Rok 2016

Rok 2015
Protipovodňová opatření obce Raková
u Konice (digitální protipovodňový plán +
bezdrátový rozhlas) – dotace 1 017 985,- Kč
Operační program životního prostředí. Do-

Chodník a nová parkovací místa III. etapa – dotace 105 000,- Kč POV Olomoucký
kraj; Chodník   II. etapa, spodní část obce
– 889 000,- Kč Státní fond dopravní infrastruktury, Ministerstvo dopravy.

Rok 2017 – 2018
Rekonstrukce vodní nádrže na návsi –
dotace 1 788 000,- Kč fond Udržování vody
v krajině, Ministerstvo zemědělství
Za období 2014 – 2018 obec obdržela
na výše uvedené akce celkem přes 8 067
000,- Kč. K této částce obec přidala také
nemalé vlastní prostředky ve výši zhruba 3 200 000,- Kč. Když obě tyto částky
sečteme, zjistíme, že obec proinvestovala
společně s dotacemi za období 2014-2018
přes 11 259 000,- Kč. Můžeme tedy konstatovat, že to byly vcelku úspěšné roky, co se
financí týče. V této částce ovšem ještě není
započteno přes 800 000,- Kč dotací, které
byly použity během čtyř roků pro veřejně prospěšné pracovníky. Dohromady
tedy tato částka přesahuje 12 000 000 Kč.
U dvou akcí musíme ještě dořešit majetkové vztahy, abychom mohli říci, že jsou
kompletně dokončeny.

Z méně nákladných, ale důležitých akcí, které se za výše uvedené období podařilo realizovat, bych rád zmínil alespoň tyto:
• digitalizace katastru obce
• opravy podlah v mateřské škole
• výměna podlahy na obecním úřadě
• instalace nového topení na obecním úřadě

• oprava sociálního zařízení v mateřské
škole
• zmapování obecní historie a sepsání knihy „Dějiny obce Raková u Konice“

• výstavba chodníku ke kapli a vjezdu
k hasičské zbrojnici
• oslavy k výročí 740 let od první písemné
zmínky o obci
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• nákup laviček a odpadkových košů na
návsi
• výstavba schodů v areálu místního hřiště
• výstavba prodloužení posezení na hřišti
• oprava komunikace k hřišti
• oprava komunikace „v Domkách“
• zřízení obecní dotace pro děti v MŠ
• výsadba aleje kolem krajské komunikace–
směr Krakovec  

• výsadba aleje kolem krajské komunikace
– směr Bohuslavice
• výsadba aleje kolem krajské komunikace
– směr Rakůvka  
• pořízení technicko – ekonomické studie
odkanalizování obce
• vyčištění všech obecních studní a oprava
ručních čerpadel  

• odkupy a prodeje pozemků v horní části
obce z důvodu narovnání pozemků pro
místní komunikaci
• oprava komunikací v horní části obce
• výstavba nového přivaděče vodovodu
mezi obcemi Rakůvka a Raková u Konice – akce byla financována firmou Moravská vodárenská.

Doufám, že jsem při ohlédnutí za minulým obdobím na nic podstatného nezapomněl.   Než Vám ale v hrubých obrysech
představím plány nového zastupitelstva na
následující čtyřleté období, rád bych se pozastavil u letošních obecních voleb, jak jsem
již řekl v diskusi na ustavujícím zasedání
zastupitelstva.
Velice mne zklamal přístup místních občanů ke kandidatuře do voleb do zastupitelstva obce. Zatím nikdy v polistopadové
historii nebyl v obci tak malý zájem o kandidaturu do zastupitelstva obce. Marně

přemýšlím o tom, co bylo příčinou. Názor
některých občanů, že bylo chybou, že jsme
nedělali průzkum a následně lidi neobcházeli a nenabízeli kandidatury, beru jako
mylnou výtku. V dnešní společnosti  musí
přece již každý vědět, co chce. A k pomoci
a přispění svojí prací nemusí nikdo nikoho
nutit  nebo mu to nabízet. V našem širokém
okolí tato anketa proběhla pouze v jedné
obci. Ve všech ostatních si lidé, kteří kandidovat chtěli, našli cestu sami. Proto znovu
opakuji, že tento názor považuji za mylný.
Obec není v žádné finanční tísni, má zají-

