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Úvod
Vážení spoluobčané a chalupáři,
tradičně s květnovým teplem přichází
i první letošní číslo obecního zpravodaje. Jak jste určitě zaznamenali, hlavními
tématy, co nyní hýbou obcí, je budování
optického internetu a podpora uprchlíků
z válkou zmítané Ukrajiny. Současně se

OBSAH:
blíží léto a tedy jedinečná příležitost potkávat se na společenských akcích. Nejen
o tom se dočtete na stránkách tohoto vydání zpravodaje.
Napsal Václav Konečný

Slovo starosty
Vážení občané, chalupáři, přátelé obce,
máme tady další číslo našeho malého
obecního „plátku“. Kdo by to řekl, že to
tak letí, že už začínáme šestnáctý ročník
zpravodaje. Ano, je to opravdu tak. Šestnáct let vás pravidelně touto formou informujeme o dění v obci a ten, kdo si obecní
zpravodaj pečlivě ukládá, má už doma
„slušnou kroniku“ veškerého dění v obci
téměř od počátku století. Už jen proto,
že je občas vhodné zavzpomínat, co vše
se kolem nás v nedaleké minulosti událo
nebo co nás čeká. A to zvlášť v této již delší
čas těžké době.
Rád bych vás tedy seznámil s děním
v obci za poslední půlrok a také oznámil plány do blízké budoucnosti. S plány
tedy vcelku omezeně, přeci jen nemůžeme v současnosti vědět, jakou cestou se
budoucí zastupitelstvo obce vydá po letošních podzimních volbách. Během této
doby spíše budeme „dojíždět probíhající
projekty“. V nelehké době, kdy ještě úplně neskončila několikaletá covidová doba
plná různých opatření a hlavně omezení,
si jistě někdy pokládáte otázku: „Přijde to
s podzimem znova?“ Kladnou odpověď
si asi ani nechceme připouštět. Jenže to
není zdaleka všechno. Další problémy na
východ od naší republiky, které nás velmi ovlivňují nejen hospodářsky, nám také
nepřidají na životní pohodě. Všeobecné
skokové zdražení snad všeho kolem nás to
vlastně podtrhuje a opravdu přivádí k zamyšlení, co vše nás ještě v blízké budoucnosti čeká. Určitě je rozumná zdrženlivost
a na místě je také velká opatrnost v přijímání zásadních rozhodnutí. To bych také
určitě novému zastupitelstvu doporučil.
Poslední čtyři roky opravdu nebyly jednoduché. Ale nepředbíhejme a pojďme se
seznámit s aktuálními událostmi v obci.

