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Úvod
Vážení spoluobčané a chalupáři,
od posledního zpravodaje se naší vesnicí
sice prohnala povodeň, ale doufám, že ta
Vám neodplavila srdečnost a dobrou náladu, abychom si mohli všichni vychutnat

OBSAH:
blížící se vánoční svátky a radostně přivítat nový rok. Při této příležitosti také
tradičně vychází druhé číslo zpravodaje
a nejinak tomu je i letos.
Napsal Václav Konečný

Slovo starosty
Vážení občané, chalupáři, i Vy všichni,
které zajímá dění v naší obci. Blíží se opět
konec roku a k tomuto období patří bilancování a shrnutí práce, která byla za celý
rok vykonána. Z minulého volebního období nám zůstalo ještě mnoho rozdělané
práce. Za letošní rok by tedy měly být akce
i „papírově“ dokončeny.
Například projekt rekonstrukce vodní
nádrže. Akce je již kompletně dokončena
podáním závěrečné zprávy a přijetím dotace. Nádrž je již plně funkční. Na závěr
jsme ji ještě osázeli deseti kusy leknínů,
aby nám po celou sezónu přinášela pěkný
pohled na vodu. Sem tam se zde mihnou
i nově vysazení okrasní karasi.
Další akcí, která byla stavebně započata
v letošních jarních měsících, ale projekčně byla hotova již v minulém období, je
rekonstrukce podkroví obecního víceúčelového domu a s ní spojená výstavba
komunitního centra a obecního skladu.
K zapojení se do společného projektu vybudování 11 komunitních center v Regionu Haná, jehož jsme členem, nás vedly
dvě hlavní myšlenky. Tou první je bezpochyby myšlenka vybudování místa pro
setkání 15 – 20 osob, které v obci dosud
chybělo a v němž by bylo možno pořádat
různá sezení, přednášky, drobné výstavy
a další podobné činnosti, při kterých se
budou lidé setkávat. V této době totiž setkávání lidí v celé společnosti velmi upadá a vybudováním komunitního centra se
můžeme tomuto úpadku pokusit zabránit. Tou druhou myšlenkou projektu byl
již skutečně alarmující stav části budovy,
a to konkrétně střechy, půdy, stropu atd.
Vše bylo již dávno za hranicí životnosti.
V současné době už zbývá pouze komunitní centrum dovybavit nábytkem, a mů-
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žeme zahájit jeho činnost. Prostory budou
poprvé otevřeny veřejnosti 6. 12. 2019
před tradičním rozsvícením vánočního
stromu. U této akce již také byla podána
závěrečná zpráva projektu a dotace byla v
nedávných dnech již připsána na náš účet.
Akce, která ještě zůstává nedokončena,
ale pevně věříme v její dokončení ještě
v letošním roce, je oprava kříže pod místní
farmou. U této akce jsme dlouho očekávali
přiznání nebo nepřiznání dotace. Žádali
jsme u dvou subjektů, a to u Ministerstva
zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj nám
dotaci neschválilo z důvodu velkého počtu žádostí. Ministerstvo zemědělství nám
dotaci schválilo, ale z důvodu také velmi
vysokého počtu žádostí a zvýšené administrativy s tím spojené, ji neschválilo do
konce dubna, jak tomu mělo původně být,
ale až v polovině září. Tudíž se realizace
posunula. I tak ale pevně věřím, že se vše
do konce roku stihne.
V rámci dalších dotačních příležitostí
jsme ještě získali dotaci na zalesnění vytěženého obecního lesa ve výši 57 600 Kč.
Dotace zdaleka nepokryla výši nákladů na
zalesnění, protože dotován byl pouze listnatý porost. Na zbývající zalesnění smrkem nelze dotaci získat.
Poslední žádostí, kterou jsme adresovali
na Ministerstvo pro místní rozvoj, byla žádost na obnovu dětského hřiště. Dotaci jsme
neobdrželi z důvodu obrovského (více než
desetinásobného) převisu žádostí nad poskytovanými prostředky. Hřiště jsme tedy