mavé finanční bonusy do budoucna, ale
i přes to lidé pro obec v rámci zastupitelstva pracovat nechtějí. Je to politováníhodný stav, který by měl vést k zamyšlení.
Teď tedy co nás čeká.
Letošní rok zakončíme zahájením výstavby komunitního centra v podkroví
obecní víceúčelové budovy. Nebojte se
názvu komunitní centrum. Je to místnost
pro setkávání lidí všech věkových skupin
i všech zájmových zaměření. Stavbu právě
v tuto dobu zahajujeme a hotova by měla
být do konce června 2019.

Dalšími plánovanými akcemi pro rok 2019 jsou:
• obnova dětského hřiště na návsi. Většina herních prvků je dávno za zenitem
a tudíž opravu už neodkladně potřebuje. Budeme žádat o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj.
• obnova poraženého kříže – v současné
době řešíme odkup pozemku společně
s křížem, abychom mohli kříž co nejdříve opravit

• dokončení odkupu pozemků pro II. etapu výstavby chodníků
• zahájení odkupu pozemků pro lokalitu „
k Bohuslavicím“

Na závěr mého příspěvku bych Vám
i vašim rodinám velice rád popřál do
nového roku 2019 mnoho zdraví, štěstí
a osobních i pracovních úspěchů.        

Máme namyšleno několik dalších projektů, o kterých Vás budu informovat
v dalším zpravodaji.

Napsal Petr Hajkr, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva obce
Nejvýznamnější událostí letošního roku
byly z pohledu zastupitelstva určitě podzimní komunální volby konané 5. a 6. října
2018. Uvádím zde tedy alespoň základní
statistické údaje a informace o novém složení zastupitelstva:
Počet zapsaných voličů: 	      158
Počet voličů:			        93
Počet platných hlasů:		        93
Volební účast:		              58,86%
Výsledné pořadí kandidátů:
1. Josef Srovnal		
2. Václav Konečný		
3. Martin Matýsek		
4. Petr Hajkr			
5. Jiří Svoboda			
6. Marcela Hajkrová		

76 hlasů
68 hlasů
61 hlasů
56 hlasů
54 hlasů
40 hlasů

Kandidát Jiří Svoboda na svůj mandát
rezignoval. Členy zastupitelstva obce tak
zůstali pouze: Josef Srovnal, Václav Konečný, Martin Matýsek, Petr Hajkr a Marcela Hajkrová
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Ustavující zasedání zastupitelstva obce
se pak konalo 27. 10. 2018. Podrobný průběh zasedání je zachycen v zápisu, který je
k nahlédnutí na obecním úřadě a na elektronické úřední desce obce. Hlavní závěry
z přijatých usnesení na zasedání jsou ve
stručnosti tyto:
• Starosta obce: Petr Hajkr, starosta bude
dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru
• Místostarosta obce: Martin Matýsek
• Finanční výbor: předseda: Marcela Hajkrová, členové: Václav Konečný, Josef
Srovnal
• Kontrolní výbor: předseda: Václav Konečný, členové: Josef Srovnal, Marcela
Hajkrová

Dále již uvádím stručné závěry z řádných zasedání zastupitelstva obce od vydání posledního zpravodaje:

Zpravodaj obce RaKOVÁ U KONICE
Zasedání zastupitelstva obce dne 23. 3. 2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• hospodaření MŠ za rok 2017 bez výhrad
• návrh rozpočtu obce na rok 2018
• odprodej vyřazeného majetku obce
• stanovy mikroregionu Konicko
• digitalizaci kronik
Zasedání zastupitelstva obce dne 2. 5. 2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• firmu NVB LINE-Kvasice na opravu komunikace na horním konci obce
• výdaje na oslavy ke dni matek
• převod zůstatku hospodaření MŠ za rok
2017 do fondu rezerv
• veřejnoprávní smlouvu o ochraně osobních údajů
• nákup kontejneru
• prodej pozemků
• koupě pozemků
• výjimku z počtu žáků v MŠ pro školní
rok 2018/2019 na 28 žáků