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

Po nepříliš povzbudivém úvodu bych
letošní zpravodaj rád začal poděkováním
vám – občanům. V naší malé obci jsme
v řádu posledních let dosud nenabídli
okamžitou konkrétní pomoc v podobě
ubytování, jako se to stalo nyní. Je pravda,
že v médiích jsou představovány různé
pohledy na danou situaci. Nechci se však
k žádnému pohledu v tomto zpravodaji
nijak vyjadřovat. Jsem velice rád za váš
kladný přístup k otázce pomoci v uprchlické krizi, který jste vyjádřili v „rychlé“
anketě, a opravdu velice si vážím vašeho
zapojení do materiální sbírky a celkově
naprosto bezproblémového přijetí osob
z Ukrajiny. Pevně věřím, že i jim se u nás
líbí a že po celou dobu jejich pobytu budou v rámci možností spokojení.
Dalším obrovským projevem solidarity
z vaší strany, který bych rád připomenul,
byla také sbírka na postižené obce jižní
Moravy, tedy v našem případě konkrétně
pro obec Pánov u Hodonína, kam jsme pomoc poslali. Všímáte si, že poslední dobou
se stále více lidé snaží pomoci ostatním?
Ano, je to velice pěkné a opravdu to vypovídá o solidaritě, která je dobrým a potřebným gestem. Doufejme jen, že lidé budou i v dnešní nelehké době mít ještě stále
z čeho pomáhat.
V loňském roce jsme dokončili druhou
část projektu kanalizace. Je to jistě největší projekt, který kdy obec chystala.
Máme tedy již po dvou letech projektování vydáno stavební povolení a v současné době nás čeká poslední část projektu, tedy prováděcí projekt společně
s projektem přípojek veřejné části kanalizace. Žádali jsme o dotaci i na tuto třetí
část projektu. Dle neoficiálních informací
nám byla opět přislíbena dotace ve výši
300 000,- Kč. Projekt odkanalizování
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obce tak bude do konce letošního roku
kompletně hotov. Další opravdu velkou
otázkou je ale jeho případná realizace. Za
současné situace a při současných cenách
se nebojím říci, že provedení stavby je
z hlediska zdravého rozumu a řádného
hospodáře nereálné. Myslím si, že provést takovou stavbu by bylo v současné
době krajně neekonomické. Uvědomme si například, že poskytnutá cenová
nabídka stavby může platit v současné
době pouze pár dní, případně maximálně kalendářní měsíc. Když vám to trochu přiblížím v časovém sledu, tak když
požádáme o dotaci ve výši dle rozpočtu
ke dni žádosti o dotaci, budeme čekat na
schválení cca půl roku. Během této doby,
abychom ušetřili čas, „vysoutěžíme“ firmu, ale další tři až čtyři měsíce budeme
čekat, než podepíšeme smlouvu s poskytovatelem dotace. To je dohromady skoro
rok, když navíc zohledním současné „zahlcení“ úředníků a rychlost jejich práce.
Dotace bude za současných podmínek
poskytnuta v reálné výši maximálně 65%
z pevné částky projektu. Ale my zjistíme,
že se nám stavba během této doby podražila třeba o 25%. Následně tedy už dotace nebude činit výše uvedená procenta,
ale bude v poměru mnohem nižší. A to
se pro nás a pro výši úvěru, bez kterého
akci nemůžeme realizovat, stává velmi
neekonomické. Když se na to podíváme
z jiného pohledu, tak obec kompletním
zpracováním projektu splní zájem a dob-
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rý úmysl kanalizaci vybudovat, ale ekonomické prostředky a současný stav ve
stavebnictví a ekonomice jako celku nám
tuto stavbu nedovolují provést. A je také
pravdou, že se může situace například za
dva roky změnit k lepšímu a my budeme
připraveni okamžitě stavbu provést. Navrhuji tedy uložit kompletní projekt do
„šuplíku“ a počkat na příhodnější dobu.
Dalším velkým několikamilionovým
projektem, který je plně hotov i se stavebním povolením, je projekt protipovodňového opatření v horní části obce. To je
dle mého názoru asi nejdůležitější projekt
v rámci obce. Přeci jen jsme v nedávné minulosti několikrát zažili, co voda dokáže,
a je naší prioritou tento problém vyřešit.
Stále ale čekáme na vhodný dotační titul.
Nové evropské dotační období 2021–2027
je opět (tradičně) ve skluzu a vhodná dotační výzva by měla být aktuálně na přelomu roku 2022–2023. Tedy opět výzva pro
nové zastupitelstvo.
V letošním roce jsme také požádali
o dotaci pro zásahovou jednotku, jelikož
je potřeba hasiče průběžně dovybavovat,
aby byli stále schopní akce. Žádali jsme
o 35 000,- Kč, ale kraj všem žadatelům,
tedy i nám, částku ponížil na 20 000,- Kč.
Zkrátka se již začíná pomalu objevovat
trend „šetření“. Poslední žádostí, kterou
ještě budeme v tomto období podávat,
je opětovná žádost o hasičskou dodávku
(automobil). Věřme, že bude schválena
a hasiči se tím posunou zase o něco dál.
Velkou a jistě zásadní stavbou je v naší
obci již zhruba půl roku probíhající realizace pokládání optického kabelu. Chápu,
že je tato stavba pro vás velmi zdlouhavá
a obtěžující, ale chtěl bych vás tímto požádat ještě o chvíli strpení, než bude vše

