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Úvod
Vážení spoluobčané a chalupáři,
když si vzpomenu, jak jsem přesně
před rokem připravoval předvánoční číslo zpravodaje, tak mám pocit silného déjà
vu. Jak uvést zpravodaj a vyhnout se při
tom všudypřítomným a ne zrovna pozitivním okolnostem, které nás nyní tak
zásadním způsobem sužují? Něco pozitivního se ale vždycky najde. Jak se do-
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zvíte níže, v tomto roce se výrazně zvýšil
počet obyvatel naší obce a především se
narodili čtyři noví občánci, což je určitě
důvod k radosti. Tohle samozřejmě není
vše. Od jara se toho událo více a se vším
Vás seznámíme na stránkách tohoto
zpravodaje.
Napsal Václav Konečný

Slovo starosty
Vážení občané, chalupáři, přátelé obce.
Není tomu tak dávno, co jsem psal jarní
příspěvek do zpravodaje, a už je tady zanedlouho konec roku. Poslední dobou se mi
zdá, že život kolem nás probíhá nejenom
neskutečnou rychlostí, ale také, a to je ještě horší, přináší s sebou nepředvídatelné
události, na které jsme se jako společnost
nemohli úplně připravit. Mám tím na mysli celou covidovou dobu, která nás jistě
ovlivní i na několik dalších let. Nemyslím
tím pouze riziko onemocnění, které bude,
doufejme, jednou vyřešeno a společnost
se s tímto onemocněním postupně naučí
žít, ale mám na mysli spíše dopady ekonomické, které se postupně budou objevovat. Vím, že jsou těchto témat plná média,
a i já se přiznám, že je sleduji velmi omezeně, protože tyto zprávy nejde sledovat
dlouhodobě. Člověk by následně nemohl
pozitivně myslet, a to by byla velká chyba.
Mé první řádky byly lehce negativní, ale
pevně věřím, že zbytek mého příspěvku
již v tomto duchu nebude a alespoň trošku
pozitivního najdete v mém sdělení, čeho
jsme za uplynulého půl roku v zájmu obce
dosáhli a čím jsme přispěli nejen ke spokojenosti občanů.
V jarním zpravodaji jsem Vás informoval o některých podaných žádostech. Není
jich příliš, jelikož se zastupitelstvo již na
začátku volebního období dohodlo, že budeme v rámci investic opatrní, abychom
se částečně finančně zajistili před plánovanou realizací splaškové kanalizace v obci.
Což je určitě v souladu s úvahou „řádného
hospodáře“.
Rád bych Vás seznámil s dalším průběhem akcí, které v naší obci právě probíhají.

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

Žádost obce u SZIF (Státní zemědělský
intervenční fond) – oprava a vybavení
knihovny, výměna zábradlí na hřišti,
mobilní opláštění (rolety) na posezení
na hřišti. Celkové výdaje 312 037 Kč, dotace 80% ve výši 249 629 Kč. Realizace je
hotová, čekáme na příjem dotace.
Žádost SDH u SZIF – nákup velkoprostorového stanu, plechového skladu
s garáží, vybavení spotřebiči na hřišti, vybavení novými uniformami pro dospělé,
vybavení pracovními stejnokroji pro mládež. Celkové výdaje 305 399 Kč, dotace 80%
ve výši 244 319 Kč. Realizace je hotová. Minule jsem Vás informoval o nepodpoření
žádosti poskytovatelem dotace, ale na základě nejen našeho „velmi hlasitého odvolání“ byla dodatečně žádost přehodnocena
a schválena. Starosta SDH v nedávné době
podepsal smlouvu o poskytnutí dotace.
Následně provedeme vyúčtování a budeme čekat na vyplacení dotace.
Další dotací, o kterou jsme letos žádali,
byla dotace Olomouckého kraje v rámci
vybavení zásahových jednotek obcí. Byla
podpořena pouze částečně. Žádali jsme
35 000 Kč a dostali pouze 13 000 Kč. Stejně jako my bylo krácením finančních prostředků dotčeno cca 85% – 90% obcí kraje.
Pro obec je v současné době asi nejvýznamnější projekt v rámci stavebního povolení splaškové kanalizace v obci, na který
jsme také letos žádali finanční prostředky
z Olomouckého kraje. Finanční prostředky jsme získali v maximální výši, tedy
300 000 Kč. Rozpočet vysoutěženého projektu je 574 750 Kč. Zbývající částku tedy
obec hradí ze svého rozpočtu. V současné době je již projekt hotový, předložený