Zasedání zastupitelstva obce dne 11. 6. 2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• výběrovou komisi na realizaci výstavby
komunitního centra
• přijetí dotace ve výši 1 100 000,- Kč na
výstavbu komunitního centra
• příspěvek na zájezd do Zádveřice – Raková
• dar hasičům Raková u Zlína ve výši 2
000,- Kč k 80. výročí SDH
• návrh výsadby lípy republiky
• odkup pozemků II. etapy výstavby chodníků
Zasedání zastupitelstva obce dne 29. 6. 2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• závěrečný účet obce za rok 2017
• účetní uzávěrku obce za rok 2017
Zasedání zastupitelstva obce dne 17. 9. 2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• zhotovitele a návrh smlouvy o dílo "Vybudování komunitního centra"

• směnu pozemků pro výsadbu lípy republiky
Zasedání zastupitelstva obce dne 12. 11.
2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• starostu obce Petra Hajkra jako zástupce
obce v regionu Haná
• nákup vánočního osvětlení
• konání vánoční besídky 1. 12. 2018
• pravomoc starosty schvalovat rozpočtová opatření v jakékoliv výši
• úřední hodiny obce
• odkup pozemků parc. č. 905/14, 905/15
• věcné břemeno pro kabelové vedení NN
• výpověď smlouvy o stavebním spoření
č. 1532446403
• vytvoření novoročenek v chráněné dílně
• návrh úpravy vyhlášky o výši poplatku
za svoz odpadu
Napsal Václav Konečný,
zastupitel obce

Aktuality z naší obce
Vážení a drazí spoluobčané, milí chalupáři,
rok se s rokem sešel a na sklonku roku
2018, ve kterém jsme si mohli připomenout
významná výročí, jež zasáhly celou naši
republiku (jak pozitivně tak i negativně),

bych Vám jménem celého zastupitelstva
obce rád poděkoval za přízeň a důvěru
v nás vloženou. Bývá zvykem, že se povinnost o připomínkách životních výročí,
úmrtí a jiných změn populace v obci udě-

V tomto roce nás navždy opustili:
15. 1. 2018 - p. Jiří Kovář č.p. 66 ve věku
38 let
11. 5. 2018 - p. Václav Kočí č.p. 36 ve věku
78 let
27. 6. 2018 - p. František Chýle č.p. 6 ve
věku 78 let

Dále bych Vás chtěl seznámit s životními výročími obyvatel z druhého pololetí roku 2018:

V roce 2018 se v naší obci nikdo nenarodil.
Přihlášení k trvalému pobytu v obci
v roce 2018:
19.  4. 2018 - sl. Lenka Krbcová č.p. 94
18. 12.2018 - pí. Ivana Seitlerová č.p. 80
19. 12.2018 - p. Rudolf Křížek č.p. 117
Zrušení trvalého pobytu v obci v roce
2018:
23. 1. 2018 - p. Štěpán Bartek
3. 5. 2018 - pí. Hana Bílá s dcerou
25. 7. 2018 - sl. Michaela Konečná
Ke konci roku 2018 žije v obci Raková
u Konice 195 občanů.
Za rokem 2018 jsme se již ohlédli a nyní
můžeme přejít k významným výročím našich spoluobčanů v roce 2019, se kterými
se, jak se lidově říká, „ roztrhl pytel“.
3. 1. 2019 - pí. Anna Hejlová č.p. 22 oslaví
70 let
12. 1. 2019 - pí. Marie Krčová č.p. 76 oslaví
75 let

luje místostarostovi a letos tomu nebude
jinak. Při této příležitosti bychom   společně mohli vzpomenout na občany, kteří už
s námi bohužel nesdílí strasti a radosti každodenního života v naší obci.

