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Úvod
Vážení spoluobčané a chalupáři,
spolu s plným rozkvětem jara přichází
do Vašich schránek i první letošní číslo
obecního zpravodaje. Jako vždy Vám přináší spoustu zajímavých informací z dění
v naší obci a zastupitelstvu. A protože rok
je stále ve své první polovině a jeho nejakčnější období, tedy léto, je ještě celé před
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námi, tak se dozvíte i o některých zajímavých akcích konaných přímo v obci nebo
majících blízký vztah k Rakové. Doufáme
také, že se jich v hojném počtu zúčastníte
a řada z Vás přispěje i pomocnou rukou
k dílu.
Napsal Václav Konečný
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Slovo starosty
Vážení občané, chalupáři i vy všichni
další, které zajímá dění v naší obci. Je
tady již třináctý ročník obecního zpravodaje. Doufejme, že pro nás bude dalším
ze šťastných ročníků. Rád bych vás opět
seznámil s prací zastupitelstva. I když
je od voleb relativně krátká doba a nové
zastupitelstvo se víceméně seznamovalo
s prací zastupitelů, je za ním vidět kus
práce.
Hned po volbách byla započata první
větší akce, a to těžba dřeva v obecním
lese z důvodu napadení kůrovcem. Připojili jsme se tak k celorepublikovému
problému s kůrovcem. Vytěžili jsme
v první fázi zhruba bezmála 600 m3
dřeva. V druhé fázi bylo vytěženo téměř dalších 100 m3. Obě těžby proběhly
v lokalitách „Lišník“ a „ Německá luka“
Tato čísla nejsou a nebudou zdaleka konečná. V lokalitě „Lišník“ a „V Dolách“
bude probíhat těžba ještě během letošního roku. Část dřeva z první i druhé těžby
se prodala občanům za velmi rozumnou
cenu a nemalá část se nám povedla prodat v kulatině za cenu skoro jedenkrát
vyšší, což při dnešním přetlaku dřeva
není úplně běžné.
Z minulého období nám zůstalo v podobě nedodělku dokončení odkupu pozemků po realizaci výstavby chodníku
ve spodní části obce. Máme již odkoupeno a můžeme tedy konečně po dlouhé
době podat konečné vyúčtování dotace.
Člověk by „nevěřil“, jak pár metrů pozemků dokáže zbytečně zastavit akci na
dlouhý čas.

V nedávných dnech také proběhla
kolaudace po provedené rekonstrukci
vodní nádrže, spojená s následnou úpravou pozemků a konečným zaměřením
stavby. Do konce června proběhne také
závěrečné vyúčtování dotace. Tedy další
akce bude dokončena ještě z minulého
volebního období.
Na sklonku minulého roku obec přistoupila k již dlouho odkládané úpravě
poplatku za svoz a ukládání odpadu
a schválila vyhlášku 1/2018, která nahrazuje vyhlášku 1/2014, což značí, že
čtyři roky obec poplatek nenavyšovala.
Nově je poplatek stanoven na částku 450
Kč a není určitě tajemstvím, že se bude
postupně dále zvedat. Za rok 2017, který byl podkladem pro stanovení poplatku, obec za jednoho poplatníka zaplatila
697 Kč. Rozdíl mezi poplatkem a zaplacenou cenou za odpad byl tedy 297 Kč
což v celkovém objemu 204 poplatníků
(174 trvale bydlících a 32 chalupářů) je
velmi zajímavá částka, kterou obec za
poplatníky doplácí. Jelikož se každým
rokem výše nákladů zvyšuje, musí se
postupně zvyšovat i poplatek. V souvislosti s touto problematikou bych
vás rád informoval, ale nerad „strašil“
o připravovaných změnách odpadového
hospodářství v České republice. Intenzivně totiž probíhají přípravy na zákaz
skládkování odpadů. Skládkování v celé
republice nahradí během pár let povinné
spalování odpadů a poplatky z tohoto
důvodu mají vyskočit směrem nahoru
až několikanásobně. Dokonce se tím ani
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netají představitelé nového systému odpadového hospodářství, kteří nám tuto
budoucnost představují a obhajují. V budoucnu tedy budeme platit i několik tisíc
za občana.
Začátkem letošního roku byla započata výstavba komunitního centra v podkroví obecní víceúčelové budovy. Stavba
v současné době probíhá a dle smlouvy
musí být stavebně dokončena do konce
června letošního roku. Během stavby
byl nově zbudován komín v pohostinství z důvodu nedostatečné funkčnosti
stávajícího za cenu 67 000 Kč. Když jsem
u pohostinství, tak další nemalou investicí pro udržení chodu pohostinství
v obci bylo vyvázání se ze smlouvy pivovaru Litovel. Z dlouhodobého hlediska
nedodržování smlouvy ze strany nájemce v podobě nižší než nasmlouvané roční
výtoče nebyla jiná možnost. Obci hrozila
buď pravidelná každoroční smluvní pokuta, nebo prodlužování smlouvy do nekonečna. Obec tedy vykoupila zařízení
v podobě zůstatkové hodnoty stolů, židlí a venkovního posezení v částce 26 000
Kč. I tak ale zastupitelstvo došlo k závěru, že je to dobrá investice s ohledem na
kvalitu zakoupeného zařízení.
Další důležitou akcí byl jarní prořez
všech obecních lip, který byl prováděn
již před mnoha lety a již byl potřeba provést.
V současné době probíhá také osázení
vytěženého lesa i s výstavbou oplocenky
firmou Stora Enso.

