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Úvod
Vážení spoluobčané a chalupáři,
jaro nám letos začalo nějak brzo, takže
je již dávno v plném proudu. O to intenzivnější nyní může být vědomí toho, jaké
máme štěstí, že žijeme na vesnici. I přes
současná karanténní opatření si totiž můžeme jarního počasí užívat v podstatě bez
většího omezení na svých zahrádkách

OBSAH:
nebo na procházkách v přilehlých polích
a lesích.
Kdybyste i přesto potřebovali ukojit
touhu po nových informacích z naší obce
nebo prostě jen ukrátit dlouhou chvíli, tak
Vám přinášíme první číslo letošního zpravodaje.
Napsal Václav Konečný

Slovo starosty
Vážení občané, chalupáři, přátelé obce.
Letošní rok nezačal zrovna pozitivně. Právě probíhající pandemie, která negativně
ovlivnila životy všech lidí na celém světě,
je stále velkým problémem a nepochybně
ještě dlouho bude. Jelikož o pandemii slyšíme stále a mnoho lidí tyto informace již
velmi „otravují“, nebudu se k tomuto všudypřítomnému problému více vyjadřovat.
Vše se zpomalilo, dokonce i zastavilo, což
sice bylo již delší dobu potřeba jak v ekonomice, tak v osobních životech, ale určitě
nikdo nepočítal, že to bude až tak masívní
a za tuto velmi vysokou cenu. Jsme ale stále v podstatě na začátku roku a je potřeba
myslet pozitivně i plánovat lepší zítřky.
Zkrátka máme více času se podívat, jak
nám to jaro krásně probíhá. Krátce Vás rád
seznámím s rozjezdem roku v úkolech,
které si zastupitelstvo předsevzalo.
V letošním roce se zastupitelstvo rozhodlo, že započne s přípravami projektu na vybudování splaškové kanalizace v obci. Požádali jsme o dotaci z POV
Olomouckého kraje na první část projektu u KÚOK a dotace nám byla přiznána.
První část projektu v rámci Územního
rozhodnutí bude hotova do konce tohoto
roku. Hodnota první části projektu byla ve
výběrovém řízení vysoutěžena za 205 700
Kč. Dotace činí 50% celkových nákladů.
V příštím roce bude navazovat další část
projektu, tedy stavební povolení.
Další projektovou přípravou prochází
projekt protipovodňové úpravy nezatrubněného potoka v horní části obce z důvodu zpomalení vtoku do zatrubnění, které
několikrát v minulých letech bylo velkým
problémem při vydatných deštích. Projekt
připravuje projekční kancelář Vodohos-
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podářský ateliér s.r.o., pro kterou jsme
se rozhodli z důvodu nejlepších referencí
a nejnižší nabídnuté ceny za zpracování
projektu. Realizaci plánujeme během příštího roku. Během letošního podzimu čekáme vyhlášení výzvy v rámci dotačního
titulu. Dotace by měla pokrýt 80 % celkové
ceny realizace díla.
Obec také zahájila změnu územního
plánu č. 2 v rámci plánované lokality pro
výstavbu a také několika dalších požadavků jak občanů, tak i chalupářů, které byly
do změny zapracovány. I tato změna by
měla být hotova do podzimu tohoto roku,
ale v současné době je velmi těžké něco
slibovat, nebo dokonce si stanovit přesné
termíny. Zkrátka tuto dobu musíme brát
takovou, jaká je.
Stejný problém také řešíme v rámci
opravy kříže u cesty k Lipinám. Práce stále
nejsou dokončeny a již podruhé posouváme termín definitivního dokončení. Musíme pouze doufat, že kříž bude usazen do
konce června tak, jak nám ukládá dotační
titul. Nejdříve jsme čekali na schválení dotace více než půl roku a v současné době
čekáme na dokončení díla. Zhotovitele
díla také postihla karanténa v rámci pandemie a několikatýdenní zpoždění je na
světě.
V rámci drobnějších akcí bych rád zmínil obnovu lesa, kde jsme vysázeli přes
šest set stromů, právě také probíhá čištění
údolí v Dolách a také jsme znovu obnovili
(doplnili) alej kolem krajské cesty k Bohuslavicím i ke Krakovci. Ještě nějaký čas
bude trvat, než se aleje vysázené v minulých letech udrží bez pomoci a budou nám
dělat radost pokaždé, když pojedeme kolem. Na návsi jsme vysázeli živý plot ko-
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lem autobusové točny v rámci vytvoření
jakéhosi „přírodního retardéru“, protože
někteří noví řidiči zkrátka dle mého názoru nejezdí tak, jak se patří kolem dětského
hřiště, a navíc na zatravněné ploše kolem
točny nemohla tráva ani vzejít, protože
byla pořád rozježděná.
Kromě budování a zkrášlování obce
bych se rád také zmínil o nových vyhláškách a novém navýšení poplatků. Obě
jsou sice velmi nepopulárními opatřeními,
ale i to patří k místnímu životu a musíme
je respektovat. V rámci poplatků jsme navýšili poplatek za svoz komunálního odpadu na 550 Kč. Tato částka je však stále
nízká a určitě se bude ještě v budoucnu
zvedat. V současné době se skutečná vynaložená částka blíží k 800 Kč na občana.
Rozdíl doplácí obec. Musíme tedy rozdíl
mezi těmito částkami pravidelně korigovat. Poplatek za psa sice byl navýšen o 100
% na částku 100 Kč a za druhého psa na
200 Kč, ale poplatek je i tak stále nízký
a nemyslíme si, že by byl pro někoho zatěžující.
V rámci obecně závazných vyhlášek
jsme přistoupili hlavně k znovuzavedení
vyhlášky o místním poplatku za využívání veřejného prostranství, a to ze dvou
zásadních důvodů. Určitě v tom nehledejte, a ve velké míře se to již vysvětlilo,
zákaz „rozumného“, tedy běžného parkování aut na veřejném prostranství. Vyhláška byla zavedena hlavně z důvodu
povinnosti jakéhokoli prodejce čehokoliv oznámit tuto skutečnost na obecním
úřadě. Dále také řeší „skládkování“ na
veřejném prostranství. Do současnosti
totiž obec neměla žádnou přímou právní
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oporu v řešení neoprávněného ukládání
jakéhokoliv materiálu na obecní pozemek.
Jednoduše řečeno, pokud chcete uložit cokoliv na obecní pozemek, není s tím problém za dodržení určitých podmínek, ale
je potřeba požádat obec a ta to na určitou
pevně stanovenou dobu v zásadě povolí.
Jsem rád, že i tuto změnu naprostá většina
pochopila a neměla s tím zásadní problém.
Tradičně bych Vás sice ještě rád pozval
na několik kulturních akcí pořádaných
obcí, ale v současné době tak neučiním.