12. 6. 2018 - pí. Pavla Hudečková č.p. 110 oslavila 60 let
12. 7. 2018 - pí. Zdeňka Kýrová č.p. 71 oslavila 85 let
27. 7. 2018 - pí. Božena Kovářová č.p. 66 oslavila 75 let
27. 9. 2018 - p. Jiří Vojáček č.p. 8 oslavil 70 let
17.10.2018 - p. Zdeněk Koutný č.p. 34 oslavil 50 let
10.12.2018 - pí. Barbora Bártková č.p. 29 oslavila 50 let
23.12.2018 - pí. Vladimíra Čapková č.p. 48 oslaví 70 let
15. 1. 2019 - pí. Marie Studená č.p. 54 oslaví
70 let
4. 3. 2019 - p. Ivo Kýr č.p. 14 oslaví 60 let
14. 3. 2019 - p. Vladimír Bartek č.p. 29 oslaví
50 let
26. 3. 2019 - pí. Zdeňka Kalábová č.p. 37
oslaví 75 let
5. 4. 2019 - p. Zdeněk Martinec č.p. 8 oslaví
50 let
21. 4. 2019 - p. Otakar Soukup č.p. 34 oslaví
50 let
24. 4. 2019 - p. Jiřina Lakomá č.p. 82 oslaví
80 let
  3. 6. 2019 - p. Drahomír Bátek č.p. 16 oslaví
70 let
  7. 7. 2019 - p. Miroslav Kaláb č.p. 37 oslaví
80 let
20. 9. 2019 - p. Josef Švec č.p. 72 oslaví 70 let
6.10.2019 - pí. Věra Bátková č.p. 16 oslaví 70
let
23.10.2019 - pí. Hana Srovnalová č.p. 15

oslaví 50 let
5.11.2019 - pí. Eva Halousková č.p. 112 oslaví 60 let
27.11.2019 - pí. Ivana Weinhauerová č.p. 27
oslaví 60 let
10.12.2019 - pí. Marie Vojáčková č.p. 8 oslaví 70 let
23.12.2019 - pí. Ludmila Kočí č.p. 36 oslaví
80 let
24.12.2019 - pí. Alena Serbová č.p. 53. oslaví
75 let
Závěrem mého okénka bych Vám chtěl
popřát mnoho úspěchu, lásky a porozumění do roku 2019 a pevně doufám, že
většina z Vás na jeho konci zhodnotí tento
rok jako velmi úspěšný.
,,Smysl života spočívá ve vytvoření Božího
království na Zemi, neboli v tom, že vyměníme
sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život
za život lásky, bratrství, svobody a rozumu''
-Seneca
Napsal Martin Matýsek, místostarosta obce
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Okénko mateřské školy
V současné době jsme plně obsazenou
jednotřídní mateřskou školou, do které
dochází 28 dětí místních i z okolních vesnic. O děti pečují dvě pedagogické pracovnice, které respektují specifikum věkových
skupin a vycházejí z charakteristiky třídy.
Díky bohaté vzdělávací nabídce i velmi
kvalitním materiálním a organizačním
podmínkám plní vzdělávací cíle školního
vzdělávacího programu. Formují v dětech
základy ekologického myšlení, tj. vytváření správných postojů k životu, životnímu
prostředí, jak k přírodnímu, kulturnímu,

tak i sociálnímu, ovlivňování hodnotového žebříčku, který si nyní začínají formovat. Ke spokojenému pobytu dětí v nemalé míře přispívá moderní vybavení
školy. Pro zlepšení kultury stolování byly
zakoupeny nové hrníčky, talíře a další nádobí potřebné k přípravě a k výdeji stravy. Pomocí nich dochází k zdokonalování
vlastní sebeobsluhy, manuální zručnosti
a samostatnosti při chystání jídla.
Děti se zúčastňují i různých kulturních
a společenských akcí, exkurzí a výletů. Využíváme úzkou spolupráci s MŠ a ZŠ Laš-

kov, MŠ a ZŠ Bohuslavice při společných
návštěvách divadla v Prostějově a plaveckém výcviku starších dětí, což se znatelně
promítá v úhradách za dopravu. Z plánovaných akcí proběhla Vánoční prohlídka hradu Šternberk s výtvarnou dílnou,
Mikulášská besídka s nadílkou, účast na
rozsvícení vánočního stromu před školou,
pečení a zdobení perníčků.
Zaměstnankyně školy přejí všem od srdíček chvíle klidu v záři svíček, pohodu,
úsměv na tváři, v příštím roce, ať se vše
vydaří.
Napsala Jana Voglová, ředitelka MŠ

