
Vernisáž výstavy fotografií Zlatuše Knollové 
Srí Lanka spojená s cestopisnou show  s názvem 
Za čajem na Srí Lanku proběhla na konickém 
zámku za vůně pravého cejlonského čaje, jehož 
ochutnávka provázela celou příjemnou akci. 
Společně jsme tak mohli zavítat do čajových 
zahrad vysoko v horách, navštívit továrnu na 
zpracování cejlonského čaje, pozorovat divoké 
slony, projít se místy s významnými památkami, 
nahlédnout do tváří místních obyvatel, vyšplhat 
na vrchol Adamovy hory a vidět mnoho 
zajímavostí, kterými tato země oplývá. 
Na výstavě se svými fotografiemi podílí 
cestovatel Wictor Watt, se kterým se autorka 
seznámila při svém putování po Srí Lance. Pokud 
právě necestuje (což dělá velmi často), žije 
v Austrálii. 
Celá výstava potrvá na konickém zámku do 
14.11. 2014.
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Výsledky voleb do zastupitelstva města Konice

konané ve dnech 10. - 11. října 2014

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků:  2 289
Celkový počet voličů, kterým byly vydány volební obálky:                                           1 057
Volební účast:                                                                                                                               46 %

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ MĚSTA

Vánoční strom

výzva Města Konice 
Jako každý rok i letos bude konické náměstí 
v čase adventním  a  vánočním  zdobit  vánoční 
strom. “Oslovujeme  tímto  zájemce,  kteří  by  
chtěli  strom poskytnout  jako  dar . Kontaktujte  
prosím  Služby  města Konice, paní Fišerovou, 
tel: .721363930,   Městské kulturní středisko, 
paní Navrátilovou,  tel.601590007  nebo 
podatelnu  v  přízemí  Městského  úřadu  
v Konici. 

Výsadba okolí  pomníku před sokolovnou str.4



Zápis č. 21/2014
Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal 
Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav, Novák 
František, Mgr. Schön Jaromír, Mgr. Vařeka Petr, 
Ing. Ullman Petr, Ing. Doseděl Leo, Ing. Eyer Jan, 
Dvořák Milan, Šmída Vlastimil
Omluveni: Marek Karel, Ing. Svatopluk Odehnal
Tajemník:  Ing. Bc. Opletal Dušan

Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období 
od 18.8.2014 do 29. 9. 2014.
3.Schválení investiční akce na vypracování 
projektové dokumentace „Rekonstrukce objektu 
č.p. 690 – Charita“.
4.Rozpočtové opatření.
5.Petice občanů Nové Dědiny na provedení oprav 
místních komunikací.
6.Zpráva kontrolního výboru ZM.
7.Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace.
8.Majetkové záležitosti.
9.Dotazy, připomínky a podněty členů ZM 
a dalších osob.
10.Usnesení a závěr.

Ad 1/ Jednání Zastupitelstva města Konice v 18.00 
hodin zahájil a řídil starosta města p. František 
Novák. Seznámil přítomné s programem jednání. 
V souladu s jednacím řádem jmenoval starosta 
zapisovatelkou jednání paní Evu Kýrovou a dva 
ověřovatele zápisu, pana Vlastimila Šmídu a pana 
Stanislava Machače.
Předložený program byl schválen poměrem hlasů 
12-0-0.
Ad 2/ Byla provedena kontrola usnesení ZM 
a usnesení RM za období od 18. srpna 2014 do 29. 
září 2014.
P. Růžičková – V usnesení z RM č. 66 je uvedeno 
schválení ukončení nájemní smlouvy s MUDr. Víchou 
a MUDr. Víchovou. Jak bude zajištěna lékařská péče?
Starosta – Byla projednána smlouva o nájemní 
smlouvě budoucí s novým lékařem, který zajistí 
lékařskou péči za oba obvody. 
 Během projednávání bodu se dostavila p. MUDr. 
Lenfeldová.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů 
12-0-1 se zdržel.
Ad 3/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
investiční akce na vypracování projektové 
dokumentace na akci „Rekonstrukce objektu č.p. 
690-Charita“.
P. Lenfeldová – Děkuji jménem Charity i klientů, 
situace je opravdu vážná, budova je ve špatném 
stavu.
Starosta – Bohužel toto není ještě definitivní řešení, 
jsme na začátku. Pokud bude tato akce schválena, 
necháme udělat projektovou dokumentaci. 
V příštích letech, dle finančních možností, by se 
mohlo začít postupně opravovat.
P. Ing. Eyer – Bude výběrové řízení na dodavatele 
projektové dokumentace?
Starosta –  Výběrové řízení již proběhlo, proto 
máme tuto konkrétní nabídku.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 4/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
rozpočtového opatření č. 48/2014, které se týká:
Rozpočtové opatření č. 48/2014. Převod 
finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 
z oprav a služeb bytového hospodářství 