hotovo. Je potřeba také zohlednit nynější problémy firem s nedostatečnými kapacitami pracovníků. Pokud ještě máte
jakékoli nedodělky, oznamte to prosím
panu stavbyvedoucímu. Telefonní číslo je
uvedeno na vývěsce (úřední desce). V případě, že budete na opravu přesto čekat
dlouho, obraťte se na mne, abychom projekt dokončili ke všeobecné spokojenosti.
Důležitý je výsledek a pevně věřím, že následně budeme s touto modernizací v obci
spokojeni a zanedlouho zapomeneme na
příkoří při samotné stavbě.
Na závěr mého příspěvku, který se týká
projektů v obci, bych rád oprášil projekt,
který já také považuji za velmi přínosný pro obec, a jehož realizaci jsem navrhoval, ale nebyl jsem v tomto volebním
období zastupitelstvem podpořen, ač již
udržitelnost minulého projektu vypršela
a nám kromě drobných úprav projektu nic
nebrání v realizaci. Navíc jde o projekt, jehož cena se sice bude pohybovat v řádech
několika milionů, ale není tak drahý, že by
si ho obec nemohla dovolit. Je to projekt
přestavby budovy mateřské školy na víceúčelovou budovu. To znamená v přízemí
budovy vybudování sálu, který by mohl
být využívaný i jako tělocvična, a v prvním patře zřízení jednotřídní mateřské
školy, která by se navíc rozšířila i do prostor podkroví budovy. Velice mne totiž
mrzí nevyužití velké části budovy. Mateřská škola již delší čas využívá pouze jednu
třídu a využití další třídy se v budoucnosti
snad ani nemůže předpokládat, jelikož
zbudováním mateřské školy v Bohuslavicích již bývalá kapacita dvou tříd není
potřeba. Navíc by se tímto zkvalitnila výuka v rámci možnosti sportovních aktivit
pro děti v přízemí budovy. Občané by také

konečně mohli rozvíjet sportovní i společenské aktivity v tomu přizpůsobených
prostorách. To je opravdu projekt, který
obci velmi chybí.
Od projektů se nyní pomalu přesuňme k velkým kulturním událostem, které nás letos čekají, a doufejme, že nám je
již covidová opatření nezruší, jak tomu
bylo v minulých letech. Tou první, na kterou mám tu čest vás pozvat s pověřením
obce Zádveřice – Raková, je třetí Setkání
tří obcí Raková, které se bude konat 16.
7. 2022 v obci Zádveřice – Raková. Bude
tak dokončeno první kolo těchto společných setkání, které bylo zahájeno naší
obcí 13. 8. 2013. Ve výše uvedený termín
si pokud možno nic neplánujte a pevně
věřím, že autobus, kterým se vypravíme,
bude plný fanoušků mnohaleté družební
spolupráce.
O týden později si úlohu hostitelů vyměníme a v rámci oslav výročí 135 let založení Sboru hasičů Raková u Konice, svěcení
praporu, které jsou kvůli covidu již o dva
roky posunuty, i u příležitosti tradičních
oslav sv. ANNY pozveme družební obce
na místní hřiště. Na termín 23. 7. 2022 si
opět prosím nic neplánujte. Obě akce jsou
jistě zárukou skvělé zábavy a příjemných
osobních setkání. O podrobných programech budete včas informováni.
Na závěr mého příspěvku vám popřeji
krásný „bezcovidový“ rok plný pohody,
abychom si mohli konečně léto užít v plné
kráse bez jakýchkoliv omezení. Uzavření
a vyhodnocení posledního čtyřletého období bych si rád nechal do příštího zpravodaje. Přeci jen naše zastupitelstvo čeká
ještě půl roku práce.
Napsal Petr Hajkr, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce
dne 17. 12. 2021
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• záměr na pronájem pohostinství
• výdaje na obecní ohňostroj
• uspořádání schůzky zastupitelstva
a předsedy ZS
• termín inventury a inventarizační
komisi
• rozpočtové provizorium na rok 2022
• převod financí na účet kanalizace
• zpevnění hrany nohejbalového hřiště
• koupi podílu parcel od firmy Viagem
Zastupitelstvo projednalo a zamítlo:
• návrh projektu na realizaci optické sítě
– etapa II
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Zasedání zastupitelstva obce
dne 14. 3. 2022
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• prodej části pozemku č. 1115/1
• zahájení řízení o změně územního
plánu č. 3
• vyřazení majetku dle inventur
• rozpočet MŠ na rok 2022
• rozpočet obce Raková u Konice na rok
2022
• dar Bohuslavické farnosti
• zřízení věcného břemene plynové
přípojky
• vyčlenění prostor bývalého MC
Rakováček pro ubytování ukrajinských
uprchlíků

• zřízení oficiálního mobilního telefonu
obce
• obstarání nabídek na nového
dodavatele energií
Zastupitelstvo projednalo
a zamítlo:
• žádost o odkup části parcel
1115/6
Napsal Václav Konečný

