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Úvod
Vážení spoluobčané a chalupáři,
alespoň v úvodu zpravodaje se pokusím
vyhnout dopadům stávající epidemiologické situace, takže dále už pouze samá
pozitiva :). Vždyť alespoň počasí se nám
po delší době vrátilo do starých kolejí a vše
se nám i přes léto krásně zelenalo. V údolí
nám hlasitě zurčel potůček, v obecní nádrži na návsi mezi kvetoucími lekníny probleskovaly trupy rybiček a zahrádkáři si
libovali nad bohatou úrodou. Snad je toto
příslibem i podobně standardní zimy, kdy
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děti budou moci vytáhnout sáně a možná
dokonce i brusle.
Dalším důkazem, že vše zlé je vždy k něčemu dobré, budiž i to, že díky různým
omezením nás většina zůstala uvnitř hranic
naší malé zemičky a mohli jsme si tak zase
jednou uvědomit, jak krásně tady máme.
Co se za poslední půlrok událo v hranicích katastru naší malé vesničky se pak
můžete dočíst v tomto novém čísle obecního zpravodaje.
Napsal Václav Konečný

Slovo starosty
Vážení občané, chalupáři, přátelé obce.
Jak jsem psal již na jaře v prvním čísle zpravodaje, letošní rok nezačal zrovna pozitivně. A evidentně ani nijak pozitivně nekončí.
Možná pouze s malou změnou, že po divokých prvotních proticovidových jarních
opatřeních (řekl bych řešených s horkou
hlavou) jsme si tak nějak zvykli a naučili
jsme se s opatřeními trochu žít. Nebuďme
ale negativní a těšme se na příští rok. Negativních zpráv je všude kolem dost, proto
je zbytečné si vytvářet další. Příspěvek starosty však musím zahájit naléhavým připomenutím, nebo chcete-li prosbou ohledně
dodržování obecně závazných vyhlášek
v obci. Myslím si, že např. venčení psů
mimo veřejné prostranství, zákaz spouštění
motorových pil, sekaček a podobných hlučných strojů v neděli nebo úklid nepořádku
a stavebního materiálu na cizím pozemku
jsou naprosto samozřejmé věci a rozumní
dospělí lidé nebudou v tomto ohledu zbytečně obtěžovat okolí a znepříjemňovat
život svým spoluobčanům. Doufám, že
se všichni, kteří se podobných přestupků
dopouštějí, nad sebou zamyslí a v rámci
společné ohleduplnosti tyto činnosti již dál
nebudou provádět. Určitě to přispěje k pohodovějšímu životu v obci.
Nyní bych Vás chtěl tradičně seznámit s prací zastupitelstva v letošním roce
a s plány na příští rok, i když je pravdou,
že v tuto dobu je to s plánováním trochu
složitější. V letošním roce jsme konečně
fyzicky i účetně dokončili opravu zdevastovaného kříže v dolní části obce. Oprava

PSČ: 798 57 Laškov Tel/fax: 582 383 454

přišla celkově na 198 100 Kč. Dotace činila
138 670 Kč, ale dosud k nám nedorazila :).
Opět důsledek celkového zpomalení všech
řízení během tohoto období.
Dále intenzivně tvoříme podobu hlavního vedení plánované trasy splaškové kanalizace, kterou jste mohli shlédnout na úřední desce obce a ke které jste se také mohli
vyjádřit. Ti, kterých se to bezprostředně
týká (myslím zásahem trasy do pozemku),
byli osloveni a vedeme s každým jednání
v rámci celkové spokojenosti, i když vždy
to úplně nejde a musí přijít na řadu kompromis. Jsem ale rád, že jsme se prakticky
se všemi domluvili. Zbývá nám vyřešit poslední úsek, ale pevně věřím, že do konce
letošního roku tuto první kapitolu projektu
dokončíme.
Další akcí, kterou do konce letošního
roku dokončíme, je projekt protipovodňového opatření v horní části obce, od kterého
si slibujeme zpomalení a zajištění naplavenin u vtoku do zatrubněné vodoteče v případě přívalových dešťů, jarního tání apod.
Následně budeme čekat na dotační titul
vhodný pro realizaci záměru. Ač jsou tyto
tituly pravidelně vyhlašovány, nedovedeme v současné době odhadnout, kdy se tak
stane.
Za zmínku jistě také stojí dokončení projektu „Změna územního plánu č. 2 obce Raková u Konice“, která je v rámci obce hotova již od října, ale čeká na úplné dokončení
v rámci Městského úřadu v Konici a Krajského úřadu Olomouckého kraje. Dokument je
zásadní pro další celkový rozvoj obce.
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Možná jste již zaslechli pár informací
o velkém projektu (prakticky největším
v tomto zaměření v republice), do kterého se také svým kladným přístupem zapojila naše obec spolu s dalšími 22 obcemi, které se k projektu připojily. V rámci
tohoto projektu bude společností INFOS,
která získala dotaci ve výši bezmála
285 000 000 Kč z Ministerstva průmyslu a obchodu na zavedení vysokorychlostního internetu optickým kabelem do
23 obcí, realizována během následujících
let 2021 a 2022 akce, která do budoucna
zajistí stabilní vysokorychlostní internet
a s tím spojené produkty (vysokorychlostní internet, kabelová televize apod.) pro
nás i další obce. Projekt se tvoří v souladu
s výše uvedenými probíhajícími projekty. Všech se totiž týká uložení vedení do
země. Hlavními zadáními všech zmíněných projektů bylo kromě spokojenosti
občanů také co nejmenší poškození infrastruktury vybudované v minulých letech,
což není úplně jednoduché, ale doufejme,
že se ve velké míře podaří. Zatím jsem vás
tedy informoval o projektových přípravách v obci, které řekněme si upřímně, nejsou zatím vidět, ale o to víc vidět budou,
až se začnou realizovat:).
V letošním roce jsme však dostali příležitost požádat si v rámci Regionu Haná o dotace, jak za obec, tak i za Sbor dobrovolných hasičů, který je již jedinou organizaci
pro kulturu v obci. Možnosti jsme využili
a v obou případech jsme byli úspěšní prakticky v maximální výši.