Okénko Sboru dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané a členové SDH,  
stejně jako v každém čísle zpravodaje
naší obce i nyní bych Vás chtěla seznámit
s aktivitami našeho místního spolku SDH.
Od posledního vydání zpravodaje se ve
složení výboru SDH neuskutečnily žádné
změny. Členové výboru se sešli na čtyřech
schůzích.   
Nejnáročnějším letošním úkolem našeho sboru bylo uspořádat 16. června na
místním hřišti okrskové hasičské cvičení.
Vzhledem k tomu, že všichni aktivní hasiči byli zaúkolováni při organizaci, nepodařilo se nám sestavit družstvo mužů ani
družstvo veteránů. Takže naší reprezentací bylo jen družstvo starších žáků. Ti se

umístili na hezkém třetím místě. Gratulujeme! Tuto náročnou akci se nám podařilo
zvládnout podle mého názoru na výbornou. Poděkování patří všem, kdo se na ní
jakýmkoli způsobem podíleli.
30. června jsme byli pozváni do naší
družební obce Rakové u Zlína. Důvodem
pozvání byla oslava 70. let vzniku místního SDH. Možnost jet měl každý občan
naší obce, ale přesto se kapacita autobusu
nenaplnila. Byly zakoupeny dary jak od
SDH, tak od obce. Na místě jsme byli vřele
přivítáni a po celou sobotu až do pozdních
nočních hodin bohatě pohoštěni.
Ještě se patří zmínit o částečné rekonstrukci boudy na hřišti. Na podzim se pan

Okénko Mateřského
centra Rakováček
Vážení spoluobčané,
naše MC Rakováček pro tentokrát nefungovalo v druhé polovině roku tak, jak
by mělo, a to převážně z důvodu mé pracovní i osobní vytíženosti, což je mi velice
líto. A když už se nějaký ten volný pátek
našel a chtěla jsem tvořivou dílnu uspořádat, např. na slíbenou výrobu mýdel, tak
mi na poslední chvíli vypadla lektorka,
kterou jsem měla domluvenou.
A proto bych znovu chtěla oslovit Vás
maminky na mateřské dovolené či jiné

Petr Soukup s aktivní pomocí našich členů
pustili do obkládání vnitřního prostoru
JSD deskami. Zabralo jim to celý víkend,
ale výsledek stojí za to. Z dotací od obecního úřadu byla zakoupena nová kuchyňská
linka. Na jaře se desky ještě nalakují, usadí se dřez do linky a akce na hřišti budou
moci začít.
Na 5. Ledna 2019 máme naplánovanou
Výroční valnou hromadu, na kterou jste
samozřejmě všichni srdečně zváni.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
aktivním členům a Obecnímu úřadu v Rakové u Konice za úzkou spolupráci.
Napsala Marcela Hajkrová,
jednatel SDH

Hádanka
Poznáte, kde stojí a k čemu slouží tento
dřevěný domeček?

šikovné ženy, zda by Vás nebavilo ruční
tvoření a práce s lidmi a nechtěly byste se
zapojit do vedení našich tvořivých dílen
a vnést do našeho mateřského centra nového tvůrčího ducha. Ve dvou se to vždy
lépe táhne . Za každou pomoc budu moc
vděčná.
Za MC Rakováček Vám všem přeji vše
dobré do Nového roku a hlavně pevné
zdraví.
Napsala Alena Jedličková, předsedkyně spolku

Závěr
Jménem celého zastupitelstva Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků a v novém
roce především hodně zdraví, samé úspěchy a radosti v rodinném i pracovním životě.
Napsal Václav Konečný

Vyluštění z minulého čísla: V minulém
čísle byl zobrazen štít domku paní Marie
Krčové.
Napsala Zdena Hošková

Zpravodaj obce RaKOVÁ U KONICE

Koncem tohoto roku do naší obce přišel dopis, který mne velmi potěšil a velice rád ho přidám do našeho zpravodaje.
Příspěvek nám zaslala rodina Jedličkova
ze slovenského Martina, která nám chtě-

la připomenout velmi úspěšnou pouť
životem našeho rodáka, na kterého si
Vy naši nejstarší občané možná z brzkého mládí ještě vzpomenete. Ještě jednou
tímto děkuji za tento dopis a zbývá si

jen přát, aby takových dopisů, které by
obohatili náš zpravodaj a obecní kroniku
chodilo více.
Napsal Petr Hajkr, starosta obce
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