Zpravodaj obce RaKOVÁ U KONICE

Aktuality z naší obce
Vážení a milí spoluobčané a chalupáři,
průměrná ranní teplota stoupá, stromy
se chlubí svými květy, travní porost se
začíná zelenat a tu a tam lze zahlédnout
žluté roje pampelišek. Inu, jaro je tady
a s ním i další díl obecního zpravodaje.
Dovolte mi Vás tedy seznámit s aktuálním počtem obyvatel v naší obci.
Ke dni 20. 4. 2022 má obec Raková u Konice 216 obyvatel, z toho 29 dětí do 15 let
a 6 občanů ve věku 15–18 let.
Od začátku roku k datu 20. 4. 2022 se
přihlásili 3 noví obyvatelé:
Jan Pluskal,
Michal Najker,
Vladimíra Klepperová

V roce 2022 slaví nebo slavili svá jubilea
tito spoluobčané:
Hajkrová Mária 70 roků
Mikulka Jaromír 50 roků
Kvapilová Libuše 80 roků
Mader Jaroslav 50 roků
Moťka František 50 roků
Hošková Zdenka 70 roků
Krčová Marie
90 roků
Kýr Miroslav
60 roků
Vogl Miroslav
60 roků
Všem oslavencům jménem zastupitelstva obce Raková u Konice přejeme
všechno nejlepší, do dalších let Vašeho

života pevné zdraví, spoustu lásky, ať se
Vám vyplní všechna přání a v neposlední
řadě hojnost božího požehnání.
Jak jistě víte, v letošním roce nás čekají
volby do obecních zastupitelstev.
Přeji Vám tedy pevnou ruku při výběru
kandidátů v komunálních volbách a budoucím zastupitelům přeji hodně elánu
a ať nelehký úkol, který jim bude svěřen,
zvládnou, jak se říká, ,,levou zadní“.
A nakonec chci poděkovat mým kolegům zastupitelům za čtyřletou spolupráci a věřím, že jsme obec vedli přinejmenším dobře.
Napsal Martin Matysek, místostarosta obce

Od začátku roku k datu 20. 4. 2022 se
odhlásilo 7 obyvatel:
Anna Stašová Johana
Anna Stašová Rosemary
Antonie Stašová
Alena Koutná
Alena Sládková
Jaromír Sládek
V roce 2022 se v Rakové u Konice nikdo
nenarodil a ani nezemřel.

Z činnosti jednotky požární
ochrany obce
Vážení spoluobčané a chalupáři, dovolte mi vás seznámit s aktualitami a cíli jednotky SDH.
Největším cílem je dostat podporu Ministerstva vnitra na nákup hasičského vozu
kategorie DA-L1Z, od kterého se bude
odvíjet celá budoucnost sboru dobrovolných hasičů, respektive jednotky požární
ochrany.
Jak si jistě všímáte, příroda nabírá na
nestabilitě, silná období sucha střídají
přívaly deště doprovázené silnými větry,
které mohou mít na svědomí škody nejen
na majetku, ale i na zdraví obyvatelstva.
JPO SDH se snaží za podpory obce Raková u Konice připravit co možná nejlépe,
a právě k tomu nutně potřebujeme zásahové vozidlo.
Před pár dny jsme dostali potvrzení o poskytnutí dotace v částečné výši

vypsané Olomouckým krajem v rámci
podpory akceschopnosti jednotek požární ochrany.
• Maximální výše dotace 35.000,- Kč.
• Obci bude přiznaná dotace ve výši
20.300,- Kč, ze které pořídíme motorový vysavač na odsátí hmyzu,
2x ochranný oblek SRŠEŇ, technické
rukavice a jiné.
Po proškolení členů JPO budeme v katastru obce moci zasahovat při likvidaci
bodavého hmyzu.
Pokud bychom získali zásahový vůz,
usilovali bychom o status předurčení
k likvidaci bodavého hmyzu, díky kterému bychom mohli šetřit síly a prostředky kolegů z řad HZS, které tak
mohou být připraveny k vážným výjezdům.