na investiční projekt - Rekonstrukce objektu č.p. 
690, Konice. Rozpočtové opatření ve výši 
170.000,- Kč.
Rozpočtováno ve výdajích: 
§ 3612 bytové hospodářství, pol. 5169 služby,  org. 
16000000 - 70.000,- Kč,   
§ 3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy 
a udržování,  org. 16000000 - 100.000,- Kč,
§ 3612 bytové hospodářství, pol.6121 budovy, 
stavby,   org. 16000000 - 170.000,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 5/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál petice 
občanů Nové Dědiny na provedení oprav místních 
komunikací.
P. Ing. Eyer –  V obci není žádná část silnice v majetku 
kraje?
Starosta – Ano. Od Štarnova, směrem po spojku, 
která vede na krajskou silnici, je to v majetku Správy 
silnic Olomouckého kraje. Spojka je v majetku města, 
je ve velmi špatném stavu. Pokoušíme se jednat se 
Správou silnic a Olomouckým krajem, aby si tuto 
spojku vzali do své správy, ale pravděpodobně dokud 
neuděláme nějaké úpravy, zůstane nadále v majetku 
města. Dle finančních možností budou opravy 
prováděny postupně.
P. Ing. Doseděl – Z titulu radního bych nesouhlasil 
s formou požadavku, je diskutabilní. Situace se dala 
řešit i prostřednictvím komunikace osadního výboru 
nebo občanů Nové Dědiny s RM. Vedení města má 
zájem problém řešit.
Petici občanů Nové Dědiny bere na vědomí poměrem 
hlasů 13-0-0. 
Ad 6/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Konice z kontroly plnění usnesení Rady města 
Konice. 
Zprávu kontrolního výboru bere na vědomí 
poměrem hlasů 13-0-0. 
Ad 7/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
reg. číslo CZ.1.06/2.1.00/22.09351.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 8/ Majetkové záležitosti:
a)Prodej části pozemku p.č. 5714 v k.ú. Konice. 
Manželé Radek a Dagmar Švecovi, Za Nádražím 
662, 798 52 Konice, podali dne 6.8.2014 žádost 
o prodej části pozemku p.č. 5714 v k.ú. Konice, 
jehož vlastníkem je město Konice. Jednalo by se cca 
o ¼ uvedeného pozemku. Prodej první poloviny 
pozemku byl již schválen manželům Kýrovým za 
účelem výstavby rodinného domu. O zbývající 
polovinu požádali manželé Greplovi a Švecovi, 
každý cca ¼. Manželé Greplovi požadují rozdělení 
pozemku tak, aby hranice navazovala na hranice 
domů na pč.č. 1026/2 a 1026/4 – příloha č. 1. 
Švecovi požadují, aby horní hranice navazovala na 
hranici domu na p.č. 1026/2 a dolní hranice byla 
prodloužením hranice zahrady na p.č. 5716-
příloha č. 2. Dne 15. 08. 2014 p. Grepl svoji žádost 
zrušil a podal novou žádost o prodej zbývající 
poloviny za účelem využití jako stavební pozemek. 
P. Ing. Ullman -  Myslím, že je to správný postup, 
stavebních parcel je v Konici opravdu nedostatek.
Starosta – Pokud se budoucí zájemce zaváže ke 
stavbě RD, bude mu pozemek prodán.
Neschváleno poměrem hlasů 13-0-0. 
b) Prodej části pozemku p.č. 5714 v k.ú. Konice. 
Manželé Ivo a Andrea Greplovi, Za Nádražím 664, 
798 52 Konice, podali dne 7.8.2014 žádost o prodej 
části pozemku p.č. 5714 v k.ú Konce, jehož 
vlastníkem je město Konice. Jednalo by se cca o ¼ 
uvedeného pozemku. Prodej první poloviny 
pozemku byl již schválen manželům Kýrovým za 
účelem výstavby rodinného domu. O zbývající 
polovinu požádali manželé Greplovi a Švecovi, 
každý cca ¼. Manželé Greplovi požadují rozdělení 
pozemku tak, aby hranice navazovala na hranice 
domů na pč.č. 1026/2 a 1026/4 – příloha č. 1. 
Švecovi požadují, aby horní hranice navazovala na 
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hranici domu na p.č. 1026/2 a dolní hranice byla 
prodloužením  hranice zahrady na p.č. 5716-
příloha č. 2. Dne 15. 8. 2014 p. Grepl svoji žádost 
zrušil a podal novou žádost o prodej zbývající 
poloviny za účelem využití jako stavební pozemek.
Neschváleno poměrem hlasů 13-0-0.
c) Prodej části pozemku p.č. 5714 v k.ú. Konice. 
Zastupitelstvo města Konice schválilo usnesením 
č. 20/2014-9 ze dne 18.8.2014 manželům Kýrovým 

2prodej části p.č. 5714 v k.ú. Konice za 100,- Kč/m  za 
účelem výstavby rodinného domu. O zbývající část 
pozemku požádali manželé Greplovi a Švecovi. 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města jejich 
žádost zamítnout a ponechat parcelu  na prodej pro 
stavbu rodinného domu. V kupní smlouvě by pak 
bylo zapracováno právo zpětného prodeje. 
Z důvodu rovných podmínek navrhujeme do kupní 
smlouvy s manžely Kýrovými doplnit podmínku 
prodeje - do 3 roků předložit stavební povolení na 
výstavbu rodinného domu.
Schvaluje poměrem hlasů 13-0-0.
d) Prodej p.č. 1215/4 v k.ú. Březsko. Manželé 
Kostíkovi žádají o prodej pozemku p.č. 1215/4 
v k.ú. Březsko. Pozemek budou využívat jako 
zahradu. Vlastníkem je město Konice. V katastru 
nemovitosti je zapsaný jako orná půda o výměře 
1309 m2. Ve skutečnosti jde o oplocenou zahradu. 
Současný uživatel je neznámý. Záměr č. 2014-14 na 
prodej byl zveřejněn od 31.7.2014 do 19.8.2014. Na 
základě vyhlášeného záměru podal dne 15.8.2014 
žádost o prodej majitel sousedního pozemku 
p. Martin Vychodil. Odbor výstavby – Ing. Němec 
prodej pozemku nedoporučuje – viz vyjádření. 
MPO s prodejem rovněž nesouhlasí. RM navrhuje 
prodej neschválit. 
Neschváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 9/ diskuze:
Ing. Ullman - se vrátil k bodu 3, rekonstrukce objektu 
č. p 690 – Charita, kde upozornil, v případě oprav, na 
nutnost stavebního dozoru, aby se neopakovala 
špatně odvedená práce, jako při výstavbě. 
Starosta – V roce 1994 soutěž vyhrála firma Pozemní 
stavby Zlín, bohužel bez podmínky realizování stavby 
vlastními pracovníky. Výstavbu tedy provádělo 
několik firem. Již při předání byly shledány značné 
kolaudační závady, které nebyly odstraněny. Město 
proto zahájilo soudní řízení. Dlouholetý soudní spor 
byl ukončen z důvodu zániku firmy Pozemní stavby 
Zlín. 
Na závěr starosta poděkoval zastupitelům za 
dosavadní spolupráci v celém volebním období 
a popřál hodně úspěchů v nadcházejících 
komunálních volbách. 
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy 
a připomínky, starosta poděkoval všem přítomným 
za aktivní přístup k jednání a jelikož byly vyčerpány 
všechny body programu ZM, jednání zastupitelstva 
v 18:50 hodin ukončil.