prosinec 2020
Z dotace získané pro obec opravíme a zmodernizujeme prostory knihovny, což jsou
poslední prostory ve víceúčelové budově,
které již dlouhý čas neprošly modernizací,
a dále dotaci použijeme na boční odnímatelné rolety pro kulturní zařízení (posezení)
na hřišti, které budou chránit při nepřízni
počasí a přispějí tak k prodloužení kulturní
sezóny. Na závěr bude také v rámci dotace opraveno zábradlí u schodiště na hřiště.
Celkové náklady projektu jsou 312 037 Kč
a dotace činí 80%, tedy 249 629 Kč.
Z dotace pro SDH bude zakoupen mobilní sklad pro uložení techniky a nářadí, 10
ks vycházkových uniforem, 10 ks dětských
stejnokrojů, 20 ks pivních setů (lavičky),
spotřebiče pro kulturní zázemí v kulturním areálu na hřišti (1x lednice a 1x pultový mrazák) a mobilní velkoplošný stan.
Celkové náklady projektu jsou 305 399 Kč
a dotace činí také 80%, tedy 244 319 Kč.
Další dotací, o kterou jsme žádali u Krajského úřadu Olomouckého kraje, je nákup
7 ks kompletních zásahových obleků pro
zásahovou jednotku SDH v ceně 99 480 Kč.
Dotace z KÚOK činí 46 300 Kč.
Posledním nemalým příspěvkem z dotačních programů je příspěvek z Ministerstva
zemědělství ve výši 257 022 Kč na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v nestátních
lesích za rok 2020. Za velkou pomoc při
žádosti o příspěvek bych rád touto cestou
poděkoval našemu spoluobčanovi- panu
Tomáši Mikulkovi.
Na listopadovém zastupitelstvu budu
předkládat návrhy dalších akcí na rok 2021.

O tom ale až v dalším čísle zpravodaje. Uvidíme, co vše nám nový rok přinese a také
co dovolí v závislosti na současných opatřeních.
Od finančních toků v obci a realizací rozvoje obce bych se na závěr mého příspěvku
velice rád zamyslel nad jednou z posledních velmi nepříjemných událostí, která
nás letos postihla. Mám na mysli nečekané
a velmi smutné úmrtí našeho dlouholetého
a prvního polistopadového starosty obce
pana Josefa Švece, který nás opustil ve 71
letech, tedy ještě ve věku, kdy by si člověk
měl užívat spokojeného důchodového odpočinku a předávat mladším zkušenosti
a poznatky, kterých během svého života
nabyl. Osud byl ale v tomto ohledu krutý
a rozhodl jinak. Všichni jsme ho znali jako
obětavého a velmi pracovitého člověka,
který toho pro obec velmi mnoho obětoval
a také odpracoval. Nejenom že obec v roce
1990 osamostatnil a v roce 2003 nechal heraldikem panem Miroslavem Pavlů vytvořit a Parlamentem České republiky schválit
obecní symboly, ale také v rámci větších
projektů v obci obnovil a zmodernizoval
rozvody elektrifikace v obci, nechal v obci
zavést plyn a udělal také bezpočet akcí
menšího rázu. V rámci společné iniciativy
s paní Staníkovou (která již bohužel také
není mezi námi) z nynější družební obce
Zádveřice – Raková vytvořili od roku 2000
přátelství, které trvá a rozvíjí se dodnes.
Funkci starosty obce svědomitě zastával
v létech 1990 – 2006. Po volbách v roce 2006
mi předal nejen funkci starosty, ale do roku