prosinec 2018
Bude vysázeno 4 800 javorů a 3 200 smrků. Celková cena akce je 210 000 Kč. Na
výsadbu javorů budeme žádat o dotaci
z KÚOK.
Na sklonku letošního roku se zastupitelstvo dohodlo a schválilo následující žádosti
o dotace v letošním roce:    
• Obnova dětského hřiště na návsi – POV
Ministerstvo pro místní rozvoj – celkem
635 250 Kč. Dotace činí 70% nákladů.
• Oprava kříže -  Ministerstvo pro místní
rozvoj – celkové náklady 198 100 Kč - dotace 138 680 Kč  
• Oprava kříže – Ministerstvo zemědělství
– celkové náklady 198 100 Kč – dotace činí
70% nákladů. Máme požádáno na jeden
kříž dvě dotace, aby byla větší pravděpodobnost jejího získání. Jedná se o kříž
ve spodní části obce, který byl v loňském roce zdemolován. Nebyl v majetku
obce, ale v rámci zajištění opravy jej obec
s okolními pozemky odkoupila.
• Osázení lesa - Celková cena akce je
210 000 Kč. Částka dotace na osazení 1ks
listnaté sazenice/12kč za kus, za 1km
oplocenky/35 000 Kč.
• Nákup regálů do knihovny – výše dotace max. 30 000 Kč – dotace 100%
Od financí ještě nahlédneme trochu obecně do kulturních záležitostí obce.
Obec ve spolupráci s Mateřským centrem Rakováček z. s. zpřístupnila více
veřejnosti prostory mateřského centra za
účelem častějšího využívání prostor mateřského centra.

Prostory mají následující týdenní režim:
Pondělí      místní mládež
	    (klíče a předání obecní úřad)
Úterý	    obec
	    (klíče a předání obecní úřad)
Středa	     Senioři
                   (klíče a předání pí.Hošková)
Čtvrtek      SDH z.s.
       (klíče a předání pí. Marcela
	     Hajkrová)
Pátek	     Rakováček z.s.
	    (klíče a předání pí. Alena Jedličková)
Sobota    možnost pronájmu pro max.
	    10-12 osob (100kč za pronájem)
	    (klíče a předání obecní úřad)
Neděle    možnost pronájmu pro max.
	    10-12 osob (100kč za pronájem)
	    (klíče a předání obecní úřad)
Pevně věříme, že tato úprava nejenom
zvýší využití prostor, ale také přispěje ke
zlepšení kulturního vyžití v obci.
Druhým kulturním příspěvkem se chci
vrátit k březnovému divadelnímu vystoupení v mateřské škole. Ač jsme si to před
představením nikdo nedokázali úplně vybavit a představit, myslím si, že se třída
mateřské školy na dvě hodiny stala malým
příjemným divadýlkem a vystoupení členů
Olomouckého divadla dopadla na výbornou. Potvrdily to pozitivní ohlasy účastníků.
Chceme v těchto vystoupeních pokračovat
minimálně každý rok v rámci MDŽ.
V dohledné době nás čeká ještě tradiční
oslava Dne matek, která se bude tradičně konat na začátku druhého květnového víken-