nechali opravit odbornou firmou dle revizních požadavků do uspokojivého stavu.
To byly všechny akce, na kterých jsme se
finančně podíleli nebo podílíme s jinými
subjekty. Když už jsme u financí, je jistě
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vhodné připomenout, že jsme se v letošním roce také potýkali s častými opravami
majetku, který už dosluhuje a v příštím
roce jej budeme muset obnovit i přes to, že
to budou pro obec vcelku nákladné investice. Jedná se hlavně o obnovu zahradního
traktoru (sekačky), který už slouží 13 roků
a v letošním roce jeho zprovoznění a údržba stály nemalé peníze. Dále také části vybavení IT obecního úřadu, které již slouží
také skoro desetiletí a v současné době již
nesplňuje běžný standard. Tyto investice
jsou tedy neodkladné.
Zastupitelstvo také již začalo s plněním
akcí, které si předsevzalo na začátku svého působení. Jsou to věci, které sice nejsou
na „oko“ vidět, ale již se na nich intenzivně
pracuje. Naprostou prioritou je dělení pozemků v lokalitě „K Bohuslavicím“, tedy
od krajské silnice za zahradou manželů
Hejlových až po pozemek za zahradou
pana Matyska. Lokalita má v současnosti 41 vlastníků a není vůbec jednoduché
získat od všech souhlas. Od letošního jara
je to neustálé přemlouvání, dopisování
a vysvětlování. Je velice smutné, že jsou to
navíc majitelé, kteří v Rakové nebydlí. Tudíž nechtějí řešit problémy, které má obec
snahu vyřešit. Tímto bych rád vysvětlil
nutnost řešení uvedené lokality a její plánovaný přínos. Jsou čtyři základní body: 1.
Zřízení zóny pro novou, ale postupnou výstavbu. Není záměrem obce rychle zastavět
a vytvořit jakýsi „satelit“, který většinou
obci přináší pouze problémy. 2. Rozparcelováním a členěním parcel v lokalitě se sníží pravidelné ohrožení zástavby na dolním
konci obce vodou při vydatných přívalo-
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vých deštích. V   případě nedostatečnostiopatření má dále obec zpracovanou studii
na odvodňovací příkop kolem zástavby. 3.
Zřízení nové bezprašné komunikace za novými parcelami v místě vedení vysokého
el. napětí, která bude spojovat krajskou komunikaci vedoucí od Bohuslavic s místní
farmou,   a tím také podstatné snížení intenzity dopravy zemědělských strojů přes
obec. 4. Oprava komunikace vedoucí za
výše uvedenými zahradami, která je v současnosti ve velmi špatném stavu. Jelikož ale
komunikací povedou sítě k plánovaným
parcelám, není ekonomicky výhodné do ní
v současné době investovat.
Po schválení dělení pozemků stavebním
úřadem bude následovat změna územního plánu obce, která je také již intenzivně
připravována a měla by proběhnout během jarních měsíců příštího roku.
Další činností, která se připravuje a řeší, je
příprava pro projekční záměr odkanalizování obce. Bylo započato předběžné oslovení
sousední obce Rakůvka v rámci jejího připojení k našemu záměru. Dále již proběhlo
několik předběžných jednání k výběru dodavatele projektu. Během příštího roku plánujeme již zahájit zpracování projektu.
Posledním připravovaným záměrem je
problémový úsek otevřeného bezejmenného toku v horní části obce. Při jednom
z letošních vydatných dešťů se v korytě
otevřeného toku uvolnilo zhruba třicet betonových žlabů. Dva z nich ucpaly zatrubněný potok v jímce u tří lip na horním konci.
Tím bylo způsobeno zaplavení domu pana
Vlčka. Po několika jednáních se správcem
toku (Povodím Moravy) přímo na místě
samém vyšla najevo téměř nepochopitelná
skutečnost, že Povodí Moravy dodnes nevědělo, že je v Rakové zatrubněný potok