2010 mi stále předával zkušenosti ve funkci
místostarosty, za což mu touto cestou velmi děkuji. Vždy jsem si toho velice vážil
a vážit budu. Jak jeho práce, kterou pro
obec odvedl, tak i zkušeností, které mi předal. Myslím si, že hlavní myšlenkou práce
starosty obce je nejenom obec dobře reprezentovat, ale také v obci něco zanechat
pro další generace a to se mu povedlo. Pan
Švec byl člověk, kterého zajímalo veškeré
dění kolem a také si na mnohých věcech
zakládal. Jednou z nich bylo to, že si ukládal všechna parte zemřelých spoluobčanů,
chalupářů i lidí z blízkého okolí. Napadla
mne tedy myšlenka na vytvoření památky
na jeho osobu v tomto, ač pro někoho možná nepříjemném nebo nezvyklém ohledu.
I smrt ale patří k životu, a proto jsme tato
parte zpracovali, založili a na jeho počest
pojmenovali jako Švecova kronika. Věřte,
že ač jsou to věci velmi nepříjemné, na velmi mnoho lidí jsme rádi při tvorbě kroniky
v dobrém zavzpomínali. Byl bych velice
rád, kdybychom v tomto jeho díle pokračovali v dobrém slova smyslu. Na závěr
mohu tedy jen za celé zastupitelstvo poslat
vzkaz: Pepo, velice ti děkujeme a odpočívej
v pokoji.
Velice děkuji také za dopis od družební obce Zádveřice Raková, jehož text je ve
zpravodaji uveřejněn.
Na úplný závěr mého příspěvku bych
Vám všem rád popřál pevné zdraví, klidné
prožití svátků vánočních a úspěšný vstup
do nového roku 2021.
Napsal Petr Hajkr, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce dne 13. 5. 2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• rozpočet MŠ na rok 2020
• rozpočet obce Raková u Konice na rok
2020
• pořízení změny č. 2 územního plánu
zkráceným postupem
• vybudování optické sítě firmou INFOS
Art
• bezúplatné přijetí parcel od OK (chodník)
• zřízení spořicího účtu pro vybudování
kanalizace
• zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce
• HV mateřské školy za rok 2019
• přijetí dotace od OK na projekt kanalizace
• přijetí dotace od OK na vybavení
zásahové jednotky
Zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• závěrečný účet obce za rok 2019
• bezúplatné přijetí parcel do majetku obce
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• zajištění vyjednání odkupu části parcel
č. 169/1 a 166/2
• převod 29 000 Kč z rezervního fondu do
fondu investic v MŠ
• konání a výdaje na oslavu sv. Anny
• návrh smlouvy s OK o poskytnutí dotace
na projekt kanalizace
• žádost k Regionu Haná na opravu zázemí
na hřišti a opravu knihovny
• uspořádání veřejné sbírky na opravu
oken a vitráží kostela v Bohuslavicích
Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:
• přijetí dotace od MMR na opravu
dětského hřiště
• přijetí dotace od MMR na opravu kříže
Zasedání zastupitelstva obce dne 29. 7. 2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• zrušení poskytování dotace na docházku
dítěte do MŠ
• poskytování příspěvku mateřské škole do
fondu oprav
• nákup zahradního traktorku

• žádosti o dotaci a spolufinancování akcí
(Oprava knihovny a hřiště, SDH - vybavení
pro kulturní a spolkovou činnost)
• změnu názvu Komunitního
centra na Kulturní centrum Raková.
Zasedání zastupitelstva obce dne 24. 8. 2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• navýšení příspěvku rodičů na obnovu
hraček v MŠ
• pořízení změny č. 2 územního plánu
• směnu pozemků za obecním úřadem
• navýšení ceny smlouvy o dílo na
159 000 Kč (protipovodňová opatření)
• žádost související s výstavbou palírny
• nákup jednorázových roušek a rukavic
Zasedání zastupitelstva obce dne 29. 9. 2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• zařazení do působnosti MAS Regionu
HANÁ na další období
• poskytnutí příspěvku na opravu oken
a vitráží kostela v Bohuslavicích