du. Přesně 10. května od 16 hodin v místním
pohostinství. Všechny budete opět pozvány
jednotlivě pozvánkami.
V polovině roku nás letos ještě čekají dvě
větší akce, na které vás chci osobně pozvat
a požádat, aby jste si již teď na tyto víkendy
nic jiného neplánovali.
V sobotu 27. 7. budou v rámci oslav sv.
Anny patronky kaple pořádány obcí obecní
hody. Začátek bude ve 14 hodin zahájen mší
svatou u místní kaple a následně bude od
15 hodin hodové posezení na hřišti. K tanci bude hrát Holóbkova mozeka. Jídlo a pití
bude zdarma jako sponzorský dar od firmy
Rekman, provozovatele fotovoltaické elektrárny.
Poslední významnou kulturní akcí, o které se chci krátce zmínit, je na základě pozvání družební obce Raková (Rokycany) zájezd
v rámci jejich oslav 700let od první zmínky
o obci. Stále je možnost se přihlásit a podívat
se vůbec poprvé do „této“ Rakové. Oslav
se zúčastní všechny tři Rakové. Půjde tedy
navíc o druhé setkání tří obcí Raková, které
se konalo v přesně stejné datum 3. 8., pouze
o šest let dříve. Ano, opravdu je to již šest
roků, co jsme se všichni poprvé setkali u nás
v Rakové u Konice a zasadili „Lípu přátelství“. Je tedy opravdu co slavit a neměli by
jste u toho chybět. Pojedeme autobusem
i vlakem, což si můžete zatím ještě vybrat.
Doufám, že jsem ve svém bloku letošního
jarního zpravodaje na nic nezapomněl a informoval jsem vás o všech podstatných věcech o dění v obci.
Napsal Petr Hajkr, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• odkup pozemků 905/14 a 905/15
• termín konání inventur obecního majetku
a složení inventarizační komise
• podání žádosti o dotaci na kříž
• podání žádosti o dotaci na dětské hřiště
• rozpočtové provizorium od 1. 1. 2019
• vyhlášku 1/2018 (poplatek za svoz odpadů)
• zajištění zmapování neoprávněného využití obecních pozemků
• zaslání žádosti MC Rakováček o poskytnutí plánu činnosti na r. 2019
• vyjednání podmínek ukončení smlouvy
s Pivovar Litovel a.s.
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo:
• refundaci autorského poplatku za televizor v pohostinství
Zasedání zastupitelstva obce dne 11. 1. 2019
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• podání žádosti o dotaci na vybudování
odpočinkové místnosti v MŠ
• zjištění možností vybudování stromořadí/aleje včetně obnovy cest „K Líšníkům“
a „Ke Skále“ s příslušným projektantem
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• zařazení daru Bohuslavické farnosti ve
výši 10 000 Kč do rozpočtu na rok 2019
• zařazení daru SDH ve výši 20 000 Kč na
rok 2019
• zařazení nákladů na redesign obecního
webu ve výši 31 000 Kč
• zajištění legislativního posouzení webu
a GDPR
• ukončení smlouvy se společností Pivovar Litovel a.s.
• řešení stávající přístavby mezi budovou
obecního úřadu a domem č.p. 40
• nákup řečnického systému v částce do
25 000 Kč
• nákup radlice k multikáře v ceně do
55 000 bez DPH a ručního zametače

vozovek v ceně do 15 000 Kč bez DPH
• zařazení výdaje ve výši 112 510 Kč bez
DPH na nákup herního prvku pro dětské hřiště do rozpočtu na rok 2019
• zajištění konání divadelního představení

Zpravodaj obce RaKOVÁ U KONICE
Zasedání zastupitelstva obce dne 23. 3. 2019
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• rozpočet MŠ na rok 2019
• rozpočet obce na rok 2019
• uvolnění obecních prostor v MŠ pro
veřejnost
• dar SDH Raková u Konice ve výši
20 000 Kč
• zadání zakázky na osázení obecního
lesa firmě Stora Enso
• výdaj na dopravu do Rakové (u Rokycan)
• vyřazení majetku dle provedených inventur
Napsal Václav Konečný

Aktuality z naší obce
Máte taky takový pocit, že dny plynou
čím dál tím rychleji? Já tedy ano.
V zastupitelstvu obce jsem od listopadu
loňského roku a je to jako včera, co jsem
psal svůj první příspěvek do obecního

zpravodaje. Jako tradičně musím využít
svou "chvilku slávy" k tomu, abych Vás
seznámil s aktuálním počtem obyvatel
a případnými změnami naší osádky.

V roce 2019 v naší obci nikdo nezemřel a ani se nenarodil.

Přesné statistické informace včetně nově přihlášených a odhlášených občanů bohužel Ministerstvo vnitra k datu uzávěrky zpravodaje nezaslalo. Souhrnně tyto informace
uvedeme v dalším čísle zpravodaje.