a že v korytě otevřeného toku jsou uloženy
betonové žlaby. Obojí je, dle jejich vyjádření,
to nejhorší řešení. Problémem je rovný tok
v betonových žlabech o délce zhruba 130
m po konec katastru. Zde v případě vydatného deště nabírá voda rychlost a jakákoliv
překážka, která se může uvolnit, je velkým
problémem. Jediné, co nám tato instituce
poradila, je zpracování projektu, ke kterému
se nám správce toku vyjádří. Hned na začátku jsem byl upozorněn, že další zatrubnění
nepřipadá v úvahu. Prioritou je zpomalení
toku, akumulace vody a zpevnění břehů
lomovým kamenem. Obec si tedy nechala
od tří firem zpracovat návrhy řešení, které
zastupitelstvo posoudí a nechá vypracovat
projekt, který se pokusí co nejdříve zrealizovat. Dotační titul s tímto zaměřením má
být vypsán na jaře příštího roku. Prvním řešením, které by zabránilo dalšímu uvolnění
zbývajících žlabů a které by mohlo pomoci
zpomalit vodu při vtoku do zatrubnění,  je
dle všech zúčastněných projektantů vložení
lomových kamenů na dno koryta toku, což
již bylo také provedeno.
Od investičních i neinvestičních záměrů bych ještě rád odbočil k jinému dění v
obci – tedy k dění kulturnímu. Rád bych
poděkoval všem účastníkům letošního
Setkání tří obcí v Rakové u Rokycan. Jsem
velice rád, že jsou v obci stále lidé, kteří
tuto tradici chtějí udržovat a vidí ve společném setkávání obcí dobrou myšlenku
i počin. Vy, kteří jste se neúčastnili věřte,
že to byla velká škoda. Od prvního přivítání po konečné loučení bylo setkání plné
zábavy a komunikace. Musím i takto na
dálku velmi poděkovat panu starostovi,
jeho paní i všem občanům Rakové u Rokycan za vřelé přivítání, představení obce
i její prohlídku a v neposlední řadě také

za skvělou zábavu po celou dobu setkání.
Ještě jednou děkujeme.
Na závěr mého bloku se chci pozastavit
nad ukončením fungování Mateřského
centra Rakováček. Je to pár let, kdy se centrum zakládalo, byl jsem jeho iniciátorem
a nebylo úplně lehké centrum zřídit, vybudovat a sehnat peníze na zařízení. Nechci počáteční problémy znovu vytahovat
a oprašovat. Byl to dle mého názoru výborný nápad místních žen, jak se začít scházet
a vytvářet nějakou společnou činnost. Proto také nápad okamžitě získal naši podporu. Jenomže ono něco začít nebývá až takový problém, těžší ovšem je to udržovat
a postupně vylepšovat. Je to hlavně o tom
vážit si toho, co se vybudovalo a zřídilo,
a nebrat to jako samozřejmost. Ať je naše
podpora sebelepší, aby něco takového stále fungovalo, záleží pouze a jenom na členech spolku.  A to je problém dnešní doby.
Je to velká škoda, protože není nic jednoduššího, než říci „končíme“. Je to námět
pro zamyšlení všech členů. Týdenní režim
pronájmu stanovený na začátku letošního
roku je stále aktuální a běží beze změn.
Omlouvám se, že končím takto negativně. Nezbývá nám než věřit, že „druhý
pokus“ v rámci komunitního centra bude
dobře nastartován, dobře veden dlouhá
léta a budeme si vážit jeho přínosu pro
obec. Věřte, že všude tyto možnosti nemají.
Na úplný závěr svého příspěvku bych
rád poděkoval panu faráři bohuslavické
farnosti za příspěvek do našeho obecního zpravodaje. Je to opět posun dopředu.
Čím více informací bude zpravodaj podávat, tím více bude čten a oblíben. A tak
bude podstata myšlenky vydávání zpravodaje naplněna.
Napsal Petr Hajkr, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce dne 5. 5. 2019
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• výdaje na oslavu Dne matek
• dar obci Raková u Rokycan
• navýšení odměny místostarosty
• zřízení webových stránek MŠ
• výdaje na obecní hody
• dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu KC
• odkupní cenu za pozemky „K Bohuslavicím“
• objednání aktualizace MISYS
Zasedání zastupitelstva obce dne 28. 6. 2019
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• výjimku pro počet žáků v MŠ
• dodatek č. 2 ke smlouvě na stavbu KC
• závěrečný účet obce a MŠ za rok 2018
• dodavatele webových stránek MŠ
• přijetí školníka/školnice MŠ
• odprodej pozemků 707/4 a 707/1
• úvěr na předfinancování stavby KC
• opravu obecního traktorku
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Zasedání zastupitelstva obce dne 7. 8. 2019
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• pozvání projektanta pro řešení toku
v horní části obce
• produkci letního kina
Zasedání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2019
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• zjištění referencí na projektové zajištění
kanalizace
• zajištění projektu na protipovodňové
opatření toku v horní části obce
• zvětšení kanalizační vpustě v dolní části
obce