To byly některé z našich vizí a doufám,
že nám elán zůstane a že našeho cíle dosáhneme.
Dále bych chtěl tímto přivítat mezi nás
dva nové kolegy, Lukáše Jedličku a Rudolfa Křížka, kteří byli lékařem uznáni jako
schopní a jsou tedy novými členy JPO.
Doufám, že se vám u nás v jednotce bude
líbit, buďte dobrými lidmi a doufejme
v dlouholetou spolupráci.
Všem příznivcům, členům a zastupitelům tímto vřele děkuji za podporu a příspěvek bych chtěl zakončit citátem, který
jsem slyšel ve filmu Schindlerův seznam
a vryl se mi pod kůži:
,,Kdo zachrání jediný život, jako by zachránil celý svět!“
Martin Matysek,
velitel JPO SDH Raková u Konice
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Okénko Sboru dobrovolných hasičů
Vážení členové sboru a spoluobčané,
tímto bych Vás ráda seznámila s činností
sboru v naší obci za uplynulý půlrok.
Koncem loňského roku měla proběhnout valná hromada, ale z důvodů omezení nebylo možné ji uskutečnit. Členové
výboru se pravidelně scházeli a řešili chod
organizace a věci s tím spojené.
První letošní akcí byla brigáda na hřišti,
při které se kácel přerostlý porost v okolí
požární nádrže. Jelikož toto místo nebylo
dlouhé roky udržováno, bylo třeba uspořádat ještě další dvě brigády v průběhu března
a dubna. K úpravě vzrostlých stromů a polomů bylo třeba povolat na pomoc plošinu.
V březnu bylo ještě potřeba doupravit
povrch hřiště, jelikož zde v červnu proběhne okrskové hasičské cvičení. Ve spojitosti s touto událostí bude zapotřebí zapracovat ještě na mnoha místech našeho

sportoviště a kulturního zázemí. Zároveň
se připravujeme a zajišťujeme program na
velkou akci pořádanou u příležitosti oslavy sv. Anny, kterou bude svěcení hasičského praporu. Při této příležitosti budou
sezvány tři družební obce.
V rámci února a března byli v UHS Jánské Koupele proškoleni dva naši členové
jako vedoucí mládeže. Rádi bychom pokračovali v započaté práci s mládeží a již
od května se budeme pravidelně scházet.
Doufáme ve velký zájem jak ze strany dětí,
tak hlavně ze strany rodičů.
Na květen je naplánováno tradiční otvírání studánek, stavění i kácení máje.
Děkujeme členům, kteří mají zájem
a aktivně se podílí na chodu sboru a jeho
dobrém jménu. Vážíme si každé pomocné
ruky i z řad nečlenů.
Napsala Marcela Hajkrová

Okénko mateřské školy
V těchto měsících dokončujeme realizaci dvouletého projektu Šablony III.
Z důvodu epidemiologické situace došlo
k výraznému zpoždění průběhu naplánovaných aktivit. Ve škole byl zrealizován hmyzí, bylinkový nebo zoubkový
den. Stali se z nás stavitelé mostů, kdy
jsme za pomoci projektové dokumentace
a velkých kostek lega dokázali postavit
most i se po něm projít. V měsíci červnu
nás čeká program „Malý vodohospodář“
se stavbou modelu čistírny odpadních
vod a jednoduchými pokusy filtrace.
Projektové dny probíhají i mimo školu.
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V ekocentru ochránců přírody IRIS v Prostějově jsme se zaměřili na život u vody
i pod vodou, poznávali některé druhy
ryb, vodních rostlin a živočichů. Těšíme
se na návštěvu Pevnosti poznání v Olomouci a program „Barevné planety“, kdy
podnikneme výlet za hranici atmosféry.
Zde se seznámíme nejen s planetou Zemí,
ale i s ostatními planetami naší sluneční
soustavy. Z dalších aktivit se nám velice
líbily „Barevné Velikonoce“ s prohlídkou
zámku v Náměšti na Hané a možností výroby vlastního výrobku v tvořivé dílně.
Těšíme se na divadelní představení po-

hádky „Princezna se zlatou hvězdou na
čele“ v divadle v Prostějově a školní výlet
do Mladečských jeskyní. Další sportovní
a soutěživé aktivity nás čekají při oslavě
„Dne dětí“ a ekologické vycházce do Rakovského údolí. Pořízení fotek do školní
ročenky každoročně signalizuje ukončení
školního roku. Letos se rozloučíme s devíti předškoláky, kteří zahájí školní docházku v okolních základních školách. Přejeme jim šťastné vykročení a skvělé zážitky
na další cestě za poznáním.
Napsala Jana Voglová, ředitelka MŠ