Usnesení (21/2014)
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období 
od 18. 8.2014 do 29. 9.2014.
2. Schvaluje investiční akci na vypracování 
projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce 
Objektu č.p. 690 – Charita“.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2014. 
Rozpočtové opatření č. 48/2014 .  Převod 
finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z 
oprav a služeb bytového hospodářství na investiční 
projekt – Rekonstrukce objektu č. p. 690 Konice. 
Rozpočtové opatření ve výši 170.000,- Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 3612 bytové hospodářství, pol. 5169 služby,  org. 
16000000 - 70.000,- Kč,
§ 3612 bytové hospodářství, pol.5171 opravy 
a udržování,  org. 16000000 - 100.000,- Kč,
§ 3612 bytové hospodářství, pol.6121 budovy, 
stavby,   org. 16000000 - 170.000,- Kč.
4. Bere na vědomí petici občanů místní části Nová 



Dědina a ukládá majetkoprávnímu odboru 
a odboru dopravy zařadit požadavek na opravy 
místních komunikací dle finančních možností do 
rozpočtu příštího roku a dalších let.
5. Bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru.
6. Schvaluje přijetí investiční dotace na základě 
Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
projektu Konsolidace hardware a software spojené 
se zvýšením bezpečnosti technologického centra 
ORP Konice,  reg. číslo CZ.1.06/2.1.00/22.09351.
7.  Neschvaluje prodej části p.č. 5714 v k.ú Konice 
manželům Švecovým.
8.  Neschvaluje prodej části p.č. 5714 v k.ú. Konice 
manželům Greplovým.
9. Schvaluje  podmínku zpětného prodeje při 
prodeji části p.č. 5714 v k.ú. Konice manželům 
Kýrovým v tomto znění: „Kupující se zavazují do 
3 roků od prodeje pozemku předložit na město 
Konice, odbor majetkoprávní, kopii stavebního 
povolení na výstavbu rodinného domu na p.č. 
5714. V případě nesplnění této podmínky se 
kupující zavazuje převést pozemek za stejných 
podmínek zpět prodávajícímu.“
10.  Neschvaluje prodej pozemku p.č. 1215/4 v k.ú. 
Březsko. 

Novák František, Mgr. Vařeka Petr
Ověřovatelé: Šmída Vlastimil, Machač Stanislav

Usnesení č.67/2014
1.Schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku na 
zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
2.a)Revokuje usnesení RM č.66/2014, bod 9, ze 
dne 8,9,2014. 
b)Schvaluje: Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku 
veřejné služby č.10/09/ODO o postoupení 
smlouvy o závazku veřejné služby na zajištění 
dopravní obslužnosti uzavřené s dopravcem FTL – 
First Transport Lines, a.s., se sídlem Letecká 8, 796 
23 Prostějov, s účinností od 1.1.2015 na 
Olomoucký kraj,
Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby 
o postoupení smlouvy o závazku veřejné služby na 
zajištění dopravní obslužnosti uzavřené 
s dopravcem AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL 
STUDENÝ, s.r.o. IČ: 277599938, se sídlem 
Komenského 544, 798 52 Konice, s účinností od 
1.1.2015 na Olomoucký kraj,
Dodatek č.7 ke smlouvě o závazku veřejné služby 
č. 1012092-09 o postoupení smlouvy o závazku 
veřejné služby na zajištění dopravní obslužnosti 
uzavřené s dopravcem ARRIVA MORAVA, a.s., IČ: 
25827405, se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 
00Ostrava – Mor.Ostrava, s účinností od 1.1. 2015 
na Olomoucký kraj.
3.Schvaluje plán inventur na rok 2014.
4.Schvaluje rozpočtová opatření č. 51, 52, 53, 54, 
55 a 56/2014, která se týkají:
a)č.51/2014 - Jedná se o účelovou neinvestiční 
dotaci uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého 
kraje ve výši 150.798,- Kč na činnost odborného 
lesního hospodáře za období II. čtvrtletí 2014 
v případech, kdy jeho činnost hradí stát.
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4116, 
ÚZ 29 008, ve výdajích na § 3749, položku 5213, ÚZ 
29 008.
b)č.52/2014 - Jedná se o poskytnutí státního 
příspěvku od Úřadu práce  ČR na výkon 
pěstounské péče na základě uzavřené nové dohody 
o výkonu pěstounské péče podle  § 47b. 
Rozpočtové opatření ve výši 24.000,- Kč.

V příjmech bude  rozpočtováno:
Položka 4116 ÚZ 13010 – 24.000,- Kč.