• ponechání valu na pozemku
1115/6
• vyjmutí odpovědnosti
ředitelky MŠ za prostory
MC Rakováček
• dotaci a smlouvu
na opravu kříže

Zpravodaj obce RaKOVÁ U KONICE
Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:
• návrh smlouvy o přestupcích
• vánoční divadelní představení (přesunuto
na MDŽ)
Zasedání zastupitelstva obce dne 22. 11. 2019
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• návrh smlouvy o přestupcích
• zjištění podmínek pro výběr firmy
na projekt kanalizace
• odprodej pozemků 1115/23, 1115/24,
1115/25
• smlouvu na projekt opravy toku v horní
části obce

• přijetí daru od MC Rakováček
• výdaje na ohňostroj a vánoční besídku
• dodatek smlouvy na zajištění dopravní
obslužnosti
• zadání změny územního plánu č. 2
• změnu úředních hodin účetní obce
(pověřen starosta)
• stanovisko nájemci pohostinství
• nákup nové verze systému KEO4
• návrh úpravy vyhlášky o poplatku
za svoz odpadů
• návrh úpravy vyhlášky o poplatku
ze psů

• návrh vyhlášky o pronájmu veřejného
prostranství
• pronájem nocovny na další období
• opravy v budově MŠ
• přijetí daru od Olomouckého kraje
(parcely s chodníkem)
Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:
• uložení vepřovic na pozemcích obce
Zastupitelstvo projednalo a neschválilo:
• vykazování činností starosty obce
Napsal Václav Konečný

Aktuality z naší obce
Vážení spoluobčané a chalupáři, konec
roku se blíží a s ním přichází i nové vydání obecního zpravodaje. Jak je tomu
zvykem, tak i tentokrát Vás seznámím
s aktuálním počtem obyvatel. Na sklonku
roku k datu 18. 11. 2019 žije v naší obci
201 obyvatel.
Nyní radostnější zprávy.
V roce 2019 se nám v obci narodili dva
noví občánci:
Michal Kalman narozen v červenci
Terezie Tornóczi narozena v srpnu
Tímto naše občánky srdečně vítáme mezi
nás a přejeme jim hodně štěstí, zdraví a ať
rostou jako z vody.

Bohužel nás letos opustili tři občané:
paní Marie Tichá - zemřela v únoru
pan Vladimír Klepper - zemřel v červenci
paní Zdenka Kýrová - zemřela v říjnu

Dále se z naší obce odstěhovala paní
Štefánia Mikulková a to začátkem ledna
letošního roku.