Zastupitelstvo obce od začátku roku prostřednictvím
rozhlasu a následným osobním potřesením pravicí blahopřálo již osmi spoluobčanům. Byli to tito občané:
  leden 2019 - pí Anna Hejlová č.p. 22 oslavila 70 let
  leden 2019 - pí Marie Krčová č.p. 76 oslavila 75 let
  leden 2019 - pí Marie Studená č.p. 54 oslavila 70 let
březen 2019 - p. Ivo Kýr č.p. 14 oslavil 60 let
březen 2019 - p. Vladimír Bartek č.p. 29 oslavil 50 let
březen 2019 - pí Zdeňka Kalábová č.p. 37 oslavila 75 let
duben 2019 - p. Zdeněk Martinec č.p. 8 oslavil 50 let
duben 2019 - p. Jiřina Lakomá č.p. 82 oslavila 80 let

A komu budeme přát v druhé polovině roku? Budou to:
    červen 2019 - p. Drahomír Bátek č.p. 16 oslaví 70 let
červenec 2019 - p. Miroslav Kaláb č.p. 37 oslaví 80 let
         září 2019 - p. Josef Švec č.p. 72 oslaví 70 let
        říjen 2019 - pí Věra Bátková č.p. 16 oslaví 70 let
        říjen 2019 - pí Hana Srovnalová č.p. 15 oslaví 50 let
listopad 2019 - pí Eva Halousková č.p. 112 oslaví 60 let
  listopad 2019 - pí Ivana Weinhauerová č.p. 27 oslaví 60 let
prosinec 2019 - pí Marie Vojáčková č.p. 8 oslaví 70 let
prosinec 2019 - pí Ludmila Kočí č.p. 36 oslaví 80 let
prosinec 2019 - pí Alena Serbová č.p. 53. oslaví 75 let

Všem jubilantům přejeme ze srdce do dalších let jejich života vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a boží požehnání.

Když už jsou fakta týkající se počtu obyvatel a významných životních událostech
našich spoluobčanů zvěčněné na archu
papíru, můžu jen doufat, že informace
mnou poskytnuté jsou pro Vás, čtenáře,
alespoň uspokojivé.
A ještě aby toho nebylo málo, tak bych
Vás chtěl prostřednictvím mého okénka
ve zpravodaji vyzvat, hlavně Vás bratři
a sestry hasiči, abyste se začali aktivně za-

pojovat do společného poslání, které jsme
si všichni dobrovolně vzali za své. Vždyť
Vaši otcové a dědové byli ti, co hrdě stáli na hraně smrti vždy, když s nasazením
vlastního života bránili zdraví a majetek
svých sousedů.
SDH k vesnici patří stejně jako voda do
koryt řek. Když tak není, změní se rozmanité spektrum života v měsíční krajinu.
Každý z Vás dokáže změnit mnohé. Sta-

čí chtít a zapojit se. Děláme to přece pro
sebe a pro budoucí generace. Tak doufám,
že se situace týkající se spolupráce mezi
obcí, SDH a občany bude daleko lepší, než
je tomu tak teď.
"Sami toho zvládneme tak málo, ale když se
spojíme, zvládneme cokoli."
-Helen Keller
Napsal Martin Matýsek, místostarosta obce

Okénko mateřské školy
První jarní měsíce vnáší do školy plno
aktivit a činností. Čtrnáct dětí absolvovalo deset dvouhodinových lekcí plaveckého výcviku v bazéně v Mohelnici. Výuku
zajišťovala Plavecká škola TJ Delta, jezdili
jsme spolu s dětmi ZŠ a MŠ Bohuslavice,
což se výrazně projevilo v ceně za dopravu
autobusem. Prošli jsme speciálním programem „Barevné Velikonoce“ v zámku Náměšť na Hané, který zahrnoval prohlídku
zámku s jarní výzdobou, výtvarnou dílnu
s kreativním tvořením a ukázky lidových
řemesel. S připraveným programem se tě-

šíme na vystoupení ke Dni matek ve škole
i obci. Při letošním školním výletě navštívíme Dinopark ZOO Vyškov, který představuje ideální spojení, jak poznat dávno
vyhynulé druhohorní obry a současná domácí zvířata. K oslavě Mezinárodního dne
dětí přispěje environmentální program
neziskové organizace Myslivost s názvem
“ Myslivost, kulturní dědictví ČR“. V něm
se děti seznámí s českou myslivostí a sokolnictvím, vše je doplněno ukázkou zraněných a ošetřených zvířat ze záchytných
stanic.