Současný stav tomu určitě nepřeje, a tudíž
nejde také nic plánovat. Letos jsme pouze
stihli oslavu MDŽ, která již druhým rokem udělala radost místním ženám, které
mají rády divadelní představení. Budeme
v tom určitě pokračovat. Tradiční oslavu
Dne matek nebudeme moci uskutečnit
z důvodu koronavirového nařízení vlády. Několik pěkných setkání a přednášek
jsme měli spolu s koordinátorkou centra také připravených v nově otevřeném
komunitním centru, ale budeme je také

muset posunout na pozdější dobu, až se
opatření alespoň zmírní. O všem Vás v dostatečném předstihu budeme informovat
rozhlasem, na webových stránkách, nebo
v dalším zpravodaji.
Na úplný závěr mého příspěvku bych
Vám všem rád popřál pevné zdraví a klidné prožití nastávajícího léta bez koronavirových omezení.
Napsal Petr Hajkr,
starosta obce

Z činnosti zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce dne 20. 12. 2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• vyhlášku č. 1/2019 (poplatek za svoz
odpadů)
• vyhlášku č. 2/2019 (poplatek ze psů)
• pronájem nocovny do roku 2022 firmě
Arriva Morava a.s.
• termín konání inventur obecního majetku a složení inventarizační komise
• rozpočtové provizorium od 1. 1. 2020
• návrhy ke změně č. 2 územního plánu
• navýšení odměny konkrétním zastupitelům
• příspěvek na opravu oken a vitráží kostela v Bohuslavicích
• dodatek ke smlouvě o dílo na opravu
kříže
Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:
• vyhlášku č. 3/2019 (pronájem veřejného
prostranství)