Úvod

1

Slovo starosty

1

Z činnosti zastupitelstva obce

2

Aktuality z naší obce

3

Z činnosti jednotky
požární ochrany obce

3

Okénko Sboru dobrovolných hasičů

4

Okénko Mateřské školy

5

Okénko Kulturního centra

6

Vánoční slovo pana faráře

7

Něco na zub

7

Něco pro zasmání i zamyšlení

7

Hádanka

8

Závěr

8

k procesu vydání stavebního povolení. Příští rok bude následovat poslední etapa projektu a to projekt přípojek. Celkově byl projekt rozdělen do tří etap z důvodu získání
co největšího procentuálního podílu dotace. Pokud bude na jaře příštího roku dotace
také schválena a projekt během roku 2022
dokončen, může se následovně obec rozhodnout požádat o dotaci na realizaci akce.
Poslední dotační záležitostí, o kterou
jsme žádali, je nákup dodávkového automobilu pro zásahovou jednotku SDH
v rámci dotačního titulu u Ministerstva
vnitra ČR. Výše dotace je 450 000 Kč a následná dotace od Olomouckého kraje ve
výši 100 000 Kč. Dotace nám byla zamítnuta, ale hned jsme se odvolali a čekáme
na výsledek opětovného schvalovacího
posouzení. Ten by měl být znám do konce
tohoto roku.
Kromě dotačních záležitostí bych také
rád ještě uvedl další akce, které v současnosti probíhají. Určitě největší akcí je realizace pokládání optického kabelu v obci. Já
jí říkám taková „drobná kanalizace“ protože ve srovnání s kanalizací jde jen o takové
„drobné“ kopání. Tato akce by měla být,
pokud počasí dovolí, hotová do 20. prosince, co se týče výkopů a napojení nemovitostí. Uvedení sítě do provozu potom
následně nejpozději do konce května 2022.
Na začátku byly sice drobné problémy, ale
bez nich se žádná stavba nebo realizace
neobejde. Jsem velice rád za dosud vstřícný přístup občanů i chalupářů a velmi
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bych chtěl také touto cestou poděkovat
lidem, kteří povolili vedení části hlavního
řádu optického kabelu po svých pozemcích, díky čemuž nemusíme zasahovat do
dlouhé trasy obecního chodníku a tím ho
znehodnocovat. Pevně věřím, že se to povede v celé obci v co největší míře, a mám
radost z toho, že se lidé umí dohodnout.
Věřte, že to v současné době už není úplně
běžné.
Další činností, ze které mám upřímnou
radost, je řekněme jakési znovuzrození
činnosti SDH – posledního, ale také nejstaršího spolku v obci. Je starou pravdou,
že každá organizace, dnešní „mluvou“
spolek, potřebuje pár nadšenců, kteří ho
potáhnou dál. Největším problémem spolků bývá generační obměna a ta, jak se zdá,
se u nás po „běžných“ problémech povedla. I když členská základna velmi prořídla,
ve sboru zůstalo několik „starých, věrných, zkušených“ a dále přibyla „mladá,
zdravá krev plná energie“, kterou každý
dobrý spolek potřebuje. Pevně věřím, že
je to ta nejlepší kombinace. A když budou
spolupracovat, tak se dočkáme pozitivních
ohlasů a velké podpory ostatních občanů
i chalupářů. V rámci současné činnosti
bych chtěl vyzvednout prováděná školení zásahů, zdravovědy apod. na vysoké
úrovni v rámci zásahové jednotky, obnovu cvičení mladých hasičů, prováděné brigády v rámci obnovení vodoteče u spodní
nádrže, vyčištění a opravu odtoků spodní
nádrže, celkovou opravu laku nebo generální opravu motoru i čerpadla na našem
hasičském veteránu Chotěbor. Za vcelku krátký čas je opravdu vidět velký kus
práce. Za mou osobu i za obec mohu slíbit
plnou podporu v té nejvyšší možné míře.
Chtěl bych také pochválit pár místních
nadšenců za obnovu tradičního nedělního