Uctěte prosím památku zesnulých spoluobčanů vzpomínkou na ně!
Dále musím zmínit to, že se k nám přistěhovali tito noví spoluobčané:
Blanka Hortigová
Agáta Hortigová
Beáta Hortigová
Pavla Bieligová
Damián Křížek
Žaneta Křížková
Gabriela Křížková
Alena Blažková

Samozřejmě nesmíme opomenout ani významná výročí našich spoluobčanů v roce 2020:
leden – pan Josef Čapka oslaví 50 let
únor – paní Jaroslava Fichtová oslaví 50 let
březen – pan Josef Kvapil oslaví 80 let
červen – paní Emilie Koutná oslaví 75 let
červenec – paní Hana Klabalová oslaví 50 let

srpen – pan Jan Hajkr oslaví 75 let
srpen – pan Vít Vyroubal oslaví 70 let
srpen – paní Irena Kalábová oslaví 50 let
prosinec – pan Vít Otáhal oslaví 60 let

Na závěr bych Vám chtěl popřát klidné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí,
osobní i rodinnou spokojenost.
Napsal Martin Matysek, místostarosta obce

Okénko mateřské školy
Letošní školní rok jsme opět zahájili jako
jednotřídní mateřská škola s počtem 28 zapsaných dětí. Přijali jsme novou provozní
pracovnici paní Dagmar Matyskovou, která v dělené pracovní době zastává pozici
školnice a pracovnice při výdeji stravy. 29
let tuto činnost vykonávala paní Věra Páleníková. Za ředitelství mateřské školy bych
jí ráda touto cestou poděkovala za dlouholetou obětavou činnost, kdy každodenně s láskou stlala dětem postýlky, připravovala obědy, svačinky, pomáhala děti
oblékat, doprovázet k autobusům, uklízet
školu, aby se tam všichni cítili hezky. Její

péčí prošly dvě generace dětí, které na ni
s láskou a milým úsměvem vzpomínají.
Všechny zaměstnankyně školy jí přejí, aby
tento okamžik byl pro ni radostným okamžikem, kdy končí celoživotní pracovní
povinnost a nastává období klidu, pohody,
věnování se koníčkům a rodině.
Podzim zastihl naši školu plnou aktivit
a činností. V říjnu proběhla beseda s Policií ČR o prevenci, bezpečnosti a výcviku
služebních psů s praktickými ukázkami.
Měsíc listopad věnujeme ekologii, pozorování přírody a sběru přírodnin. Těšíme
se na adventní období s programy ve škole

i mimo ni. Čeká nás vánoční focení, program “Zámecké Vánoce“ v zámku Čechy pod Kosířem, divadelní představení
„Obušku z pytle ven“ v divadle v Prostějově, hudební program ve škole „Vánoční
příběh“. Rozsvěcení vánočního stromu
v obci a vánoční besídka pro rodiče ukončí
aktivity v tomto roce.
Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů,
ale jen štěstí, zdraví, láska a přátelství dávají smysl našim dnům. Láskyplný rok
2020 přejí zaměstnankyně školy.
Napsala Jana Voglová, ředitelka MŠ
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Okénko Sboru dobrovolných hasičů
Milí členové a spoluobčané, dovolte mi,
abych Vás seznámila s činností našeho
sboru v druhé polovině roku 2019.
• 4. 5. jsme uspořádali na místním hřišti
tradiční ,,Otvírání studánek“. Počasí nám
však nepřálo, proto jsme museli taneční
zábavu se skupinou Detox rock zrušit.
• 1. 6. proběhlo kácení máje a na hřiš-

ti byly připraveny speciality k jídlu i pití.
Hezké odpoledne završila tradiční tombola. Děkujeme všem sponzorům.
• 16. 8. jsme uspořádali taneční zábavu
se skupinou Detox rock. I když návštěvnost nebyla příliš velká, myslím si, že kdo
chtěl, tak se bavil.