Zpravodaj obce RaKOVÁ U KONICE
• smlouvu o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce (domovní přípojka)
Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:
• dodatek č. 1 smlouvy o dílo s ENVI
Agentura Trunda (kanalizace)

Zasedání zastupitelstva obce dne 18. 11. 2020
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• výdaje v obvyklé výši na mikulášskou
nadílku
• zajištění podkladů pro výběr konkrétního
zásahového vozidla kategorie L1Z
• opravu stávajícího přítoku dolní požární
nádrže

• výdaje na obecní ohňostroj.
• pozvání odpovědné osoby
k projednání porušení obecní
vyhlášky
• nákup deratizačních
myších stanic

Napsal Václav Konečný

Aktuality z naší obce
Vážení spoluobčané a čtenáři, rok se s rokem sešel a znovu je tu nové vydání Obecního zpravodaje.
Jak už tomu bývá zvykem, seznámím Vás s aktuálními počty obyvatel.
Bohužel ani v letošním roce nás neminula úmrtí našich spoluobčanů. Dovolte mi, abychom si připomněli naše zesnulé spoluobčany,
kteří nás v letošním roce opustili.
V únoru nás opustil pan Ivo Kýr - nedožitých 61 let a pan Jaroslav Kovář - nedožitých 74 let. Následně v červenci pan Josef Kvapil 80 let a v září nás opustil bývalý dlouholetý starosta naší obce, zasloužilý hasič pan Josef Švec - 71 let.
Uctěme společně jejich památku vzpomínkou na ně!
Ačkoli teď procházíme těžkým obdobím a čelíme globálnímu zmatku, strachu a bohužel i nesmírnému chaosu, tak mi dovolte Vás
potěšit dobrou zprávou, kterých v tomto roce byl hrubý nedostatek.
Tímto bych chtěl všechny seznámit s novými občánky naší vesnice. Hned v lednu se narodila Anastasia Stašová a v září Karolína
Březíková. Jménem mým i jménem zastupitelstva si dovoluji pogratulovat rodinám a malým slečnám popřát do života jen to nejlepší!
I v letošním roce se do naší obce
přistěhovali noví občané:
Pan Václav Urban
Paní Vladimíra Urbanová
Pan Michal Grulich
Paní Jiřina Grulichová
Pan Jan Čalkovský
Paní Helena Munduchová
Pan Pavel Čejka

Nyní občané, kteří se odstěhovali
a zrušili trvalý pobyt v naší obci:
Paní Hana Šmehlíková
Paní Jana Hemzal
Slečna Aneta Hudečková
Pan Zdeněk Hudeček

V roce 2020 oslavili svá životní výročí:
Pan Josef Čapka 50 let
Paní Jaroslova Fichtová 50 let
Pan Josef Kvapil 80let
Paní Emilie Koutná 75 let
Pan Vít Vyroubal 70 let
Paní Irena Kalábová 50 let
Pan Jan Hajkr 75 let
Všem ze srdce gratulujeme!

Všechny nové spoluobčany ze srdce vítáme!
Obec Raková u Konice měla k měsíci listopadu 203 obyvatel.

Na závěr bych Vám všem chtěl popřát do nového roku především hodně lásky, zdraví a to nejen Vám,
ale celým Vašim rodinám, ať se u vánoční tabule shledáte všichni ve zdraví.
A pokud to bude jen trochu možné, přeji si začít nový rok 2021 mnohem lépe než ten minulý.
Napsal Martin Matysek, místostarosta obce

Dopis starostky obce Zádveřice-Raková
Vážení občané – „Rakováci“,
dovolte mi připomenout v souvislosti
s úmrtím pana Josefa Švece následující výročí:
Je to už neuvěřitelných 20 let, co vznikla myšlenka paní Zdeňky Staníkové,
účetní obce Zádveřice-Raková (zemřela
v dubnu roku 2012), uspořádat setkání
obcí Raková.
Na možnost setkání a navázání přátelství
odpověděl ze tří oslovených obcí Raková