Zasedání zastupitelstva obce dne 31. 1. 2020
• vyhlášku č. 1/2020 v novém znění (pronájem veřejného prostranství)
• vyřazení majetku dle provedených inventur
• nákup IT vybavení
• výdaj ve výši 89 370 Kč včetně DPH na
zakoupení vlajky pro místní SDH
• dodavatele na výsadbu 1350 stromků
v obecním lese
• zajištění konání divadelního představení
• žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci kanalizace obce
• pojistnou smlouvu na pojištění podnikatelských rizik

• pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti zastupitelů
obce
• nákup vybavení KC
• uspořádání veřejné sbírky na
opravu oken a vitráží kostela
v Bohuslavicích
• výdaje ve výši 99 480 Kč na
vybavení zásahové jednotky
návrhy ke změně č. 2 územního
plánu

Napsal Václav Konečný

Aktuality z naší obce
Vážení spoluobčané a chalupáři,
jarní vydání našeho obecního zpravodaje
je zase tady. Jak je tomu zvykem, rád bych
Vás seznámil s výročími spoluobčanů na
letošní rok a jinými důležitými informacemi týkajícími se obyvatel naší obce.

Bohužel rok 2020, co se týká úmrtí, pro nás
nezačal moc dobře.
V únoru nás navždy opustili tito spoluobčané:
Pan Ivo Kýr zemřel 13. 2. 2020
ve věku nedožitých 61 let.
Pan Jaroslav Kovář zemřel 29. 2. 2020
ve věku nedožitých 74 let.

Nyní trošku z veselejšího soudku. V tomto
roce budou někteří z našich spoluobčanů
slavili nebo budou slavit svá jubilea a to:
Pan Čapka Josef st.
v lednu oslavil svých 50 let.  
Paní Fichtová Jaroslava
v únoru oslavila svých 50 let.
Pan Kvapil Josef
v březnu slavil svých 80 let.

Dále ti, kteří se na svá významná životní výročí těší:
Paní Koutná Emílie bude v červnu slavit svých 75 let.
Paní Klabalová Hana bude v červenci slavit svých 50 let.
Pan Vyroubal Vít v srpnu oslaví svých 70 let.
Paní Kalábová Irena v srpnu oslaví svých 50 let.
Pan Hajkr Jan v srpnu oslaví svých 75 let.
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Tímto bychom chtěli pozůstalým rodinám
vyjádřit svou lítost nad velkou ztrátou
v jejich srdcích a doufat v to, že navzdory
těmto šrámům na duši, které jste utrpěli,
po čase zříme ve Vašich očích jiskry naděje, štěstí a lásky. Upřímnou soustrast!

Všem oslavencům ze srdce přejeme vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, lásku a hojnost
božího požehnání.
V roce 2020 se zatím nikdo nenarodil a počet spoluobčanů je 199 k měsíci dubnu.

Zpravodaj obce RaKOVÁ U KONICE
Vážení spoluobčané, chci Vám poděkovat,
že v těchto těžkých dnech, kdy nás obklopuje strach o naše blízké, se všichni chováte velice zodpovědně. Už tím, že jsou mezi
námi dobrovolníci, kteří v rámci svého
volna obětovali svůj čas a prostředky, aby
mohli být nápomocni. Například tím, že
šijete roušky, nebo si vzájemně vypomáháte. Máte naše uznání!

Dále bych chtěl poděkovat členům JPO
SDH Raková u Konice, kteří byli ochotní se podílet na společné činnosti s PČR
(zařazení členů JPO SDH k hlídce PČR
v oblasti Litovelska), bohužel ale v den
plánovaného výjezdu byla tahle činnost
ukončena z důvodu nasazení AČR, a tudíž
jsme již nebyli potřeba.

Chci Vám všem závěrem popřát pevné
zdraví a chladnou hlavu, ať se brzy sejdeme při nějaké veselejší příležitosti a přeji
Vám všem, aby se tahle krizová situace do
Vašich životů zapsala co nejméně jak po
zdravotní stránce, tak i té finanční.
Napsal Martin Matysek,
místostarosta obce

Okénko mateřské školy
Mimořádná epidemiologická situace
zasáhla chod celé naší společnosti a také
školy. Z naplánovaných akcí se některé
podařilo zrealizovat, většina však byla
počátkem jara zrušena. V únoru děti navštívily divadelní představení „Terezka
a kouzelné autíčko“ v divadle v Pros-

tějově. Předškoláci spolu s dětmi ze ZŠ
a MŠ Laškov prožili kouzelné dopoledne
ve hvězdárně Prostějov a také započali
dvouhodinové lekce předplaveckého výcviku v ZŠ Vítězná Litovel. Do školy zavítal se soutěžně zábavným vystoupením
klaun Ála, masopustní období vyvrcholilo

maškarním karnevalem. Vlivem aktuální
situace pandemie a nebezpečí nákazy virového onemocnění Covid-19 byla škola
z rozhodnutí zřizovatele od 17. 3. až do
odvolání uzavřena.
Napsala Jana Voglová,
ředitelka MŠ