Do konce roku ještě plánujeme Valnou
hromadu, která se uskuteční 30. 11. 2019
v místním pohostinství. Hlavním tématem
schůze bude volba starosty SDH a členů
výboru.
Přeji všem hezký zbytek roku.
Napsala Marcela Hajkrová,
jednatel SDH

Okénko Mateřského centra Rakováček
Vážení spoluobčané, naše MC Rakováček končí svoji činnost.
Náš spolek byl založen v únoru roku
2011, kdy naše děti byly ještě malé a my
maminky jsme pro ně a taky pro nás,
chtěly vytvořit místo, kde budeme trávit
společný čas. Místo, kde bychom mohly
společně něco tvořit, podnikat či organizovat. A to se nám povedlo. Naše nadšení
bylo veliké a plány jakbysmet. Čas ale letí
a děti odrůstaly a v Rakováčku jich bylo
čím dál méně a nové nepřicházely. Doufa-

la jsem, že mladé maminky s malými dětmi by mohly po nás toto nadšení převzít,
ale nestalo se tak. Proto jsem 24. 10. 2019
svolala členskou schůzi, na které jsme společně rozhodly o zrušení spolku a zahájení
likvidace.
Majetek MC Rakováček jsme darovaly obci, aby prostory MC mohly i nadále
sloužit jako místo pro setkávání našich
spoluobčanů, či pro činnost jiných spolků
v naší obci.

Tímto bych chtěla naposledy poděkovat
všem členkám MC Rakováček a jejich dětem za společně strávené chvíle, Vám milí
spoluobčané za podporu a také obci za finanční prostředky, které nám pomáhaly
v naší činnosti.
Přeji Vám všem jen to dobré...
Napsala Alena Jedličková,
předsedkyně spolku

Okénko seniorů
Něco na zub:
VÁNOČNÍ OŘECHOVÉ MUŠLIČKY
Těsto:
25 dkg hladké mouky
Hera
1 vejce a 1 žloutek
lžíce vody
lžíce rumu

Náplň:
10 dkg mletých ořechů
10 dkg mletého cukru
1 vejce
vanilkový cukr
lžíce rumu
citronová kůra
špetka skořice

Ze surovin uděláme těsto a necháme
v chladu odpočinout.   Potom vyválíme
na plát a vykrajujeme kolečka, naplníme ořechovou nádivkou, přehneme napůl a okraje
přimáčkneme k sobě (mají se při pečení lehce otevřít). Dáme péct do trouby vyhřáté
na 180 °C asi na 15 minut do zrůžovění. Ještě teplé obalujeme ve směsi mletého a vanilkového cukru.

Něco pro zasmání i zamyšlení:
Není důležité hodně vydělat, ale málo
utratit.
Vzdělání je nejlepší cestovné pro stáří.
Pokud člověk nemá děti, nezná míru své
trpělivosti a sílu svého hlasu.
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Jaký je rozdíl mezi českým a americkým
důchodcem? Žádný, oba si mohou ze svého důchodu udělat výlet do Prahy.
Napsala Zdena Hošková

Zpravodaj obce RaKOVÁ U KONICE

Naši legionáři v první světové válce
Zhruba před čtrnácti dny mně oslovil
pan Otáhal z Luké s nabídkou, která se
neodmítá. Již delší čas se s kamarády baví
hledáním ve vojenských archívech. Náhodou se dostal ke knize, kterou jsme vydali k výročí naší obce v roce 2016, a dospěl
k názoru, že je možné se dostat do hloubky
v tématu našich legionářů v první světové
válce. Možná vy nejstarší občané, můžete
k danému tématu také ještě něco přidat,
nebo i vy mladší můžete přispět něčím
z vyprávění vašich dědů a babiček. Jeho
nabídku jsem tedy okamžitě přijal s velkým vděkem a můžeme se těšit průběžně
na zajímavé informace o tom, kde a kdy
naši legionáři sloužili. Z pohledu obce je to
opět velký posun vpřed při objevování historie obce. Díky za takové příspěvky a hledání. Informace jsou navíc podloženými
výstupy z vojenského ústředního archívu.
Nyní tedy první výstupy z jeho práce.

