INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO Ú ŘADU RAKOV
ZE DNE 7. listopadu 2019

INSTALACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:
V současné době probíhá v naší obci instalace dopravního značení a to dvou zrcadel na
křižovatce Rokytí – Benátky pro snadnější výjezd z místní lokality Rokytí a odbočení
z Benátek do ulice v místní lokalitě Rokytí. Dále pak na vjezdu do obce a výjezdu z obce
na konci ulice Rokytí budou instalovány informační značky začátek, konec obce. Taktéž
na všech pěti vjezdech do obce budou v souladu s nařízením obce Rakov číslo 1/2019
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rakov umístěny
informativní tabulky o zákazu výše uvedeného prodeje. Veškerá činnost související
s instalací dopravního značení by měla být ukončena do konce roku 2019.

VÝVOZ ŽUMP A SEPTIKŮ:
V termínu od druhé poloviny listopadu do
provede vývoz septiku u KD. Pokud mají občané
RD, mohou se zaregistrovat na OÚ Rakov
starosta@rakov.cz nebo ou.rakov.cz, možno i
581 621 870, v termínu do 25. listopadu 2019.

poloviny prosince letošního roku obec
zájem o vývoz septiků a žump u svých
a to nejlépe na e-mailové adresy:
telefonicky na čísla 606 290 092 nebo

KOMUNIKACE III. TŘÍDY
V měsíci srpnu dorazili, na pozvání starostů a starostek, do našeho mikroregionu Záhoran,
na pracovní jednání 2. náměstek hejtmana Ing. Jan Zahradníček, který má na starosti
mimo jiné i krajské komunikace, za doprovodu vedoucího odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Ing. Růžičky a ředitele Správy silnic Olomouckého kraje Ing.
Foltýnka. Osobně vykonali projížďku po komunikacích III. třídy mikroregionu a následně při
jednání v Býškovicích uznal pan náměstek jejich velmi špatnou kvalitu. Výsledkem jednání
jest, že v letech 2020 až 2021 proběhne rekonstrukce komunikace Býškovice – Horní
Újezd, v letošním roce a v roce 2020 průtah Všechovicemi, v roce 2020 úsek Opatovice –
Býškovice a Býškovice – hranice Olomouckého kraje. Následně pak to co se dotýká a
dotkne našich občanů je, že v roce 2020 až 2021 bude zpracována projektová
dokumentace (dále jen PD) a podána žádost o vydání stavebního povolení úseku Rakov –
Býškovice (celková rekonstrukce včetně podloží) a do středně dobého plánu oprav pro
roky 2022 až 2024 pak bude zařazen průtah Rakovem (po ukončení projektu kanalizace) a
úsek Rakov – Býškovice. Další jednání v této záležitosti, zejména týkající se vypracování
PD a rekonstrukce úseku Býškovice – Horní Újezd, proběhnou v lednu příštího roku.

KAMEROVÝ SYSTÉM V OBCI
Do konce roku bude realizováno rozšíření kamerového systému v obci. 3 kamery budou
nově instalovány na prodejně Smíšeného zboží (snímán bude vchod do prodejny,
přístupový chodník od úřední desky a bočně prostor rampy). 1 až 2 kamery na budově
autobusové zastávky a jedna kamera kontejnery pro tříděný odpad na objektu bývalé
uhelny. K rozšíření dochází z bezpečnostních důvodů, opatření proti krádežím a
dodržování nočního klidu.
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ČEZ a. s. SPONZOREM ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V RAKOVĚ
Obci Rakov se v letošním roce podařilo vyjednat a získat sponzorství (finanční částku)
akciové společnosti ČEZ na společenskou akci rozsvícení vánočního stromu. Rádi
bychom za sponzorský dar doplnili a pořídili nové ozdoby pro náš vánoční strom včetně
doprovodných prací s tímto spojených. Rozsvícení proběhne 1. prosince od 17.00 hod.
Poděkování Obce Rakov partnerovi akce Rozsvícení vánočního stromu 2019
skupině ČEZ a. s.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE DO KONCE LETOŠNÍHO ROKU
16. listopadu (sobota) – oslavy 30 let od sametové revoluce a 80. výročí listopadových
událostí roku 1939, spojené se znovuotevřením vestibulu KD (viz přiložená pozvánka)
1. prosince (neděle) – předvánoční adventní výstava v prostorách KD spojená se
slavnostním rozsvícením vánočního stromu v 17.00 hod. na Návsi
6. prosince (pátek) – mikulášské setkání seniorů od 16.00 hod. v prostorách KD
7. prosince (sobota) – mikulášská besídka na sále KD
16. prosince (pondělí) – X. Veřejné zasedání zastupitelstva obce s občerstvením
28. prosince (sobota) – Vánoční turnaj ve stolním tenise v KD od 9.00 hod.
31. prosince (úterý) – Silvestrovský ohňostroj na výletišti od 17.00 hod. (silvestrovský
svařák, dětský punč)

SPOLUPRÁCE S ORGANIZACÍ ČLOVĚK V TÍSNI
Obec Rakov v letošním roce navázala spolupráci s organizací Člověk v tísni, která se
zaměřuje především na dvě oblasti společenské činnosti a to „Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi“ a dále pak „Terénní sociální práce“. Blíže tyto aktivity přibližují letáčky,
které jsou na zadní straně tohoto Informačního zpravodaje.

VÝSTAVA „RAKOV ZA SOCIALISMU“
V rámci oslav 30 let od sametové revoluce proběhne výstava „Rakov za socialismu“.
Občané, kteří chtějí zapůjčit exponáty na výstavu „Rakov za socialismu", která se koná v
rámci oslav 30 let od sametové revoluce, mohou je přinést v sobotu 9. 11. 2019 od 9 do
12 hodin nebo ve čtvrtek 14. 11. 2019 od 17.00 hod. do KD. Předem děkujeme za
zapůjčení. Komise kulturně-školská

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
Vojtěch Skácel – starosta obce, mobil: 606 290 092, 731 646 336; e-mail:
starosta@rakov.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hod. – 12.00 hod.; 13.00 hod. – 17.00 hod.
Zdeňka Mizerová – místostarostka obce, mobil: 724 306 197, e-mail: ou.rakov@volny.cz
Úřední hodiny: pondělí od 15.00 hod. do 18.00 hod.; středa od 15.00 do 17.00 hod.
Marcela Králová – účetní evidence obyvatel, telefon: 581 621 870, e-mail:
ou.rakov@volny.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hod. – 12.00 hod.; 13.00 hod. – 17.00 hod.
Ing. Pavla Krbálková – manažerka mikroregionu Záhoran, mobil: 774 152 215, e-mail:
pavla.krbalkova@zahoran.cz
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