(u Rokycan, u Konice a jedna na Slovensku)
právě pan Josef Švec – váš tehdejší starosta.
Asi nikdo netušil, že z prvního velmi příjemného setkání, které proběhlo ve Vaší obci
v měsíci srpnu roku 2000, vznikne přátelství
na dlouhá léta. Tímto chci dodatečně poděkovat dnes již zesnulému panu starostovi
Josefu Švecovi.
Díky jeho prvotní vstřícnosti jsou naše obce
obohaceny o spoustu nádherných zážitků ze

společných setkání a o spoustu nových přátel.
Závěrem chci říct: i když už několik
účastníků našich prvních setkání bohužel
mezi námi není, pořád zůstávají přátelé,
kteří mají zájem tuto vzájemnou družbu
udržovat. Děkuji.
Napsala Marie Michalíková,
Obec Zádveřice-Raková
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Okénko mateřské školy
Ve školním roce 2020/2021 se škola zapojila do výzvy Šablony III a v nich vypsaného projektu „Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání“ spolufinancovaného Evropskou unií. Z aktivity
„Využití ICT ve vzdělávání v MŠ“ jsme
získali balíček produktů, ten obsahuje 10
kusů tabletů, interaktivní dotykový panel a k tomu příslušný notebook, který
využíváme jak pro panel, tak i pro běžný
provoz školy. Jednou z podmínek k získání dotace je uspořádání projektových
dnů ve škole i mimo ni. Děti pracují spolu
s odborníkem z praxe na daném tématu,
poznávají nové věci, zdokonalují se, učí se
hrou. V měsících září a říjnu se nám podařilo zrealizovat dva projektové dny ve
škole a jeden projektový den mimo školu.
Ve škole proběhla živá hudební produkce
pana Soldána „Abeceda“ s ukázkou hudebních nástrojů, Karlovarské hudební
divadlo odehrálo pohádku „O prasátku

Arturovi“. Děti se zábavnou formou učily
ekologickému chování, rozlišování materiálů a domácímu třídění odpadu. V projektovém dni mimo školu jsme navštívili
„Zlatou farmu Štětovice u Vrbátek“. Po
konzumaci svačinky z místních mléčných
produktů jsme prošli farmu, poslechli si
zajímavé vyprávění o krmení hospodářských zvířat, pozorovali automatické dojení krav. Zhoršení epidemiologické situace a vydání krizových opatření utlumilo
pořádání dalších akcí ve škole i mimo ni.
Jiný projekt, který realizujeme ve škole,
přispívá k rozvoji pohybové gramotnosti
dětí od 3 do 6 let. „Se Sokolem do života
aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se
zvířátky“ postavičky zvířátek provázejí děti při cvičení, pomáhají orientovat se
v činnostech a v plnění úkolů. Metodický materiál, který mají učitelky v rámci
projektu k dispozici, je jedním z nejlépe
zpracovaných materiálů osnov pro těles-

nou výchovu. Splněné úkoly, vzhledem
k věku, jsou zaznamenávány každému dítěti individuálně do sešitu.
V říjnu proběhla ve škole implementační
aktivita „Jablíčkový den“ spojená s moštováním. Od Regionu HANÁ jsme získali
k zapůjčení přenosný drtič a lis na mošt,
k tomu zdarma potřebné věci k moštování
(nádoby, cedník, skleněný demižon, láhve
a dvě bedny jablek). Děti se zamýšlely nad
účelem jednotlivých komponentů a celkovém sestavení moštovače. Účastnily se
přebírání, omytí a krájení jablek. Vylisovaný mošt byl ochutnán na místě a dopit
po odpoledním odpočinku. Z této činnosti
jsme si odnesli spoustu nových poznatků a praktických zkušeností. Jak jsem již
uvedla, současná nepříznivá situace ovlivňuje nejen chod celé naší společnosti, ale
i školy. Doufáme a těšíme se na lepší časy.
Napsala Jana Voglová, ředitelka MŠ

Okénko Sboru dobrovolných hasičů
Vážení členové SDH, spoluobčané a chalupáři. V následujících řádcích Vás seznámím s činností našeho sboru.
Na jaře se, vzhledem k vyhlášenému
nouzovému stavu, nekonalo tradiční Otvírání studánek. Začátkem května jsme však
již v omezeném počtu účastníků postavili
na návsi májku. Koncem května jsme uspořádali na místním hřišti kácení máje. Byly
zde připraveny dobroty z grilu i udírny
a mnoho jiného občerstvení. Jako pokaždé
jsme tuto akci završili bohatou tombolou.
Děkujeme všem sponzorům, hlavně pak
obecnímu úřadu a firmě REKMAN s. r. o.
V červenci jsme ještě zorganizovali odpolední posezení na hřišti s bohatým občerstvením. Z důvodu coronavirových opat-
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ření bylo letos zrušeno hasičské okrskové
cvičení, které mělo být uspořádáno u nás
na hřišti.
Aktivní členové našeho sboru se začali
věnovat mládeži a požárnímu sportu jako
takovému. Věříme, že spolupráce vedoucích a mládeže bude pokračovat a oboustranně se zlepšovat. Naše řady mladých
hasičů je třeba neustále rozšiřovat, a tak
v případě zájmu budou noví členové vítáni.
Byla zprovozněna stříkačka PS 8 a zároveň prováděna běžná údržba naší techniky.
Na podzim proběhlo odborné proškolení velitele a strojníků JPO. Díky OÚ jsme
postupně dovybavováni také oděvy, ať už
se jedná o oděvy zásahové, pracovní nebo
vycházkové.