c)č.53/2014 - Jedná se o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace na základě usnesení 
Z a s t u p i t e l s t v a  O l o m o u c k é h o  k r a j e  
č. UZ/9/29/2014 na opravu památky místního 
významu  (kaplička Nová Dědina, parc. č. 38) ve 
výši – 50.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno na:
Pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ÚZ 
00211 org. 9000009 – 50.000,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno na:
§ 3326, položka 5171 opravy a udržování  UZ 
00211, org. 9000009, orj. 0110 – 50.000,- Kč.
a)Rozpočtovým opatřením č. 5/2014 schváleným 
Radou města Konice usnesení č. 59/2014 ze dne 
10.3.2014, bod 24 byly výdaje  ve výši 50.000,- Kč 
na opravu památky místního významu (kaplička 
Nová Dědina) předfinancovány z vlastních rezerv. 
Finanční prostředky rozpočtujeme na potřebné 
položky u polikliniky a veřejné zeleně.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3326 památky místního významu, pol.5171 
opravy a udržování UZ 00211 org. 9000009 – 
50.000,- Kč,
§ 3519 ambulantní péče, pol. 5171 opravy 
a udržování org.  1600000 -30.000,- Kč,
§ 3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň, pol. 5171 
opravy a udrž.  org. 1600000 – 3.000,- Kč,
§ 3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň, pol. 5156 
poh. hmoty. org. 1600000 - 2.000,- Kč,
§ 3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň, pol. 5139 
materiál org. 1600000 – 15.000,- Kč.
d)č.54/2014 - . Jedná se o finanční navýšení na 
údržbu kanálů a kanalizace. Výdaje budou kryty ze 
zvýšených příjmů za pronájem ČOV a kanalizace.  
Rozpočtové opatření ve výši – 20.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§2321 odvádění a čištění odpad. vod, pol.2133 
příjmy z pronájmu – 20.000,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno:
§2321 odvádění a čištění odpad. vod, pol. 5171 
opravy a udržování org. 16000000 – 20.000,- Kč.
e)č.55/2014 - . Na základě rozhodnutí o poskytnutí 
neinvestiční dotace vydané Ministerstvem práce 
a sociálních věcí v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje zaměstnanost na financování 
projektu č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00080 „Zvýšení 
kvality poskytovaných služeb orgánem sociálně 
právní ochrany dětí MěÚ Konice“ byla poskytnuta 
část finančních prostředků, a to ve výši 134.494,39 
Kč.
V příjmech bude rozpočtováno: 
85 % evropský podíl na položku 4116, ÚZ 33 5 
13233 org. 9000008 - 114 320,23 Kč,
15 % národní podíl na položku   4116, ÚZ 33 1 
13233 org. 9000008 - 20 174,16 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
Evropský podíl + národní podíl
§6171 místní správa, pol.5011 platy zaměstnanců
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj. 0110 org. 9000008 
- 85.313,60 Kč,
§6171 místní správa, pol.5011 platy zaměstnanců 
nástroj. zdroj 33113233 orj. 0110 org. 9000008 - 
15.055,34 Kč,
§6171 místní správa, pol.5031 sociální pojištění
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj. 0110 org. 9000008 
- 21.328,40 Kč,
§6171 místní správa, pol.5031 sociální pojištění    
nástroj. zdroj  33113233 orj. 0110 org. 9000008 - 
3.763,84 Kč,

§6171 místní správa, pol.5032 zdravotní pojištění
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj. 0110 org. 9000008 
- 7.678,23 Kč,
§6171 místní správa, pol.5032 zdravotní pojištění
nástroj. zdroj  33113233 orj. 0110 org. 9000008 - 
1.354,98 Kč.
f)č.56/2014 - Jedná se o účelovou neinvestiční 
dotaci uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého 
kraje ve výši - 164 000,00 Kč na úhradu výdajů, 
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 

zastupitelstev  obcí,  vyhlášených na 10. a 11. října 
2014.
V příjmech bude rozpočtováno: položka 4111, ÚZ 
98 187.
Ve výdajích bude rozpočtováno: § 6115 položka 
5139 materiál, ÚZ 98 187.
5 . B e re  n a  vě d o m í  Z p ráv u  o  z j i š tě n í c h  
z provedeného auditu podle zákona č.320/2001 
Sb. o finanční kontrole ve městě Konice, konaného 
dne 15.9.2014.
6.Schvaluje Roční plán pro provádění finančních 
kontrol ve městě Konice pro rok 2014.
7.Schvaluje použití investičního fondu příspěvkové 
organizace zřízené městem na rok 2014, a to 
Základní škole a G Konice.
8.Schvaluje dočasné použití finančních prostředků 
z rozpočtu zřizovatele ZŠ a G Konice za podmínky, 
že toto předfinancování nenaruší hospodaření 
ZŠ a G Konice.
9.Schvaluje vytvoření  pracovního místa 
APP(program Aktivizační pracovní příležitosti) 
a použití finančních prostředků k předfinancování 
APP.
10.Schvaluje zakoupení výpočetní techniky od 
firmy AutoCont CZ a.s. ve výši 29.702,20 Kč.
11.Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových 
prostor č.22-2014 mezi městem Konice a ZUŠ 
Konice, Na Příhonech 425, Konice, IČ: 00402320. 
Jedná se o výpůjčku obřadní síně na zámku 
v Konici, Kostelní č. p. 46 za účelem konání zkoušek 
a veřejných koncertů žáků ZUŠ ve šk.r. 2014/2015 
dle termínů uvedených v žádosti.
12.Schvaluje u Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor č. 01-2007 na pronájem místnosti 
zkušebního komisaře zvýšení nájemného na 
4.360.-Kč od 1.1.2015.
13.Schvaluje smlouvu týkající se pronájmu 
pozemku p. č. 5330 v k.ú. Konice p. Ošlejškovi za 

2cenu 4,-Kč/m .
14.Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o pronájmu místností č. 23, 24, 25 a 26 v II. NP 
v budově Centra zdravotních služeb, Tyršova 392, 
Konice, která je postavena na pozemku p.č. st. 1409 
v k. ú. Konice, MUDr. Šmejkalovi.
15.a)Schvaluje MUDr. Košťálkovi prominutí 
nájemného ordinace po dobu jeho pracovní 
neschopnosti, max. do 31.12.2014.
b)Schvaluje MUDr. Košťálkovi prominutí služeb 
spojených s nájmem ordinace po dobu jeho 
pracovní neschopnosti, max. do 31.12.2014.
16.a)Vyhlašuje záměr zatížit část pozemku p.č. 
5714 v k.ú. Konice právem stavby.
b)Ukládá MPO učinit kroky vedoucí k zatížení té 
části pozemku p. č. 5714 v k.ú. Konice, která nebude 
prodána manželům Kýrovým, právem stavby, a to 