Zpravodaj obce RaKOVÁ U KONICE

Okénko kulturního centra
Milí spoluobčané,
ráda bych Vás tímto seznámila s děním
v našem kulturním centru. Jsem ráda, že
se našich akcí účastní jak maminky s dětmi, tak i senioři. Vždyť v dnešní době je
potřeba se setkávat a sdílet spolu zážitky.
Začátek roku byl znovu ve znamení onemocnění Covid 19. Bylo omezení v počtu
setkávání osob, a tak se veškeré akce přesunuly na začátek jara.
V březnu jsme se sešli v kulturním
centru a vyrobili voňavou mořskou koupelovou sůl. Hezky zabalená je vhodná
i jako dárek, který dostanou maminky při
květnových oslavách svátku matek, který
tradičně pořádá naše obec. Na žádost provozovatelky místního pohostinství jsem
pomohla s organizací a průběhem dětského maškarního karnevalu. Začátkem dubna si děti i dospělí namalovali a nazdobili
vajíčka, která jsme zavěsili na strom na
dětském hřišti. Náš,,vajíčkovník“, jak ho
nazvaly děti, jsme ještě přizdobili barevnými mašličkami. Následující pátek nás
navštívili cestovatelé Hořínkovi. Název
besedy byl „Velkolepá města Turecka“.
Manželé Hořínkovi nám promítali fotografie z cest a tím nás seznámili s místními
památkami i s kulturou Turecka.
Na následující období připravuji další akce, které budou včas zveřejněny na
vývěsce obce a v hlášení obecního úřadu. Tímto bych Vám chtěla poděkovat za
účast na akcích kulturního centra.
Také pořád probíhá základní sociální
poradenství s panem Dominikem Solovským. Každé první pondělí v měsíci je
přítomen v KC od 12:00 do 14:00 hodin.
Mimo tuto dobu je možná konzultace po
předchozí domluvě. Kontakty jsou vyvěšeny na úřední desce obce.
I když to zde píši v každém příspěvku,
ráda bych poděkovala obecnímu úřadu
a Regionu Haná za finanční podporu.
Napsala Marcela Hajkrová

Volby do zastupitelstev obcí 2022
Milí spoluobčané,
letos se ve dnech 23. 9. a 24. 9. uskuteční volby do zastupitelstev obcí. Bývalo
tradicí před volbami uspořádat anketu,
v rámci které jste mohli uvést potenciální kandidáty do zastupitelstva. Myslím si, že tato anketa měla svůj smysl,
a proto bych ji rád znovu obnovil. Jako
současný zastupitel vnímám, že pro
efektivní rozhodování zastupitelstva je
nezbytné, aby bylo co nejvíce pohledů

na projednávanou problematiku. V posledních dvou volebních obdobích bylo
bohužel členů vždy méně než volených
sedm. Mimo snížení stability takového
zastupitelstva to přinášelo právě menší
názorovou různorodost, a tím i menší
možnost reflektovat skutečné potřeby
vás, občanů naší obce. Do příštího volebního období je zapotřebí se tomu pokusit předejít. Anketu a následnou diskuzi s nominovanými občany vidím jako

cestu k tomuto cíli. Neměl by to být ale
jen cíl několika jedinců, ale cíl nás všech.
Alespoň pokud chceme, aby obec byla
samostatná a ubírala se směrem, který si
většina z nás přeje.
V průběhu května tak naleznete ve
svých schránkách anketu s podrobnými
informacemi. Moc rád bych vás poprosil
o vyplnění a následnou účast u voleb. Je
to jen o nás!
Napsal Václav Konečný
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Pro chvilku pohody
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Slova pana faráře
„Hospodin vodil bezpečně svůj lid, že
neměli strachu, jejich nepřátele však přikrylo moře. Aleluja.“ Žl 78,53.
Tuto citaci jsem nezvolil nějak sofistikovaně, ale prostě jsem vzal úryvek Božího
slova, který začíná eucharistickou liturgii
v tento den, kdy píšu tento článek, a je
jím pátek po Velikonocích. Silné je to Boží
slovo. Myslíme na, doufáme, již ustupující covid, máme válku na Ukrajině a tisíce ukrajinských uprchlíků, vidíme šílené
zdražování, mnozí lidé prožívají zdravotní problémy, jiní krizi ve vztazích. Kde
najdeme naději, jak máme přetrvat toto
období, jak dále žít? Samozřejmě nikdo
nám neslíbil prosperitu a mír na věky. Ne
v tomto světě. Ale nějak jsme si zvykli na
jisté standardy a životní úroveň. Cokoli
bude, musíme žít dál, musíme prvně chránit své životy a rodiny.
Velikonoce, které jsme po dlouhé době
prožili poměrně normálně, jsou dobou Božího vítězství nad smrtí a každým zlem.