V současné době jsme již zazimovali stroje, hřiště i překážky. Posledním počinem
v roce bývá Výroční valná hromada, kterou máme naplánovanou na 12. 12. 2020.
Ale uvidíme, jak se bude nadále vyvíjet
nouzový stav a zda se budeme moci sejít.
Také je nutné do konce roku uhradit členské příspěvky – které činí 100,- Kč za člena
do 18 let věku a 150,- Kč za člena nad 18 let.
Na podzim nás bohužel navždy opustil
náš dlouholetý člen pan Josef Švec. Za jeho
dlouholetou příkladnou práci ještě jednou
děkujeme.
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát
hlavně pevné zdraví.
Napsala Marcela Hajkrová, jednatel SDH

Zpravodaj obce RaKOVÁ U KONICE

Okénko Kulturního centra
Vážení spoluobčané a chalupáři, ráda
bych Vás seznámila s aktivitami našeho
centra. Jak jste již v úvodu měli možnost
si povšimnout, změnili jsme název našeho
sdružení z Komunitního centra na Kulturní centrum. Bylo nám to umožněno po
dohodě s naším zřizovatelem, tedy Regionem Haná, jelikož i v jiných centrech se
označení ,,Komunitní“ setkalo se špatným
pochopením náplně centra. Vybrali jsme
po diskusi s podpořenými osobami a panem starostou název ,,Kulturní centrum“,
které o náplni svého fungování hovoří
samo. Na jaře, při první vlně pandemie,
jsem společně s jednou maminkou - podpořenou osobou v našem projektu - šila
roušky. Ty pak byly k dispozici zdarma
v místním obchodě.
Po ukončení nouzového stavu se členové kulturního centra podíleli na organi-

zaci akce SDH při tradičním kácení máje.
V červnu jsme se sešli a vyrobili si bylinkové soli, které každá využijeme doma při
vaření. V červenci započal první začátečnický kurz práce s počítačem. Pan Václav
Konečný připravil prezentaci a seznámil
účastníky kurzu se základy práce s počítačem. V těchto kurzech budeme pokračovat, hned jak nám to současný stav dovolí.
S firmou PRESAFE byla uspořádaná
preventivní přednáška na téma – Bezpečně doma i na ulici. Tato přednáška byla
určena především seniorům. Začátkem
září proběhl kurz Nordic Walking- chůze s holemi. Kurzem nás provedla paní
Mgr. Lenka Sehnalová a při procházce nás
naučila, jak správně používat hole. V říjnu, těsně před vyhlášením druhého nouzového stavu, jsme si ještě stihli nakreslit
putovní kamínky akrylovými barvičkami.

Všechny tyto akce finančně podporuje
obec Raková. Jednou za měsíc je v místnosti kulturního centra poskytováno bezplatné poradenství v otázkách sociálního
a zdravotního zabezpečení - nárok na dávky nebo pomůcky, poradenství při ztrátě
zaměstnání, finančních, rodinných či jiných problémech. Poradenství poskytuje
paní Bc. Pavlína Fojtíková.
Bylo naplánováno daleko víc akcí, hlavně před Vánocemi - vyrábění ozdob, perníčků, svícnů. Bohužel, současná situace
nám neumožňuje se hromadně setkávat,
proto všechny akce proběhnou příští rok.
Musíme věřit, že příští rok bude více nakloněn skupinovým akcím a že se zase
všichni ve zdraví budeme setkávat.
Napsala Marcela Hajkrová