2za úplatu v min. výši 100 Kč/ + DPH/ m   pozemku 
nejvyšší nabídce. Nabídka musí obsahovat 
konkrétní nabízenou cenu (nabídky typu „dám 
o 1,- Kč víc než je nejvyšší nabídka“ nebudou brány 
v potaz). Právo stavby bude zřízeno na dobu 10 let. 
V případě, že v době trvání práva stavby oprávněný 
z práva stavby na uvedeném pozemku postaví 
rodinný dům a předloží městu Konice příslušné 
kolaudační rozhodnutí, zaváže se město Konice 
pozemek zatížený právem stavby oprávněnému 
z práva stavby do 1 roku od předložení tohoto 
kolaudačního rozhodnutí prodat za celkovou cenu 
1.000,- Kč vč. DPH.
17.Schvaluje změnu termínu Vánočních trhů 
v Konici z 20.12.2014 na 13.12.2014, tj. Dodatek č.1 
ke Smlouvě o výpůjčce nemovitosti č. 17- 2014.
18.Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 
Obnova staveb drobné architektury místního 
významu v Olomouckém kraji v roce 2015 na akci 
„Oprava dolní kapličky v Křemenci.“
19.Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 
Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji 
v roce 2015 na akci „Oprava kapličky sv. Libora 
v Ladíně.“
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ZŠ a G Konice

Nejlepší výsledky žáků a studentů ZŠ a G 

Konice v soutěžích a olympiádách ve 

školním roce 2013/2014

Zkratky OF: okresní finále;   KF: krajské finále; NF: 
národní finále.
Český jazyk
Český jazyk – kat. I – ZŠ – umístění v OF: 1. Tomáš 
Neuer, 5. Marie Zatloukalová 
Český jazyk - kategorie II – SŠ - umístění v OF: 
3. Michaela Grézlová, 5. Kateřina Valentová 
Anglický jazyk
-Olympiáda v anglickém jazyce – kat. III.A (SŠ) - 
umístění v OF: 1. Tomáš Adel;  KF: 2. Tomáš Adel 
-Olympiáda v AJ – kateg. II.B - umístění v OF: 
5. Martin Vašek, 6. Jiří Štěpáník
-Olympiáda v AJ – kat. I.A: 5. místo Martin Burget
Německý jazyk
-Kategorie II.B - KF: 1.místo – Šárka Škrabalová + 
účast v národním kole
Dějepis
-Dějepisná olympiáda – kat. D – OF: 3. místo 
Miroslav Beneš
Matematika
Matematický klokan (Benjamín) – umístění v OF: 
2. Martin Burget, 4. Rebeka E.Leckie a 6. Petra 
Navrátilová. Matematický klokan (Kadet) – 
umístění v OF: 4. Martin Vašek, 7. Martina Oháňková 
a 10. Jana Veselá. Matematický klokan (Cvrček) – 
umístění v OF: 8. František Hájek a 9. Martin Bílý. 
Matematický klokan (Junior) – umístění v OF: 
8. Filip Petrák, 9. Josef Kočí a 10. Eliška Popelková
Zeměpis
Zeměpis – kat. A – OF: 5.místo Daniel Valenta
Zeměpis – kat. B – OF: 5.místo Tereza Dutszaková
Zeměpis – kat. C – OF: 6.místo Jan Trávníček
Biologie
Biologická olympiáda – kat.D - umístění v OF: 
2. Martin Burget; umístění v KF: 5. Martin Burget;
Biologická olympiáda – kat.A (SŠ) umístění v KF: 
4. Eliška Žouželková a 6. Klára Navrátilová
Chemie
Malá chemická olympiáda - umístění v OF: 
3. Jaroslav Koutný, 4. Trávníček Jan a 6. Müller 
Zdeněk. Chemická olympiáda kat. D - umístění v OF: 
2. Škrabalová Šárka, 3. Vlachová Kateřina 
a 6. Bomberová Zuzana; umístění v KF: 
4. Škrabalová Šárka, 8. Vlachová Kateřina 
a 10. Bomberová Zuzana
Výtvarné soutěže
Barvy podzimu – kateg. 5. - OF: 2. místo Jaroslav 
Vévoda
Volejbal
Starší žáci – OF: 1.místo
Přespolní běh
Ml. žákyně OF: 4. místo Gabriela Smolíková
St. žákyně – umístění v OF: 5. Anna Bártková, 
9. Kateřina Vlachová
St.  žáci – umístění v OF: 7. Martin Polhoš, 8. Patrik 
Stražický
Orientační běh
Krajské finále škol – umístění v KF: 2. místo Jindřich 
Beneš, 3. místo Kateřina Vlachová

Mgr. Jaromír Schön, ředitel ZŠ a G Konice 

Výsadba okolí pomníku obětem války 

před místní sokolovnou

Nelíbil se Vám pohled na okolí pomníku obětem 
války před místní sokolovnou? Nám také ne.
Rozhodli jsme se proto něco s tím udělat. Nakoupili 
jsme vše potřebné a na jedno odpoledne se naším 
pracovištěm namísto kanceláře stala horní část 
ulice Vrchlického. Oproti probírání se spoustou 
listin, dokumentů a zákonů byla pro nás práce na 
čerstvém vzduchu příjemnou změnou. Věříme, že 
se nám podařilo dotvořit důstojné místo pro 
vzpomínku na válečné oběti. 
Posuďte sami…
Nutno podotknout, že snahu o to, aby se toto místo 
kolemjdoucím více líbilo, mělo město již před 
několika lety. Veškeré v té době vysázené rostliny 
však nějaký nenechavec ukradl. Doufáme tak, že 
tentokrát naše úsilí nebude opět zbytečné.

Městský úřad Konice, odbor majetkoprávní

ŽIJÍ S NÁMI….

Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka 
a spousta dalších……

V dnešním článku se vrátíme k zoonózám, tj. 
nemocem  přenosným ze zvířete na člověka, 
a řekneme si  něco o vzteklině. Tato nemoc stále 
patří, pokud se rozvinou klinické příznaky, 
k nevyléčitelným a smrtelným. Nejvíce je rozšířená 
v Africe a v Asii. Ročně na ni zemře cca 55 000 lidí. 
Naše republika má od roku 2004 status země 
vztekliny prosté, a to díky povinné vakcinaci psů 
a plošné vakcinaci lišek. Plošná vakcinace lišek se ale 
již neprovádí, a protože sousedíme se zeměmi, kde 
k záchytu vztekliny občas dochází (Polsko, 
Slovenská republika), a plot mezi sebou nemáme, 
tudíž neustálá opatrnost je na místě. Další možnou 
cestou, jak si opět zemi zamořit, je dovoz (většinou 
nelegální) toulavých psů z jiných zemí, například 
z Chorvatska či Rumunska. Dalším nebezpečím 
můžou být netopýři. V roce 2005 ji prokázali 
u jednoho netopýra na Moravě. Status země prosté 
vztekliny se kvůli záchytu u netopýrů neodebírá, ale 
je to dalším důvodem, proč být neustále obezřetný.
Nyní něco o vzteklině. K infekci jsou vnímaví všichni 
teplokrevní živočichové,  u ptáků jen po 
experimentální infekci.  Rezervoárem jsou 
především šelmy a letouni. Nemoc způsobuje virus, 