dopoledního nohejbalu. Zasadili se nejenom o obnovu povrchu hřiště, při které
byla obec nápomocná, ale také o pravidelné scházení se v rámci nedělního dopoledne. Opět je vidět, že to jde třeba i bez
legalizace klubu, pouze v rámci běžného
„potkání se při sportu“.
V závěru těchto pochvalných příspěvků
bych také rád připomněl, vyzvedl a velkým
díkem ocenil práci koordinátorky dřívějšího komunitního, nyní kulturního centra.
I v této těžké covidové době připravila níže
uvedené pěkné akce, které obec velmi kulturně oživily a postaraly se o všeobecnou
osvětu nejenom obyvatel obce. Jsem rád, že
projekt zřízení kulturního centra je přínosem pro všechny. Od otevření kulturního
centra již proběhly tyto akce: 24. 7. 2020 – Základy práce s počítačem, 19. 8. 2020 – Přednáška bezpečně doma i na ulici, 29. 8. 2020
– Loučení s prázdninami, 4. 9. 2020 – Nordick walking, 3. 10. 2020 – Malování putovních kamínků, 26. 2. 2021 – Stezka putování
s tajenkou, 1. 3. 2021 – Stezka putování se
zajíčkem, 24. 4. 2021 – Zasaď si svůj strom,
27. 5. 2021 – Finanční gramotnost, 4. 6. 2021
– První pomoc, 25. 6. 2021 – Kurz sebeobrany, 24. 7. 2021 – Setkání všech generací u
příležitosti oslavy dne sv. Anny, 10. 8. 2021
– Namaluj si svůj svět, 27. 9. 2021 – Podzimní tvoření, 13. 11. 2021 – Předvánoční
tvoření.
V nedávné době (říjen letošního roku)
jsme také podepsali v rámci budoucí spolupráce se ZS Bohuslavice novou smlouvu o pronájmu pozemků. Pro obec je to
velmi zásadní dokument. Smlouvu jsme
vypověděli již před 10 lety při stavbě FV
elektrárny v katastru obce. V té době se
k nám bývalé vedení společnosti nezachovalo úplně korektně (když jsme chtěli
část obecních pozemků pronajmout na

výstavbu FV elektrárny, museli jsme se
vyplatit z nájmu) a na základě toho jsem
navrhl vypovězení smlouvy a tehdejší zastupitelstvo návrh jednomyslně schválilo.
Tehdejší smlouva byla krajně nevýhodná
už z důvodu desetileté výpovědní lhůty,
což jednoduše znamená, že se svým majetkem můžeme nakládat, až po 10 letech ode
dne, kdy smlouvu vypovíme. Mimochodem takto sepsané smlouvy mělo v té době
mnoho nájemců. Nebyl to tedy ojedinělý
případ, ale tímto se mohlo mnoho pronajímatelů ozvat a smlouvu si upravit. Letos
výpovědní lhůta doběhla a my jsme mohli
zahájit jednání, jak naložíme s pozemky
dále. Nebyla to jednání jednoduchá, byla
dlouhá, ale na závěr zazněla dohoda dvou
druhů smluv. S jednoletou výpovědní lhůtou, která se týká pozemků sousedících se
zastavěnou částí katastru, a druhou smlouvou na dobu určitou na 10 let (nikoli s 10letou výpovědní lhůtou, což je veliký rozdíl),
která se týká pozemků, které nesousedí se
zástavbou katastru. Následně se také obě
strany dohodly na směně pozemků v lokalitě, která je plánována pro vznik stavebních parcel v katastru obce. Obec následně
navrhla pozemky na směnu a v současné
době čeká na vyjádření. Hlavní přidanou
hodnotou těchto dohod by měla být naše
lepší vyjednávací pozice v rámci stálých
problémů údržby cest a podobně. Pevně
věříme, že se nám to bude ve větší míře
dařit a nová spolupráce se ZS Bohuslavice
bude spoluprací příkladnou.
Na závěr mého příspěvku bych Vám
všem rád popřál všechno nejlepší do nového roku, pevné zdraví, životní pohodu,
a hlavně aby se vám dařilo vše, o co budete usilovat a co budete tvořit.
Napsal Petr Hajkr, starosta obce