Vánoční slovo faráře
„Bůh nikdy nedá nikomu takový dar, který
není schopný přijmout. Dává-li nám Bůh dar
Vánoc, pak proto, že myslí, že jsme schopni jej
pochopit a přijmout.“ Papež František
Vánoční svátky nám připomínají, jak
důležitý a krásný je život. Křesťané věří, že
se v Ježíši sám Bůh stal člověkem. Nejsou
nejdůležitější dárky, sněhová nadílka či
krásná svítilka na stromečku. Nejsou nejdůležitější naše nákupy, úklid či výtečné
vánoční jídlo. Přejme si především pokoj
a lásku, bez kterých se celá vánoční atmosféra stává jenom pustým představením
a kýčovitou dekorací. Je třeba si připomenout: před dvěma tisíci léty se Bůh narodil v dějinách v městečku Betlémě jako
člověk, aby se jednou člověk narodil pro
nebe, pro věčnost. Už v této chvíli se každý z nás může trochu narodit pro nebe, jen
když je v našem srdci trochu lásky, úsměvu či dobrého slova. K tomu nás vzývá ten
sám Ježíšek, který nás navštěvuje o Vánocích a obdarovává dárky.
V podstatě dnes ještě nevíme, jak budeme prožívat letošní vánoční svátky. Epidemie Covid-19 zastavila spoustu lidských
aktivit. Mnozí z nás ztratili práci nebo alespoň příjmy. Někteří byli vážně nemocní,
byť jen jednotlivci odešli na věčnost z našeho okruhu kvůli té podivné nemoci. Letošní svátky budou asi ještě víc prázdné,
možná i smutné. Když píši tuto zprávu ani
nevím, jestli mám Vás kde pozvat ohledně
vánoční tematiky. Spíš se nebudou konat
veřejná otevírání stromečku v našich obcích v regionu. Určitě nebude živý betlém
ve Vilémově, což bylo už velkou vánoční
tradicí v nejbližším okolí. Nebudou v na-

šich kostelích žádné adventní koncerty.
Půlnoční mše sv. určitě budou, ale nevíme,
jaká budou omezení, která budou platit
o Vánocích, ale určitě tyto mše nebudou
tak slavnostní jako v minulých letech,
i když jste stejně srdečně na ně zváni.
V letošním roce se asi musíme naučit
prožívat svátky jinak, více v úzkém kruhu přátel a rodiny. Bude méně příležitostí
někde na veřejnosti prožít něco z vánoční
atmosféry. Zbývá nám si to vynahradit
v přírodě a doma s nejbližšími. No co už…
Musíme se naučit žít více pro sebe a nejbližší. V podstatě tady se skrývá smysl
Vánoc a krása lidského života. Jsme nově
pozváni objevit tajemství rodiny a důležitost jednotlivých lidských vztahů. Někdy
to není tak jednoduché, ale je to v podstatě
nejdůležitější úkol našeho života.
Chtěl bych jménem svým a celé farnosti bohuslavické poděkovat za veřejnou

sbírku, která se konala u Vás v obci. Její
účelem byl příspěvek na nové vitráže do
oken farního kostela. Na jednom z nich
bude umístěná rovněž patronka Rakové,
kterou je sv. Anna. Vybralo se v obci Raková u Konice 24023,- Kč. Stejnou částku
na tento účel přidala samotná obec. Docela
mě mrzí, že jsme je na podzim nestihli nainstalovat. Učiníme to určitě na jaře. Ještě
jednou velké Pán Bůh zaplať panu starostovi, zastupitelům a všem občanům!
Zvu k účasti na Půlnoční mši sv., která se
koná ve čtvrtek 24. prosince v Bohuslavicích
v 22 hod. Hlavní vánoční mše sv. bude v pátek 25. prosince v Bohuslavicích v 8 hod.
Ke krásnému a pokojnému prožití vánočních svátků přeji všem občanům hodně pokoje a lásky.
Napsal P. Pawel Zaczyk,
farář Bohuslavice u Konice
www.farnostbohuslaviceuk.webnode.cz
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Odlehčovací služba Charity Konice

Pečující osoby už nebudou na péči samy
Kdo v rodině pečujete o svého blízkého
z důvodu jeho vysokého věku, onemocnění či postižení, tak víte, jak náročný úkol
to je. Potřeba pomoci se nedá vypnout či
utlumit jako např. televize. Nedá se přerušit jako nějaká rozdělaná práce a později
se k ní vrátit. Péče o potřebného je téměř
nepřetržitý úkol daný jeho dennodenními
životními potřebami. Je to podobné jako
s péčí o dítě. Také musí být trvale zabezpečena.
Občas ale může rodičům s dítětem někdo pomoci, odlehčit jim v jejich povinnostech, aby si mohli trochu odpočinout
nebo zařídit potřebné záležitosti. Většinou
takto pomohou babičky, tety či dobré kamarádky.
U domácí péče o potřebné v rodinách
bude pečujícím osobám úlevu nabízet
Charitní odlehčovací služba Charity Konice. Tato služba bude poskytována terénní
formou, tzn. že bude dojíždět do domácího prostředí rodin klientů, kteří se o sebe
nedokáží z důvodu věku, chronické nemoci nebo zdravotního postižení postarat. Úkolem terénní odlehčovací služby je
poskytnout právě pečující osobě nezbytný
čas k odpočinku nebo zajištění svých potřebných záležitostí. Pečující osobu v tento
čas nahradí právě pracovníci odlehčovací
služby.
Odlehčovací služba bude nabízet tyto
úkony:
• pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o svoji osobu – převlékání, krmení,
chůze doma i venku, přesuny apod.