• 1918 Simbirsk, Bugulma (střežil „zlatý
carský poklad“ v Irkutsku)
• 1919 Obrana magistrály – úsek Ačinsk –
Krasnojarsk
• 1920 cesta domů transport č. 28 – loď
Vladivostok 1. 6. 1920, loď „Edellyn“

RODÁCI, VOJÁCI 1. SVĚTOVÉ VÁLKY,
LEGIONÁŘI:

Zabořil Stanislav,
nar. 1. 9. 1874 v Rakové, bydliště Klužínek, vojín, legie ruská
- Záložní pluk 9 střelecký pluk 82 „K. H.
Borovského“
• Bojoval na Povolžské frontě, obrana
magistrály na úseku Kungur – Šuricha –
Kansk
• Dále bojoval u Bachmače, Syraně, Buzuluku, Bugulmy.
• Zajetí: 14. 9. 1914 Sandoměř
• Cesta domů: Transport č. 31 Loď
Protesilaus, Vladivostok 8. 6. 1920, Vancouver
21. 6. 1920, cesta vlakem Halifax 20. 7. 1920
následovně lodí Minekahda do Cuxhafenu

Pospíšil František,
nar. 30. 1. 1900, vojín, legie italská
- 13. střelecký pluk
- 47. Domobranecký prapor
• Zajetí: Latisana
Bratři
Seitler Alois,
nar. 1. 12. 1880, vojín, legie ruská
- 93. Polní pluk
- 10. Střelecký pluk „Jana Sladkého
Koziny“ Samara v červenci 1918
• Zajetí: 16. 5. 1915, Jablonka

Seitler Karel,
nar. 15. 4. 1894, vojín, legie italská
- 39. Střelecký pluk „Výzvědný“
• Bojoval u Monte di val Bella
• Po přesunu do vlasti bojoval na Slovensku
• Zajetí: 3. 11. 1918 Tagliamento
Švec Josef,
nar. 2. 5. 1896, legie ruská         
- 93 polní pluk
- 15 zemský polní pluk
- Kornilův úderný prapor
• Zajetí: 3. 9. 1915 Dubno

30. 7. 1920 a vlakem přes Německo, návrat
do vlasti 4. 8. 1920
Chytil Josef,
nar. 30. 12. 1896, svobodník, legie ruská
- 13. Zemský pohotovostní pluk
- 4. Střelecký pluk
• Zajetí: 15. 6. 1916, Kozín
Novák Alois,
nar. 1. 11. 1897, vojín, legie ruská
- Kremenčuk 93 polní pluk
- 1. Střelecký pluk „Mistra Jana Husa“
Zborov
• Zajetí: 27. 6. 1916 Rožnov, Karpaty
Sleha Josef,
nar. 18. 8. 1895, vojín, legie ruská
- 16. Zemský polní pluk
- 8. Střelecký pluk
• Zajetí: 15. 9. 1915, Rovno
Tichý František,
nar. 24. 11. 1890, vojín, dělostřelec – střelmistr, legie ruská
- 13. Zemský pluk
- 1. Lehký dělostřelecký pluk
• Zajetí: 26. 3. 1915 Karpaty
Toto jsou zatím dodané informace, které
budou ještě v průběhu mapování průběžně dopisovány.
Napsal Petr Hajkr,
starosta obce

Vánoční slovo faráře
„Zvěstuji vám velikou radost, radost pro
všechen lid: v městě Davidově (tj. v Betlémě v Izraeli) se dnes narodil Spasitel, Kristus Pán.“
Boží Dítě, narozené v Betlémě, nese jako
dar ve svých dlaních tajemství smíření
a pokoje pro celé lidstvo. On je Knížetem
pokoje. Ano, tato radostná zpráva zazněla v tuto noc nad Betlémem a stále platí
pro všechny, kteří uznávají její význam,
kteří si váží tohoto vzácného Dítěte. Je potřeba opakovat je v tyto požehnané dny:
„Christus est pax nostra!“ – „Kristus je
naším pokojem“. Pamatujme, že i v době
zmatků a neklidu, nejistot a pochybnosti,
nevíry a zklamané lásky, uprchlických krizi, korupce, životních tragédii a vážných
nemoci, při odchodu nejbližších či přátel…