Z činnosti zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce
dne 17. 5. 2021
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• HV mateřské školy za rok 2020
• převedení zůstatku z hospodaření MŠ
do fondu rezerv
• výběrovou komisi pro otevírání obálek
na projektu kanalizace
• prodloužení platnosti půjčky SDH
• přijetí dotace na projekt kanalizace
• přijetí dotace na požární techniku
• právo na stavbu dlážděného sjezdu
a chodníku
• zhotovení hliněného valu v horní části obce
Zasedání zastupitelstva obce
dne 28. 6. 2021
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
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• závěrečný účet a účetní závěrku obce za
rok 2020
• závěrečný účet a účetní závěrku MŠ za
rok 2020
• spisový a skartační řád obce
• nákup zdravotního vybavení zásahové
jednotky
• konání oslav sv. Anny
• podání stížnosti ohledně údržby hřbitova Bohuslavice
• příspěvek obci Pánov
Zasedání zastupitelstva obce
dne 27. 9. 2021
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• pachtovní smlouvy s ZS Bohuslavice
• využívání části parcely na výsadbu živého plotu

Zastupitelstvo projednalo a neschválilo:
• odkup pozemku
Zasedání zastupitelstva obce
dne 15. 11. 2021
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
• věcné břemeno pro přípojku ČOV
• směrnici k ochraně osobních údajů v kamerovém systému
• vyhlášku – sběr odpadů
• rozpočtový výhled na roky 2023–2025
• výdaje na konání besídky
• výpověď a nové vyhlášení záměru pronájmu pohostinství
Napsal Václav Konečný

Zpravodaj obce RaKOVÁ U KONICE

Aktuality z naší obce
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi, abych Vás seznámil s životními výročími našich spoluobčanů v roce 2021:
Pan Hajkr František – 70 roků
Paní Zapletalová Dagmar – 50 roků
Paní Koutná Alena – 50 roků
Pan Hajkr Jan – 50 roků
Pan Seitler Miroslav – 70 roků
Paní Blažková Alena – 70 roků

Paní Horáková Dagmar – 70 roků
Pan Mikulka Milan – 80 roků
Pan Krč Josef – 80 roků
Paní Horáková Ludmila – 70 roků
Pan Bitner Jaroslav – 50 roků
Paní Mikulková Jaroslava – 70 roků

Paní Hajkrová Anna – 75 roků
Pan Foret Miroslav – 50 roků
Pan Sládek Jaromír – 75 roků
Pan Svoboda Jiří – 50 roků
Paní Mikulková Hana – 50 roků
Pan Vlček Jaroslav – 85 roků

Všem, kteří slavili významná životní výročí, přeji jménem mým, ale i jménem zastupitelstva obce všechno nejlepší, osobní i rodinnou
spokojenost a do dalších let Vašeho života hlavně zdraví!
Dovolte mi ještě vzpomenout na paní Jiřinu Lakomou, která nás začátkem roku opustila. Hlubokou soustrast její rodině!
Dovolte mi také, abych mezi námi přivítal nové spoluobčany:
Pana Filipa Krátkého
Pana Jakuba Majera
Pana Josefa Grulicha
Slečnu Viktorii Tornóczi
Paní Elfrídu Barčákovou
Paní Alenu Krčovou
Pana Vlastimila Krče
Paní Renatu Sedláčkovou

Pana Radko Sedláčka
Pana Ondřeje Sedláčka
Paní Kateřinu Pleskovou

Všem novým spoluobčanům přeji, aby se jim mezi námi líbilo.
V roce 2021 se v naší obci narodili tito spoluobčané:
Natálie Žilková
Rosemary Anna Stašová

Johana Antonie Stašová
Anna Mikulková

Všem dítkům přejeme do života štěstí, lásku, aby jejich život byl naplněn sluncem, ať jejich životní stezka vede úrodnou nížinou
ke smysluplným a hodnotným vrcholům jejich života.
Naši spoluobčané, kteří se odstěhovali:
Jarmila Soukupová

Karolína Březíková

V Rakové u Konice bylo k datu 25. 10. 2021 vedeno celkem 214 obyvatel.