20.Schvaluje bezplatné zapůjčení parku o.s. KOZA 
v termínu 29.10.2014 do 20:00 hod. na akci 
„Poslední let broučků – XI.ročník.“
21.Vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 
st. 135 v k.ú. Konice.
22.a)Konstatovala porušení zřizovací listiny 
příspěvkové organizace ZŠ a G Konice v čl. f) 
písmeno C bod 3. Ukládá příspěvkové organizaci 
ZŠ a G města Konice dodržovat jednotlivé body 
zřizovací listiny.
b)Postupuje ZM Konice k projednání navýšení 
rozpočtu na rok 2014 ZŠ a G Konice a navrhuje dvě 
možná řešení na základě vyjádření odboru 
finančního:
1. Poskytnout investiční dotaci škole z rozpočtu 
města v plné výši vynaložených finančních 
prostředků 140.000,-  Kč.
2. Poskytnout investiční dotaci škole z rozpočtu 
města v částečné výši vynaložených finančních 
prostředků a zbytek finančních prostředků 
z rezervního fondu školy převést na investiční fond 
školy. Varianta bude vybrána dle finančních 
možností zřizovatele.
23.a)Navrhuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 
st.129 včetně budovy č.p. 82 – hasičské zbrojnice 
a pozemku p.č. 313/3, vše v k.ú. Čunín.
b) Navrhuje ZM schválit prodej pozemku p.č. st. 
164 včetně budovy č.p. 131 –bývalé mateřské 
školy a pozemku p.č. 122/2, vše v k.ú. Runářov, vše 
firmě La-Iglesia 2014 s.r.o., IČ:03130886, za 
celkovou kupní cenu 1.200.000,- Kč , která bude 
uhrazena takto:
100.000,- Kč při podpisu kupní smlouvy,
měsíčně 5x 200.000,- Kč,
1x 100.000,- Kč.
Kupní smlouva bude vložena do katastru 
nemovitostí do 1 měsíce po zaplacení poslední 
splátky.
24.Navrhuje ZM neschválit prodej pozemku p.č. 
4855 v k.ú. Konice.
25.a)Bere na vědomí výsledky jednání hodnotící 
komise v rámci zakázky SMK, s.r.o. s názvem 
„Rozšíření odděleného sběru odpadů a jejich svoz“ 
a schvaluje jako vítěze výběrového řízení 
společnost MINAM servis a.s., IČ: 29216672, 
Olomoucká 277/208, 796 07 Držovice.
b)Pověřuje jednatele SMK, s.r.o. Ing. Bc. Dušana 
Opletala podpisem příslušné smlouvy.

Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0, 
zdržel se 0.

 ZUŠ Konice

Základní umělecká škola Konice zahájila školní rok 
2014/15 dne 1.9.2014 s celkovým počtem 364 
žáků. V tomto školním roce si žáci mohou vybrat 
výuku v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. 
Hudební obor letošní školní rok navštěvuje 267 
žáků, výtvarný obor 37 žáků, taneční obor 60 žáků. 
Nový školní rok zahájila nová p.ředitelka ZUŠ 
Konice Bc.Daniela Blahová přivítáním stávajících 
i nových pedagogů. Nově je zřízena pobočka ZUŠ 
v Luké, kde se vyučuje hra na klavír, na flétnu 
a hudební nauky. Zůstávají pobočky v Brodku 
u Konice a v Protivanově. Při ZUŠ také pracuje Klub 
přátel školy, který aktivně zajišťuje kulturní 
a společenské akce pro žáky školy. Žákům 
a rodičům jsou zpřístupněny webové stránky 
školy, kde mohou nalézt aktuální informace  
a zprávy ze ZuŠ.