I když se zdá, že už není naděje, chtějme
probouzet v sobě víru, že přes všechno
existují větší hodnoty než blahobyt, a dokonce než tento život. Křesťané věří, že
v Ježíši Kristu lze najít takový poklad, poklad dobra a štěstí, které není jen na chvíli,
poklad věčného života po smrti. Proto se
s velikou pokorou skláníme před křížem,
s velkou radostí hledíme rovněž do Kristova prázdného hrobu. Mnoho hrobů v minulých letech naplnila covidová epidemie,
nyní mnohé hroby plní oběti ukrajinské
války. Co nás může ještě horšího potkat?
Jsme opravdu v Božích rukou? I když
všechno ve světě říká pravý opak, máme
čekat dobro, někdy ale i spojené s křížem,
utrpením a smrtí. Věříme ale, že když je
v nás trocha lásky a naděje, jsme na straně
života a vítězství. Pamatujme na Kristova
slova: „Duši vám vzít nemohou.“ a především také: „Já jsem přemohl svět.“.
Chtěl bych jménem svým a celé farnosti
bohuslavické poděkovat za účast mnohých

občanů na alespoň nějaké velikonoční bohoslužbě. Děkuji za pomoc a angažování
při opravách na farním kostele. Určitě už
víte, že konečně na podzim se instalovala nová okna a vitráže a na jaře se kostel
vymaloval a instalovala se nová svítidla.
Srdečně zvu do kostela na nějakou bohoslužbu pokleknout před zmrtvýchvstalým
Pánem v obnoveném kostele. Nyní čekáme na nový nábytek v zákristii a myslíme
na novou podlahu.
Tím způsobem rovněž zvu na slavnost
Božího Těla, na slavnou mši sv. a průvod kolem kostela, které se budou konat
v neděli 19. června. Také zvu k alespoň
krátké návštěvě a modlitbě během bohuslavické pouti, která se letos koná v neděli 21. srpna. Přesné informace o těchto
akcích budou sdíleny rovněž prostřednictvím obce.
Napsal o. Pawel Zaczyk,
farář Bohuslavice u Konice

Něco na zub
ŠACHOVNICOVÝ KOLÁČ
• 4 žloutky
• 38 dkg mletého cukru
• 28 dkg másla nebo Hery
• 38 dkg polohrubé mouky
• 1/4 litru vlažného mléka
• prášek do pečiva
• ze 4 bílků sníh
Postup:
Žloutky, cukr a máslo dobře vyšleháme, postupně přidáváme
mléko a mouku. Nakonec vmícháme prášek do pečiva a tuhý
sníh z bílků. Do poloviny těsta vmícháme kakao. Na plech vyložený pečícím papírem lžící střídavě klademe bílé a kakaové
těsto tak, aby vznikl šachovnicový vzor. Pečeme při 170°C asi 25 minut. Upečené můžeme zdobit čokoládovou polevou, nebo jenom
pocukrujeme.
Napsala Marcela Hajkrová

Něco pro zasmání i zamyšlení:
Když jsem byla mladá, měla jsem plisovanou sukni a hladkou tvář. Dnes je tomu naopak.
Zlatem se dají vylomit i ocelové brány.
Důležité je mít čisté svědomí, mít kvalitní mezilidské vztahy a najít v životě to, co člověka opravdu baví.
Jsou dvě báječná období v životě lidském: dětství, kdy člověk všechno smí a důchod, kdy nic nemusí.
Napsala Zdena Hošková
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Hádanka
Víte, ve které zahradě rostou tyto keře zlatého deště?

V minulém čísle byl keř vinné révy u domu rodiny Palatých v Domkách.

Napsala Zdena Hošková

Závěr
Je to jako včera, kdy jsem v roce 2018 psal závěr k prvnímu zpravodaji za nového zastupitelstva a již je tu poslední. Chtěl bych
poděkovat celému kolektivu, který na vydávání zpravodaje spolupracoval. Doufám, že i vy čtenáři jste byli spokojeni a budete
spokojeni i v budoucnu, protože řada tradičních přispěvatelů není přímo z řad zastupitelů a určitě zůstane nezměněna. Takže za
mě vám přeji nádherné počasí přes nadcházející roční období, dobrou náladu a dostatek veselí.
Napsal Václav Konečný
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