Milan Kaláb
Napsal Martin Matysek, místostarosta obce

Z činnosti jednotky požární
ochrany obce
Využívám možnosti skrze obecní zpravodaj prezentovat práci jednotky požární ochrany obce a podělit se s Vámi o její úspěchy.
V předchozím zpravodaji byly zveřejněny zásahy a činnost jednotky z prvního
pololetí, tudíž bych je zde nechtěl opakovat. Kdo má zájem si je připomenout,
jistě má doma předchozí díl zpravodaje
a může se vzdělat :-)
V druhém pololetí členové jednotky hasičů
pomáhali obci například s obnovou funkce
hasičské nádrže na hřišti. Nádrž jsme vyčistili od sedimentů, popadaných větví, naházených kamenů a jiných předmětů. Společně
s obcí jsme opravili přívod vody do nádrže.
Nádrž může být použita při likvidaci mimořádných událostí. Tím hasiči odvrátili nebezpečí nedostatku prostředků pro likvidaci.
Další událost ze dne 4. 11. 2021 – v 16:05
byl starostovi obce Raková u Konice sdě-

len fakt, že na půdě rodinného domu byl
zjištěn výskyt vos. Bylo také sděleno oznamovatelem, že dům obývá osoba trpící
anafylaktickou reakcí z vosího bodnutí.
Dílčí zpráva o zásahu JPO Raková
u Konice:
Starosta obce vyslal v 16:07 JPO na místo.
Výjezd jednotky v 16:16, v počtu 3.
Příjezd jednotky na místo byl v 16:20. Při
provedení průzkumu bylo na půdě nalezeno
vosí hnízdo o rozměrech 70x70x40 cm zapuštěné do okolních konstrukcí a zateplení. Vosí
hnízdo nebylo možné bezpečně odstranit jiným
způsobem než odsáním.
Na žádost velitele zásahu poskytl oznamovatel věcnou pomoc zapůjčením benzínového
vysavače na listí.
V 16:39 oznámena likvidace události.
V 16:52 odjezd na základnu.
V 16:57 příjezd na základnu.
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Popis události je shrnutím ze zprávy
o činnosti JPO evidované na Krajském
operačním středisku Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.
Jak už víte, obec usiluje o dotaci od Ministerstva vnitra ČR na nákup vozu DA-L1Z.
Vůz je nezbytně nutný pro vykonávání činnosti jednotky požární ochrany v rámci splnění nároků na legislativní postupy jednotek PO. Dotace nám byla zamítnuta. Obec

Raková u Konice podala odvolání a v tuto
chvíli čekáme na výsledek.
Všechny aktivity (zásahy) jednotky
obce jsou na hraně zákona. Jednotka jezdí
k zásahům ve vozech nesplňujících požadované normy. Mohu říci svým jménem
i jménem zastupitelstva, že se snažíme
maximálním úsilím splnit podmínky Ministerstva vnitra pro tuto dotaci. Čas ukáže, jak moc je naše snaha dostačující.

Jednotce PO byly v rámci dotace Olomouckého kraje zakoupeny dvě nové zásahové přilby, za což jsme vděčni.
Jednotka obce spolu s komunitním centrem v měsíci listopadu pořádala školení
jednotky PO – První pomoc při autonehodě. Výsledek školení se mi jevil z doslechu
jako úspěšný a za to děkuji zúčastněným
osobám jak z řad hasičů, tak i z řad „civilistů“.

Mockrát bych chtěl poděkovat zastupitelům obce, hasičům za energickou spolupráci, ze které budu čerpat v dalším roce.
Dík kluci!
Martin Matysek velitel JPO SDH Raková u Konice

Okénko Sboru dobrovolných hasičů
Milí spoluobčané, je mi ctí seznámit Vás
s činností SDH naší obce.
Jelikož nám to covidová situace opět nedovolila, nemohli jsme posvětit již zakoupený prapor. Proto budeme tuto událost,
spojenou s oslavou sv. Anny, směřovat na
rok následující. Jelikož tyto oslavy budou
ve velkém stylu, žádáme tímto všechny
členy i občany o pomoc při zajišťování
a organizaci.
Výbor sboru se pravidelně scházel a řešil nastalé i plánované akce. Na jaře jsme
postavili májku, která byla vztyčena na obvyklém místě. Na konci května byla májka
skácena a při té příležitosti bylo na hřišti
připraveno pohoštění pro všechny občany. Nechyběla obvyklá tombola. Počasí
nám přálo a návštěvnost byla také dobrá.
Na žádost obce bylo zajištěno uspořádání
oslavy sv. Anny v naší obci. Zároveň členové v uniformách drželi čestnou stráž před
kapličkou při mši svaté. Poté následovalo
posezení na hřišti s dechovou kapelou a občerstvením. Koncem léta jsme uspořádali
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taneční zábavu. Návštěvnost nebyla veliká,
ale kdo se zúčastnil, dobře se bavil.