Okénko Sboru dobrovolných hasičů
Vážení členové SDH, spoluobčané a chalupáři,
chci Vás touto cestou seznámit s děním
našeho spolku od posledního vydání zpravodaje. Koncem roku, tedy přesněji 30. 11.
2019 jsme se sešli v místním pohostinství na pravidelné Valné hromadě sboru.
Hlavním cílem hromady bylo zvolit nové
členy výboru. V dostatečně dlouhé době
před konáním Valné hromady byl členům
doručen dotazník, ve kterém měli navrhnout, koho by si představovali ve výboru
SDH. Podle nám vráceným dotazníkům,
jsme oslovili všechny uvedené členy, zda
chtějí pracovat ve výboru. Mimo šesti členů nebyl nikdo ochoten se voleb účastnit.
Je to smutné, neboť naše organizace tehdy
čítala 89 řádných členů. Náš požadavek
byl sestavit výbor alespoň z devíti členů.
Takže všichni pochopí, že v tom případě
nemělo cenu tisknout žádné volební lístky,
protože jednoduše nebylo z koho volit. Na

Valné hromadě byla přednesena zpráva
výboru SDH za rok 2019, zpráva hospodářky sboru, zpráva revizorů účtu. Návrhová a volební komise předložila návrh
na složení výboru SDH a návrh byl jednohlasně schválen. Nově budeme pracovat
v tomto složení:
Starosta – Langer Vladimír ml.
Místostarosta – Čapka Josef st.
Velitel – Matýsek Martin
Strojník – Hajkr Jan st.
Jednatel – Hajkrová Marcela
Člen výboru – Hudečková Ilona
Mimo tyto členy výboru budou pro SDH
pracovat jako hospodář sboru – Guziková
Eliška a jako revizoři účtu- Hajkr Marek
a Srovnal Josef.
Všem patří poděkování za ochotu přispět k fungování našeho sboru.
Dále Valná hromada odsouhlasila navýšení členských poplatků a nutnost je uhradit nejpozději do 31. 12. aktuálního roku.

Také Valná hromada navrhla a schválila
fond brigádních hodin. Podrobnosti najdete na stránkách obce.
Na letošní rok jsme měli naplánované
tradiční akce, jako je stavění a kácení máje
a otvírání studánek. Vzhledem k současnému omezenému stavu kvůli koronavirová
pandemii se bohužel tyto akce pravděpodobně letos neuskuteční. Hlavní letošní
událostí je pořízení hasičského praporu.
Je potřeba poděkovat zastupitelům obce,
kteří schválili nákup tohoto praporu pro
reprezentaci našeho sboru. Prapor máme
v plánu slavnostně posvětit zároveň s oslavou svaté Anny v rámci obecních hodů,
ale bude záležet na tom, jak se vyvine současná situace a zda bude možno tyto oslavy uspořádat.
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát
za náš sbor hlavně pevné zdraví.
Napsala Marcela Hajkrová,
jednatel SDH

Okénko Komunitního centra
Vážení občané, chalupáři i Vy všichni
ostatní, kdo čtete toto vydání zpravodaje,
chtěla bych Vás seznámit s projektem
nově vzniklého Komunitního centra v Rakové u Konice.
Cílem projektu je prostřednictvím komunitní sociální práce a doplňkových aktivit
v 11 obcích Regionu Haná nastartovat činnost
komunitních center jako míst pro sociální

začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení a jako prostor pro mobilizaci zdrojů uprostřed daných komunit. K podpoře
komunitní práce bude v projektu zapojen
sociální pracovník s odbornou způsobilostí
podle zákona č. 108/2006 Sb.  Komunitní sociální práce bude ve všech podpořených KC
naplňovat principy aktivizace (rozvíjet činorodost členů komunity), participace (zapo-