• pomoc při osobní hygieně – hygienická
péče na lůžku, v koupelně, péče o vlasy,
nehty aj.
• pomoc při přípravě a podání jídla a pití
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod k lékaři,
na úřad, upevnění kontaktu s rodinou
apod.
• sociálně terapeutické činnosti – podpora
a rozvoj osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činno
sti – nácvik a upevňování motorických,
psychických a sociálních schopností apod.
Služba bude zpoplatněna dle platného
Stanovení úhrad, které je stanoveno na
130,- Kč za hodinu, dle skutečně spotřebo-

vaného času ve prospěch klienta Odlehčovací služby.
Pokud jste pečující osobou a tímto představená charitní služba by Vám mohla pomoci, neváhejte se na nás obrátit včetně
dotazů, a to buď osobně v sídle dispečinku
terénních sociálních služeb Charity Konice
na adrese: Karafiátova 12, Konice nebo na
tel: 736 250 539, případně u vedoucí a sociální pracovnice Charitní odlehčovací služby
Konice: Naděžda Páleníková DiS., tel: 739
524 364, email: nadezda.palenikova@konice.charita.cz nebo u sociální pracovnice
této služby: Bc. Iva Vrbová, tel.: 731640799,
email: iva.vrbová@konice.charita.cz.
Informace o odlehčovací službě sdílíme také na webu www.konice.charita.cz,
kde najdete informace také o pečovatelské službě, domácí zdravotní a hospicové
službě, o Domově pokojného stáří v Bohuslavicích, mateřském centru Srdíčko či
všech ostatních aktivitách Charity Konice.

Něco pro zasmání i zamyšlení:
„Co kdybys mi taky jednou řekl pár hřejivých slov?“ žádá manželka svého muže. Ten se na ni podívá a spustí:
„Radiátor, infrazářič, žárovka...“
Ne každý, kdo je bohatý, hodně pracuje a ne každý, kdo hodně pracuje, je boháč.
Gentleman je muž, který se chová slušně i k lidem, které nepotřebuje.
Není potřeba promrhat život hromaděním zbytečností.
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Chvilka k odpočinku
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Něco na zub
Popraskané sušenky
Ingredience:
• 13 dkg hladké mouky 				
• 10 dkg krystalového cukru			
• 2 vejce						
• 10 dkg kvalitní čokolády			
• 6 dkg másla

• lžíce kakaa
• 3 lžíce rumu
• špetka soli
• čajová lžička prášku do pečiva

Postup:
Nalámanou čokoládu s máslem pozvolna rozpustíme ve vodní lázni. Smícháme
mouku, kakao, prášek do pečiva a sůl. Vejce s cukrem ušleháme do husté pěny. Pramínkem zašleháváme vychladlou čokoládovou směs s rumem. Na závěr vmícháme
mouku. Těsto je řídké, dáme ho zchladit do ledničky, nejlépe na půl dne. Ze ztuhlého
těsta odebíráme lžičkou kuličky velikosti vlašského ořechu. Tyto následně obalujeme
v moučkovém cukru a uložíme na plech s pečícím papírem asi s 5ti cm rozestupy. Při
pečení se roztečou. Pečeme na 200° maximálně 10 minut. Nepřepečte! Hotové sušenky vytvoří popraskaný efekt, mají být měkké a pružné, uprostřed vláčné. Může se
přidat i hrstka sušených brusinek nebo nahrubo nasekaných ořechů. Z jedné dávky
je asi 40 kusů. Uchovávejte v uzavřených nádobách.

Hádanka
Poznáte nové rakovské ploty?

V minulém čísle byla opěrná zídka v Domkách.
Napsala Zdena Hošková

Závěr
Závěrem bych Vám všem chtěl, jak jinak v právě probíhajícím adventu, popřát příjemné a veselé prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok. Kromě nezbytného zdraví, ať máme všichni dostatek vzájemného porozumění, tolerance a pochopení pro druhé, abychom
si alespoň touto cestou zpříjemnili naše soužití.
Napsal Václav Konečný

Zpravodaj obce Raková u Konice č. 2/2020, vychází 2x ročně.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává obec Raková u Konice, Raková u Konice 34, 798 57 Laškov, IČ: 00600067, MK ČR E 1733.
Datum vydání: 8. 12. 2020. Redakční rada: Václav Konečný.
Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz
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