Dotace SZIF na mrazáky, ledničky, sety
laviček, vycházkové obleky, dětské pra-
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covní stejnokroje a mobilní sklad, zmíněné
v prvním vydání letošního zpravodaje, se
zkomplikovaly. Velké poděkování patří
starostovi obce panu Petru Hajkrovi, který tyto dotace za nás zařídil. Po přislíbení
dotace bylo zakoupeno výše uvedené vybavení. Posléze nám bylo sděleno, že tyto
pořízené věci do dotace nezapadají, a tudíž nám nebudou uhrazeny. Díky odvolání, které také vyřídil starosta obce, nám
v těchto dnech byla dotace uznána.
Naší největší letošní investicí bylo zhotovení základny pod mobilní sklad a pořízení žebříku.
Co se brigádnické činnosti týče, také letos bylo v našem sboru napilno. Podíleli
jsme se na obnovení přítoku a fungování
rybníka u hřiště. Samozřejmostí je příprava a zpracování dřeva na hřišti. Mimo to
probíhá pravidelná údržba strojů a techniky v naší zbrojnici a vybavení obecně.
Postupně budeme vybavovat i náš nový
mobilní sklad, který je umístěn na obecním pozemku za školkou.
Nadále také probíhala příprava našich
nejmenších v požárním sportu. Tato akti-

vita však byla s příchodem podzimu utlumována nedostatkem zájmu o tuto činnost. Požární sport obecně máme v plánu
nadále rozvíjet i v příštím roce. Doufejme,
že zájem bude větší než letos. Na všechny
zájemce se budeme těšit.

Závěrem bych ráda jménem výboru poděkovala všem aktivním členům za jejich
nezištnou práci. Neméně pak obecnímu
úřadu za jeho obrovskou podporu našeho
působení.
Napsala Marcela Hajkrová

Okénko mateřské školy
Školní rok 2021/2022 jsme zahájili
v počtu 24 zapsaných dětí, které do školy dochází z okolních obcí. Po krátkém
adaptačním období nás zasáhla vlna sezonních respiračních onemocnění, která
byla a je příčinou velké nemocnosti dětí.
I tak jsme se snažili zapojit a připravovat
různé akce ve škole i mimo ni. Koncem
září jsme přijali výzvu ZŠ a MŠ Bohuslavice k zapojení se do projektu „Bystrá škola
v pohybu“. Soutěžemi a sportem nabité
dopoledne proběhlo na hřišti v Bohuslavicích a užívaly si ho děti z mateřských škol

z okolí. V rámci projektového dne mimo
školu jsme navštívili Vlastivědné muzeum
v Olomouci. Edukačním lektorovaným
programem děti provedl kosák Franta,
který jim představil ptačí svět a své opeřené kamarády. Zaměřil se zejména na
jejich jídelníček a rozličné tvary zobáků.
Program zahrnoval i výtvarnou dílnu, kde
si děti vytvořily tematický výrobek. Další
projektový den nás čeká ve svíčkárně SoyCa v Olomouci, zde si vyzkoušíme techniku zdobení svíčky a polévání, vyrobíme
si vánoční ozdobu na stromeček. Do školy

zavítá vyškolený odborník z praxe s programem Malé technické univerzity „Stavitel mostů“, který pracuje s dětmi pomocí
technických výkresů, metodických listů
a kostek. Ve škole proběhl „Bramborový
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den“, děti vyráběly bramborová strašidla
a ozdobily jimi skříňky školní chodby.
V „Jablíčkovém dni“ jsme pekli štrůdl, vařili jablečný kompot a připravili „křížaly“,

usušené plátky jablíček, v sušičce ovoce.
Při „Drakiádě“ jsme testovali akrobatické
umění školního velkého draka i vlastnoručně vyrobených menších draků. Ještě

nás čeká vánoční focení, divadelní představení v Prostějově a připravenou vánoční besídkou pro rodiče ukončíme letošní
naplánované aktivity.