Bc. Daniela Bláhová, ředitelka ZUŠ

strana 4 ZPRAVODAJ KONICE LISTOPAD 2014



který se přenáší slinami. Tedy nejčastěji kousným 
poraněním. Méně častým přenosem je škrábnutí za 
předpokladu, že je dráp znečištěný slinami,nebo 
pohlazení nakaženého zvířete. Muselo by mít ale 
srst znečištěnou slinami a na ruce byste museli mít 
krvavou oděrku, záděru či jinak porušený kožní 
p o v r c h ,  a b y  k  p ř e n o s u  m o h l o  d o j í t .
Virus po přenosu putuje podél nervů do mozku. 
V této fázi je ještě nemoc ovlivnitelná vakcinací. 
Pokud vir doputuje do mozkové tkáně a vyvinou se 
příznaky onemocnění, je šance na uzdravení mizivá. 
Doba, kdy se vir do mozku dostane, je různá, od pár 
dnů do několika měsíců. Průměr je  2 týdny až 2 
měsíce. Záleží na místě pokousání (čím dále od 
mozku, tím lépe), velikosti infekční dávky 
a imunitním stavu jedince. Pokud je organismus 
očkovaný, protilátky stačí virus zničit, než dojde do 
mozkové tkáně. Z mozku se dále dostává do slinných 
žláz a jedinec se tím stává nebezpečným, schopným 
přenosu. 
Příznaky onemocnění jsou zprvu podobné chřipce - 
bolest hlavy, teplota, různé velikosti zornic, spavost, 
bolest a svědivost v místě pokousání, zhoršuje se 
polykání, zvíře nadměrně sliní, je bázlivé, nebo 
naopak, pokud se jedná o divoce žijící zvíře, může 
ztrácet plachost. První fáze trvá 1-3 dny. V druhé fázi 
přichází agresivita, útočnost, ztráta hlasu, úplná 
nemožnost polknutí, obrna lícního nervu. Druhá 
fáze trvá 2-3 dny. Třetí stadium je stadium 
paralytické, kdy dochází k postupnému ochrnutí 
končetin,  močového měchýře,  konečníku 
a dýchacích svalů. Poté dochází ke kómatu, ochrnutí 
všech svalů a úhynu. Tato fáze trvá cca 4-5 dní.
Co tedy dělat, pokud vás poraní zvíře? Nepanikařit, 
ránu hojně vymýt, řádně vydezinfikovat a snažit se 
zjistit majitele a chtít po něm vyšetření zvířete 
u veterinárního lékaře. Následnou zprávu  předáte 
svému ošetřujícímu lékaři. Vyšetření  se provádí do 
24 hodin po poranění a 5. den po poranění. Zvíře 
musí být v karanténě,nesmí se potulovat , nikoho 
jiného poranit, každá změna zdravotního stavu se 
musí hlásit a při úhynu v době karantény se nesmí 
tělo pohřbívat či jinak likvidovat, ale musí se odeslat 
na vyšetření do státního veterinárního ústavu. 
Pokud vás poraní zvíře, které uteče, majitel nejde 
dohledat,  nebo jde o zvíře divoké, které již nejde 
odchytit, je situace složitější a pravděpodobně váš 
lékař zahájí preventivní a léčebné akce v podobě 
série vakcinací. 
Abyste se takovým situacím vyhnuli, chovejte se 
preventivně obezřetně a veďte k tomu i svoje děti. 
Nehlaďte neznámá zvířata, zvlášť  která nejsou 
v doprovodu majitele. V lese nehlaďte a neberte 
zvířata, která jsou podezřele krotká. Upozorněte na 
ně mysliveckou stráž. Nedotýkejte se uhynulých 
zvířat bez rukavic. Virus v mrtvém zvířeti může 
přežít i pár dní při teplotě 20 st. Ničí ho pouze vyšší 
teploty, spolehlivě var či běžné dezinfekční 
prostředky. V mrazu ale může přečkat i měsíce. 
Majitelé psů musí nechat ze zákona svá zvířata 
očkovat. Očkovaný musí být každý pes starší 
3 měsíců. Očkování se opakuje dle vakcinačního 
schématu doporučeného výrobcem konkrétní 
vakcíny. Výrobců je více a vakcinační schémata 
nejsou u všech stejná. Vakcinační schémata se také 
odlišují dle toho, jestli vakcinujete pouze vzteklinu, 
nebo ji kombinujete i s jinými nemocemi. Váš 
veterinární lékař vám vše vysvětlí. Kočky se 
vakcinovat nemusí, ale doporučuje se to hlavně 
u převážně venkovních koček, které si přece jen 
nějakého toho netopýra můžou ulovit. Pokud byste 
chtěli s kočkou cestovat do zahraničí, vakcinovaná 
být musí, i když pobývá pouze doma. Pokud se 
chystáte cestovat do destinací, kde je výskyt 
vztekliny běžnější, nechte se sami oočkovat.

MVDr. Eva Kouřilová

Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb

Domov pro seniory

Soběsuky, p.o.

Zřizovatel:  Město Plumlov
Poskytovatel: Domov pro seniory Soběsuky, 
příspěvková organizace
Název zařízení/služby: Domov pro seniory
Adresa: Soběsuky 95, 798 03  Plumlov
Kontakt: ředitelka PhDr. Věra Palacká,
tel. 582 394 025,

Program MC Srdíčko
listopad  2014 

Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – 
p ř í m á  p o m o c  r o d i n á m ,  7 3 9  2 4 6  0 0 8 ,  
prochazkova@kpsskonicka.cz
Pondělí (18 - 19 hodin) Cvičení s Marcelou - se do 
konce  roku z důvodu nemoci nekoná.
Úterý (dle domluvy) Konzultační a informační 
středisko v Srdíčku – základní individuální 
poradenství a zprostředkování poradenství v oblasti 
p r o r o d i n n ý c h  s l u ž e b  -  6 0 8  0 0 0  1 8 1 ,  
dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci  (9 - 11 hodin) Setkání 
v ě ř í c í c h  m a m i n e k  -  7 3 1  6 4 0  7 9 9 ,  
blanka.hajkova@konice.charita.cz
Středa (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a děti, 739 
246 019, charita.srdicko@centrum.cz 
·5.11. -Pohádka o řepě
·12.11. - Poznáváme barvičky
·19.11. - Pohoštění s mrkvičkou
·26.11. - Veselé cvičení s mámou
Středa (14 - 17 hodin)Mezigenerační setkávání 
v S r d í č k u ,  7 3 9  2 4 6  0 1 9 ,  
charita.srdicko@centrum.cz 
Čtvrtek (9 - 13 hodin) Srdíčkový klub , 
739 246 019, charita.srdicko@centrum.cz .
Třetí čtrvetk v měsíci (10 - 12 hodin)- Klub pro 
rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi,  
739 246 008, charita.srdicko@centrum.cz .

e-mail: reditelka@dpssobesuky.cz

Okruh osob, kterým je služba určena (cílová 
skupina): Senioři od 65 let věku.
Kapacita: 56
Přístup: bezbariérový
Forma služby: pobytová
Informace o poskytované sociální službě:
Domov pro seniory je zařízení poskytující 
celoroční ubytování a péči osobám, které mají 
sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné osoby. Poskytujeme ubytování, 
stravování, sociální péči: pomoc při zvládání 
běžných úkonů, péči o vlastní osobu, pomoc 
s osobní hygienou, kontakt se společenským 
prostředím, terapeutické, aktivizační činnosti, 
pomoc při uplatňování práv. Zajišťujeme 
ošetřovatelskou a lékařskou péči, nákupy pro 
uživatele, kadeřnici, pedikúru, rehabilitaci.