Devět dětí letos opustí naši školu a nastoupí povinnou školní docházku v okolních základních školách. Přejeme jim brzké začlenění se do vzdělávacího procesu
a milé vzpomínky na mateřskou školu.
Loučení s předškoláky ukončí školní rok,
přinese nám očekávané prázdniny.
Přejeme všem rodičům a dětem hodně
sluníčka, radosti, pohody, načerpání nových sil do dalšího školního roku.
Napsala Jana Voglová,
ředitelka MŠ
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prosinec 2018

Okénko Sboru dobrovolných hasičů
Milí členové a spoluobčané, dovolte mi,
abych Vás seznámila s činností našeho
sboru.
5. ledna jsme se sešli v místním pohostinství na Výroční valné hromadě sboru.
Sešlo se zde 31 řádných členů. Po zahájení
schůze si přítomní vyslechli zprávu výboru
o činnosti SDH za uplynulý rok, dále pak
zprávu o hospodaření sboru. Zpráva revizorů účtu nebyla již druhým rokem předlo-

žena. Kdo by měl zájem, podrobné zprávy
jsou k nahlédnutí u jednatele sboru.
Začátek jara byl ve znamení oprav boudy na místním hřišti. Byla zkompletována a instalována nová kuchyňská linka,
nalakovány OSB desky na stěnách i na
stropě. Byla provedena nová elektroinstalace včetně nového osvětlení. Tímto bych
chtěla poděkovat všem, kdo si udělali čas
a přiložili ruku k dílu. Jen je mi líto, že jsou

Okénko Mateřského
centra Rakováček
Vážení spoluobčané,
naše Mateřské centrum Rakováček funguje od začátku roku jako obvykle. Každý
druhý pátek se scházíme na tvořivých dílnách a vyrábíme si různé maličkosti.
Během týdne dle možností navštěvují
centrum maminky s malými dětmi a vy-

to pořád jedni a ti samí členové, kteří jsou
ochotni pomoci.
27. 4. Proběhlo již tradiční stavění máje.
Na letošní rok máme naplánovány tyto
kulturní akce:
4. 5. Otvírání studánek
1. 6. Kácení máje
Napsala Marcela Hajkrová,
jednatel SDH

Hádanka

Poznáte, u kterého domu stojí tyto dva
statné smrky?

užívají tak naši hernu. Jsem moc ráda, že
je v našem mateřském centru zase slyšet
dětský smích.
Tímto bych chtěla všem návštěvníkům
centra poděkovat za jejich přízeň a podporu.
Napsala Alena Jedličková, předsedkyně spolku

Okénko seniorů
Něco na zub:
Balkánské vrtule: listové těsto, balkánský sýr nebo Niva, vajíčko, zakysaná smetana, mák, sezamové semínko.
Uděláme si směs z nastrouhaného balkánského sýra nebo Nivy, půl vajíčka a 2
pol. lžíce zakysané smetany. Naneseme na
polovinu vyváleného plátu listového těsta,
překlopíme druhou polovinou a válečkem
lehce přitlačíme. Potřeme vajíčkem, posypeme mákem, překlopíme na druhou
stranu, opět potřeme vajíčkem a posypeme sez. semínkem. Nakrájíme na proužky
široké 2 cm a stočíme do spirály. Pečeme

na 200 stupňů asi 15 min. dorůžova. Ze
zbytku zakysané smetany připravíme dip
s česnekem.

V minulém čísle byla poštovní schránka
u domu paní D. Horákové.
Napsala Zdena Hošková

Závěr

Něco pro zasmání i zamyšlení:
Bohatství stáří:
1. stříbro ve vlasech
2. zlato v zubech
3. kameny v ledvinách
4. cukr v moči
5. železo v cévách
6. nevyčerpatelné zásoby plynu
Dostat se do špatné společnosti může
člověk ve dvou případech. Když je bez peněz nebo když je bohatý.

Kdo chce pokazit životní dráhu svých
dětí, ať jim odstraní z cesty všechny překážky.
Život je jako chléb. Časem vždy tvrdší
a tvrdší. Ale čím méně ho zbývá, tím víc
si ho ceníš.

Napsala Zdena Hošková
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Jak již zmínil starosta, tak jsme vlastně
stále na začátku volebního období a dá se
říct, že jsme dosud pořádně nepolíbení.
Pokud tedy kdokoliv máte připomínky
k naší činnosti zastupitelů nebo náměty, co by se dalo zlepšit, tak neváhejte si
s námi o tom i neformálně promluvit. Díky
teplejšímu počasí se všichni potkáváme
stále častěji, takže příležitostí je nyní více
než kdy jindy.
Přeji Vám všem v nejbližších měsících
dostatečné načerpání tepla na těle i na duši
a speciálně zahrádkářům navíc i velkou
úrodu a málo škůdců.
Napsal Václav Konečný