Kolektiv školy posílá všem přání: „Nový rok přináší opět své poselství – přejme si navzájem lásku, zdraví a přátelství!“
Napsala Jana Voglová, ředitelka MŠ

Okénko Kulturního centra
Vážení spoluobčané,
je mi potěšením Vás informovat o aktivitách, které v našem kulturním centru společně zažíváme. Jsem ráda, že si
k nám našly cestu jak maminky s dětmi,
tak i aktivní seniorky. Od posledního vydání zpravodaje se toho událo opravdu
hodně.
Jakmile na jaře skončil nouzový stav,
tak si děti i dospělí zasadili malé stromečky na Dolech. Vyzkoušeli jsme si, že
to není vůbec lehká práce. Proto jsme se
po práci odměnili hezky opečeným špekáčkem. V květnu proběhla přednáška
,,Dobrá paměť“, kterou odprezentovala
Firma Presafe z Brna. V červnu na hřišti proběhl kurz sebeobrany, ve kterém
jsme se naučili, jak se bránit útočníkům
v běžném životě. Při kurzu ,,Laické
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poskytování první pomoci“ si i děti mohly vyzkoušet ošetřování řezných ran
a popálenin. Mimo to jsme si osvěžili
v paměti mnoho základních věcí, které
můžeme použít kdykoli. V době prázdnin
a dovolených nebyl velký zájem o přednášku ,,Finanční gramotnost“, proto byla
zrušena. V září po prázdninách jsme se
sešli v kulturním centru s našimi nejmenšími, aby namalovali obrázky, které jsem
odvezla na Region Haná. Tam budou
vybírat ty nejhezčí a některé se objeví
v kalendáři na příští rok. Začátkem listopadu jsme již započali s předvánočním
tvořením svícnů ze skleniček. Také jsme
si nazdobili vánoční perníčky. Jsem ráda,
že si někteří našli chvíli času a přišli vytvářet originální výrobky, nebo se přišli
něčemu naučit.

Kromě těchto samostatných akcí kulturní centrum spolupracuje s obecním
úřadem a s místním SDH. Podílíme se
na pořádání kulturních akcí, jako je například kácení máje, oslavy svaté Anny
a podobně.
Ještě bych chtěla podotknout, že pořád
funguje základní sociální poradenství
s panem Dominikem Solovským. Každé
první pondělí v měsíci je přítomen v KC
od 12:00 – 14:00 hodin. Nebo je možno ho
kontaktovat telefonicky a dohodnout si
schůzku. Bližší informace jsou uvedeny na
úřední desce obce.
Děkujeme za podporu našeho centra
a věříme, že budete i nadále v hojném počtu navštěvovat naše akce.
Napsala Marcela Hajkrová
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Vánoční slovo pana faráře
„Zvěstuji vám velikou radost, radost pro
všechen lid: v městě Davidově (tj. v Betlémě) se vám dnes narodil Spasitel, Kristus
Pán.“
Božské Dítě, narozené v Betlémě, nese
jako dar ve svých dlaních tajemství pokoje, který tak moc potřebujeme v této těžké
době. Ježíš je Knížetem pokoje! Ano, tato
radostná zvěst zazněla oné noci nad Betlémem a je potřeba ji stále opakovat v tyto
požehnané dny: „Christus est pax nostra!“ – „Kristus je naším pokojem“. Pamatujme, že rovněž v době epidemie, strachu
a nejistot, v době všech možných krizi, pochybnosti, nevíry a stále horších lidských
vztahů potřebujeme naději a dotknout se
alespoň trochu něhy Božské lásky, která
naplňuje světlem i nejtemnější lidské srdce.
Vánoční svátky kéž nám připomínají,
jak důležitý a krásný je život, přes všechny překážky! Křesťané věří, že se v Ježíši
Kristu sám Bůh stal člověkem. Nejsou nejdůležitější dárky, sníh či krásná svítilka na
stromečku. Nejsou nejdůležitější nákupy,
chutné jídlo, příjemná atmosféra. Přejme si
ale především pokoj a lásku, bez kterých