jování lidí do sousedské komunity a přímá
realizace opatření), kolektivní a skupinová
spolupráce. Tyto principy budou zakotveny v zakládacích listinách každého KC.
Cílem vzniku komunitního centra v naší
obci, je snaha zlepšení mezilidských vztahů, podpora osob sociálně vyloučených
a osob sociálním vyloučením ohrožených
a podpora osob pečujících o malé děti.
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Členové komunity se mohou aktivně
účastnit na všech fázích vzniku a fungování komunitního centra - plánování vzniku
komunitního centra, rozhodování o jeho
podobě, jeho budování, řízení a zajištění
běžného provozu, vyhodnocování funkčnosti a efektivity. Komunitní centrum
v naší obci se bude snažit vhodně zvolenými aktivitami podpořit a začlenit do
společenství cílové skupiny.
Občané obce byli seznámeni s náplní
práce komunitního centra formou ankety,
kde měli možnost svým názorem ovlivnit zaměření fungování této komunity.
Z distribuovaných anketních lístků se mi

vrátilo jen asi dvacet procent. Očekávala
jsem vyšší zájem občanů, ale asi je to způsobeno dobou, ve které žijeme. Z ankety
a z prvních průzkumů mají hlavně senioři
zájem o počítačové kurzy, o kurzy finanční
gramotnosti a sebeobrany. Osoby pečující
o děti do 15 let mají zájem o zdravotnické
kurzy, různé tvoření a výlety.
I když komunitní centrum vzniklo již
v říjnu loňského roku, nezahálíme a zpracováváme analýzu potřeb.
Cílem analýzy je mapování a zjišťování
konkrétních potřeb dané komunity i jednotlivých cílových skupin, navrhování
jednotlivých aktivit komunitního centra.

Prostřednictvím podrobné analýzy byl navržen za spoluúčasti dané komunity model fungování KC. Následně vznikl plán
činností dle rozhodnutí na základě analýz
potřeb.
I když jsme již něco na jaro naplánovali,
současný nouzový stav nám nedovoluje
tyto akce uspořádat. Proto, jakmile nám to
situace dovolí, budeme se pravidelně setkávat při různých aktivitách...
Napsala Marcela Hajkrová

Okénko seniorů
Něco na zub:
Jahodové řezy
Ingredience:
• 1/4 kg másla
• mletý cukr
• jahodový puding
• 1/2 l jahod
• čokoládová poleva

Postup:
Upečeme světlý piškot na plech. Potřeme ho jahodovým krémem a pocákáme čokoládovou polevou.
Jahody (mohou být i zmražené) rozmixujeme a doplníme do 1/2   litru ovocnou šťávou
nebo vodou. Uvaříme jahodový puding, do kterého místo mléka dáme ovocnou směs
a 2 polévkové lžíce cukru. Po zchladnutí vyšleháme s máslem a dle chuti přisladíme.
Krémem potřeme piškot a na závěr pocákáme čokoládovou polevou.
Napsala Ludmila Horáková
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Něco pro zasmání i zamyšlení:
Vůbec se doma v karanténě nenudím. Jen by mě zajímalo, proč je v rýži z Penny jen 2854 ks zrníček
a z Lidlu 3084?
Když dáte člověku rybu, nakrmíte ho pro tento den. Když ho naučíte chytat ryby, nasytíte ho na celý
život.
Co děti nenaučíme, to od nich nemůžeme očekávat. Čím víc si to zjednodušíme, takové plody
můžeme čekat.
Nedívej se tam, kde se mají líp než ty, ale dívej se tam, kde se mají ještě hůř a budeš v životě šťastný.
Napsala Zdena Hošková