potřebujeme si připomenout naše kořeny
a najít „skálu“ tj. smysl našeho života.
Vánoční svátky nám připomínají jak
důležitý a krásný může být život. Křesťané věří, že se v Ježíši Kristu sám Bůh
stal člověkem. Nejsou nejdůležitější dárky, sněhová nadílka či krásná světýlka
na stromečku. Nejsou nejdůležitější naše
nákupy, úklid či výtečné vánoční jídlo.
Přejeme si proto především pokoj a lásku, bez kterých se celá vánoční atmosféra
stává jenom pustým představením a kýčovitou dekorací. Je třeba zdůraznit, že se
kdysi před dvěma tisíci léty Bůh narodil
v dějinách v městečku Betlémě jako člověk, abych se já jednou narodil pro nebe,
pro věčnost jako „Bůh“. Už v této chvíli se
alespoň trochu rodím pro nebe, když je v

mém srdci láska, úsměv a dobro. Nejprve
ale sám musím si uvědomit, že být člověkem znamená přijmout povolání k lásce k
druhým, znamená budovat smíření, pokoj
mezi lidmi, znamená připustit moc Božího
odpuštění, která mění lidské srdce. K tomu
nás volá ten sám Ježíšek, který nás navštěvuje o Vánocích a obdarovává dárky, a který přece sám je pro nás největším dárkem.
V období předvánočním se snažíme
o kulturní život a probouzení v našem
nitru vánoční atmosféry, proto i v našem
v kostele v Bohuslavicích chystám vánoční
koncert:
V neděli 22. prosince v 17 hod. vystoupí Josef Bartoš a spolupracující
s ním místní skupina „Potkali se dva“.
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Jste srdečně zváni a těším se na vás. Prosím,
přijďte, podpořte tuto akci a náš kostel. Pozvěte také své známé a přátelé!
Výtěžek z koncertu bude věnován na
opravu oken a zhotovení nových vitráži – tj. barevných skel s postavami světců
v hlavních šesti oknech našeho kostela.
Hlavním úkolem oprav v kostele v roce
2020 jsou nová hlavní okna a především
vitráže. Možné je přispívat na naše opravy
v kostele anebo na farní účet: Římskokatolická farnost Bohuslavice u Konice, č.:
1500405359/0800 s poznámkou „dar na
opravy“. Každý, kdo má možnost a dobrou vůli, může přispět na tento účel. Hle-

dám také hlavní sponzory, kteří zafinancují jednotlivé vitráže, kteří za prvé: mohou
ovlivnit výběr postavy, která na vitráži
bude v okně přítomná, za druhé: budou
napsání na vitráži jako ti, kteří jednotlivou
vitráž zafinancovali. Mohou to být obce,
rozmanité organizace či podniky, rodiny, jednotlivé osoby. Budu rovněž takové
sponzory hledat i v rodném Polsku. Ještě
jednou děkuji za všechny dary, společná
setkání a spolupráci na všech „frontách“
společného života v obci a ve farnosti.

Zvu k účasti na duchovním programu vánočních svátků:
• V pondělí 23. prosince na 18 hod. je
„živý Betlém“ ve Vilémově.
• Půlnoční mše sv. je v úterý 24. prosince v Bohuslavicích v 22 hod.
• Hlavní vánoční mše sv. je ve středu
25. prosince v Bohuslavicích v 8 hod.
Ke krásnému a pokojnému prožití vánočních svátků přeji všem občanům hodně pokoje a lásky.
P. Pawel Zaczyk,
farář Bohuslavice u Konice
www.farnostbohuslaviceuk.webnode.cz

Hádanka
Poznáte, ve štítě kterého domu je tento
znak Raka??

Závěr
Na závěr tohoto na obsah velmi bohatého čísla zpravodaje Vám všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok. Především bych Vám ale rád

popřál strávení těchto svátečních dnů
v příjemné společnosti Vašich blízkých
a jen s dobrou náladou.
Napsal Václav Konečný

V minulém čísle byly smrky v zahrádce
pana Jaroslava Vlčka. Správně odpověděla
a odměnu získává slečna Natálka Hudečková.
Napsala Zdena Hošková
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