se všechno stává jenom marným představením a pustou dekorací. Přejme si aspoň
trochu lidské lásky, bez které prostě je svět
smutný a prázdný. Přejme si Boží dotyk
a důvěru, že život skrze i slabou víru začíná mít světlo a budoucnost. O Vánocích
jde o to, abychom našli božský prvek dobra, krásy a lásky, kterým snažíme se žít každý den. K tomu všemu volá nás Ježíšek,
který sám je pro nás největším dárkem.
Ke krásnému a pokojnému prožití vánočních svátků přeje o. Paweł Zaczyk,
místní farář.
Ještě jednou chci poděkovat za všechny
dary pro naše farnosti, zvláště za dary na
nové vitráže do kostela v Bohuslavicích,
které už zdobí okna tohoto kostela.
Děkuji za všechna milá přání u příležitosti mých 40. narozenin a za účast na
koncertu a posezení na faře v rámci mých
oslav.
Doufám, že brzy na jaře bude kostel
vylíčen a budou dodělány další potřebné
opravy v bohuslavickém kostele a bude
možné oslavit další etapu oprav nějakým

koncertem a posezením, možná tentokrát
venku před farou a kostelem.
Ještě jednou Pán Bůh zaplať za každou
pomoc a podporu. Děkuji obcím naších
farností a všem občanům a farníkům, kterým osud farnosti a kostelů není lhostejný.
Ve čtvrtek 23. prosince v 18 hod. zvu na
„živý Betlém“ do Vilémova (kvůli koronaviru nejspíš bude tato akce mít „individuální charakter“, tj. na Homoli nad Vilémovem jste zváni soukromě navštívit živý
Betlém bez společného přivítání Ježíška)
Vánoční mše sv. hlavně pro děti a rodiny bude v pátek 24. prosince v 15.30 hod.
ve Vilémově.
Půlnoční mše sv. budou 24. prosince
v Kladkách v 20.30 hod. a v Bohuslavicích
v 22 hod.
Na Boží hod v sobotu 25. prosince budou mše sv.: Bohuslavice – 8 hod., Vilémov – 9.30 hod., a Kladky – 11 hod.
Napsal o. Pawel Zaczyk, farář z Bohuslavic,
Kladek a Vilémova

Něco na zub
Myslivecké knoflíky
Na těsto budete potřebovat:
• 30 dkg hladké mouky
• 8 dkg mletého cukru
• 14 dkg Hery
• 2 žloutky
• 2 pol. lžíce mléka
• na špičku nože prášku do pečiva.

Na sněhovou hmotu:
• 2 bílky
• 12 dkg cukru krystal
• 10 dkg mletých ořechů
• hrst půlených jader na zdobení

Postup:
Suroviny na těsto smícháme, vypracujeme hladkou hmotu a necháme
uležet v chladu. Z bílků a cukru ušleháme tuhý sníh, opatrně vmícháme
mleté ořechy. Z těsta vykrajujeme kolečka a lžičkou na ně navršíme kopeček sněhové hmoty, do které vmáčkneme polovinu ořechu. Pečeme velmi
mírně na 170° asi 10–15 minut.
Napsala Eva Čapková

Něco pro zasmání i zamyšlení:
Dámy, když vám muž něco slíbí, tak to taky udělá. A nemusíte mu to každých šest měsíců připomínat.
O hodnotě člověka nerozhoduje, co ví a co říká, ale jak jedná.
Kdo mluví pravdu, má mít koně připraveného u vrat a jednu nohu ve třmeni.
Není problém nasytit chudé. Problém je nasytit bohaté.
Napsala Zdena Hošková
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Hádanka
Poznáte na rohu, kterého domu roste tento bohatý keř vinné révy?

V minulém čísle byl dřevěný domeček na zahradě rodiny Čapkovy.

Napsala Zdena Hošková

Závěr
To, že letošní vánoční svátky budou klidné a strávíme je především v nejužším rodinném kruhu, je díky rozhodnutím vlády víceméně jasné. Nezbývá mi tak, než Vám všem popřát, ať se u štědrovečerního stolu shledáte opravdu všichni a hlavně ve zdraví.
Takže tradičně: „Veselé Vánoce a šťastný nový rok.“
Napsal Václav Konečný
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