Okénko
pana faráře
„Non abbiate paura!“ - „Nelekejte se!“.
Pán Ježíš o Velikonocích překonal každé zlo a smrt, abychom se nebáli. A dnes
máme mnoho důvodů k obavám, nastala
těžká doba. Mnozí, zvláště důchodci, se
bojí epidemie koronaviru, zaměstnanci se bojí, že přijdou o práci, živnostníci
mají strach o své podnikání, zemědělce
čeká další rok sucha a lesy v naší oblasti
mizí nám před očima. K tomu bych přidal smutný obraz zavřených domovů
pro seniory, zrušené všechny společenské
a kulturní aktivity a nakonec zamčené
kostely… Abychom žili dál, potřebujeme
mít naději, abychom měli budoucnost,
musíme se navzájem podporovat a budovat silné a krásné vztahy. Nesmíme se
v tu chvíli vzdát a říct si… nějak to bude…
Musíme tím více věřit a bojovat za naše
rodiny, práci a společnost. Kristus, který o
Velikonocích překonal zlo a smrt, je nám
nadějí, že každou dobu zla a tmy dokážeme překonat jen tehdy, když se opřeme
o nejlepší hodnoty a budeme mít důvěru
k Bohu a k lidem.
Snad už se pomálu budeme dostávat z krize, i když její následky budeme pociťovat
ještě delší dobu. Přes všechno nechtějme
rezignovat na plnohodnotný život. V letošním roce bude nutné omezit mnohé
aktivity. Určitě se nebude konat veřejný
průvod Božího Těla v Bohuslavicích. Pravděpodobně pouť na sv. Annu v Rakové
a rovněž pouť sv. Bartoloměje v Bohuslavicích bude mít skromnější ráz. Snad nebude všechno zrušeno a nemoc, jak mno-
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květen 2020
zí prorokují, nevrátí se na podzim. Podle
možností sloužím normálně jen jak to je.
V době, kdy píšu tento článek, se bohoslužby, byť v omezeném počtu, konají normálně. Jak mnozí víte, v kapli v Rakové se
snažím podle vyhlášení dělat bohoslužby
pro místní občany jednou za dva měsíce
a míním v tom pokračovat.
Rovněž i moje investice dostaly zabrat
a bude jisté opoždění v plánech, které má
farnost. Kostel v Bohuslavicích potřebuje ještě mnoho oprav. Chystá se výměna
oken a podle nápadu z minulého roku, by
měly být do nových oken nainstalovány
i vitráže. Prosil jsem o pomoc v uskutečnění tohoto projektu některé místní podnikatele a obce v okolí. Snad nějakou podporu
pro toto dílo obdržím. V obcích se bude
konat rovněž veřejná sbírka. Měla se konat
letos na jaře, ale myslím si, že nebude vadit, když ji odložíme o rok, na příští jaro.
Doufám, že alespoň dvě první vitráže už

budou nainstalované.  Alespoň tak uvidíte, na co můžete přispět. K tomu článku
přidávám poslední návrh projektu vitráži,
který je společný za obec Raková a Rakůvka, na kterém je zobrazovaná sv. Anna (babička Ježíšova a maminka Panny Marie)
– patronka Rakové a její dcera, tj. Panna
Marie Svatohostýnská – patronka Rakůvky. Vím, že všem se nebude tento projekt
líbit, ale skutečně hledám kompromisní
variantu, která je přijatelná pro všechny
dobrodince a rozpočet investice. Pro zajímavost informuji, že cena jedné vitráže
je 120.000 Kč. A tak… jak jsem říkal dříve.
Doba může být těžká a zlá, ale dělat nějaké dobro se musí! Proto se investice určitě
bude konat.
Nenajdeme smysl života v úspěchu, slávě či majetku, nenajdeme ho ani v lidském společenství a přátelství, které také
může být zničeno či omezeno. Najdeme
jej jen v lásce Boha, který se dává člověku,

i když je všechno zakázáno a do lidských
srdcích se vtírá strach a beznaděje. Kristus se nebojí. Lékem k beznaději je jenom
láska. I když nemůžeme plně žít, protože
jsme ohrožení nemocí a preventivními
opatřeními. Nesmíme se bát, ale tuto příležitost zkusme využít k posílení lásky
k Bohu a lidem. Strach buduje zlo, agresi,
smutek, rezignaci, nenávist. Opuštěnost
a ohroženost může být naproti tomu příležitostí k posílení víry, k posílení jistoty,
že všechno bývá, může být, ale nemusí,
jen Pán a jeho láska je a trvá věčně. Ticho,
které přišlo, burcuje naše srdce. Zastavím
se a zamyslím… Mám žít dál stejně, dělám
všechno správně, dokážu dělat něco jinak
nebo něco víc…?
P. Pawel Zaczyk,
farář Bohuslavice u Konice
www.farnostbohuslaviceuk.webnode.cz

Závěr

Hádanka
Poznáte, v které části obce se nachází tato zídka?

Závěrem bych Vám všem rád popřál
pevné zdraví v těchto složitých dnech
a doufám, že se budeme opět brzy potkávat a poznávat se nejen podle očí, ale i podle úsměvu nyní skrytému za rouškou. :)
Napsal Václav Konečný

V minulém čísle byl štít domu p. Mrákavy, Raková č. 69.
Napsala Zdena Hošková
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