Bc. Jana Vaverková, sociální pracovnice

Pátek (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a  děti - 739 
246 019, charita.srdicko@centrum.cz 
Pátek (pro předem objednané) Laktační 
p o r a d e n s t v í ,  7 3 9  2 4 6  0 1 9 ,  
charita.srdicko@centrum.cz 
Mimořádné akce listopad 2014:
10.11. od 15.30 hodin Pro zdraví a krásu – beseda 
o přírodních léčivých produktech tianDe – lektor 
Dana Poláková
11.11. od 9 do 12 hod. -  SONS – poradenský den 
S j e d n o c e n é  o r g a n i z a c e  n e v i d o mý c h  
a slabozrakých
14.11. od 9.30 hod. Bezpečnost dětí a jejich 
prevence – první pomoc, lektorka Kateřina 
Motlová
19.11. od 15.00 hod. Nástrahy mezi paragrafy 
II., lektor Mgr. Zdeněk Jedlička
27.11. od 14 do 17 hod. Workshop na téma 
Přirozené, efektivní a aktivní rodičovství, 
budování kladného vztahu rodičů s dětmi 
a jejich emoce, komunikace a vstřícné 
naslouchání, Jana Dostálková Baciak, lektorka 
efektivního rodičovství

Těšíme se na Vás !!!

Aktivity projektu "Rodina od A až do Z"
jsou podpořeny z dotačního programu

Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

www.dpssobesuky.cz.
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V pátek 7. listopadu bude po mši svaté a prvopáteční adoraci (přibližně v 9 hodin) na faře v Konici opět po 
měsící setkání seniorů ve společenství KLAS. Budeme rozjímat o textu eucharistické písně Klaním se Ti 
vroucně.
V pátek 7. listopadu v 19 hodin bude setkání manželů na faře v Konici. Tématem tohoto setkání bude 
Život v přítomnosti.
V pátek 14. a 28. listopadu bude nácvik zpěvu dětské scholy Skřivánci ve Společenském domě v Ochozi.
V neděli 16. listopadu v 9.15 hodin budou Skřivánci zpívat při mši svaté v Jesenci.
V pátek 14. a 28. listopadu bude na faře v Konici od 16 do 17.30 hodin Spolčátko pro děti do 10 let.

Ve středu 26. listopadu bude v 17 hodin v konickém kostele sloužena mše svatá pro děti. Přede mší svatou 
od 16 hodin bude připravena na faře v Konici krátká katecheze a děti si budou moci přezpívat písničky ke mši 
svaté.
V sobotu 1., 15. a 29. listopadu v 18 hodin na faře v Konici bude setkání mladých ve věku 12 – 14 let ve 
spolču BETA. Všichni mladí, kteří se chtějí setkávat s věřícími vrstevníky k modlitbě, prohloubení víry, sdílení 
zkušeností s vírou i každodenních zážitků, k hrám apod., jsou srdečně zváni.

Anna Burgetová

Vyrábění adventních věnců bude příležitostí k setkání rodin v neděli 23. listopadu v 15 hodin ve 
Společenském domě v Ochozi.

http://www.dpssobesuky.cz


Od úterý 21. října 2014 do pátku 14. listopadu 
2014

Výstava fotografií Zlatuše Knollové 
a Wictora Watta

SRÍ LANKA
Zámek Konice - zámecká galerie
Otevřeno  ve všední dny od 10 do 12 hod. a od 13 
do 15 hod.
.
Od 3. do 14. listopadu 2014 otevřena výstava

MATKA VOJTĚCHA

služebnice Boží – Statečný svědek víry

Putovní výstava s názvem „Matka Vojtěcha – 
služebnice Boží – Statečný svědek víry“, kterou 
připravily sestry boromejky u příležitosti 100. 
výročí narození řeholnice, bude k vidění během 
listopadu v konickém zámku. 
Zámek Konice - zámecká galerie
Otevřeno od pondělí 3. listopadu do pátku 
14. listopadu 2014 ve všední dny od 10 do 12 
hod. a od 13 do 15 hod.
Poté bude výstava přemístěna do Chrámu 
Narození Panny Marie v Konici, kde bude ke 
zhlédnutí do konce listopadu 2014.

V neděli 30. listopadu 2014 v 16 hodin  vernisáž 
výstavy zahájí pěvecký sbor PROMĚNY

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Prodejní výstava vánočních dekorací, výrobků 
i keramiky. Výstava prací dětí ZŠ, MŠ a ZUŠ Konice, 
spoluobčanů z domova důchodců v Jesenci, z domu 
pokojného stáří v Bohuslavicích, z domova pro 
seniory Ludmírov, Charitní pečovatelské služby 
Konice, Mateřského centra Srdíčko v Konici a Klubu 
seniorů v Srdíčku.
Otevřena od 1.12. do 10.12. 2014 ve všední dny 
od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. V sobotu 
od 9 do 11 hodin a v neděli od 14 do 16 hodin.

Středa 12. listopadu 2014 v 19 hodin, zámek 
Konice

OLOMOUC GUITAR CONSORT

Olomouc Guitar Consort je hudební společenství 
mladých lidí, hrajících na klasickou kytaru. V jeho 
řadách najdeme studenty a  absolventy 
konzervatoří a vysokých škol, talentované žáky 
ZUŠ a také renomované učitele hry na kytaru 
v Olomouckém kraji. Soubor vznikl na půdě 
Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci 
a jeho zakladatelem je Mgr. Miroslav Malina, 
profesor hry na kytaru. Ve svém koncertním 
repertoáru má třináctičlenný soubor nastudována 
díla italských, francouzských, německých 
a anglických renesančních skladatelů G. Gabrielli, 
G. Guami, F. Maschera, C. Antegnati, anonymní díla 
z vydaných sbírek P. Attaignanta, J. Dowland, W. 
Byrd, T. Morley a T. Susato. Z tvorby barokních 
skladatelů uvádí skladby J. S. Bacha, G. P. 
Telemanna, B. Marcella a A. Vivaldiho. Klasicistní 
období je zastoupeno díly L. de Calla a M. 
Giulianiho. Na podzim letošního roku uvede 
O l o m o u c  G u i t a r  C o n s o r t  t a ké  s k l a d by  
jihoamerických autorů.
Vstupné: 100/80 Kč (pro členy KPH)
Koncert podporují: MUDr. Irena Lenfeldová, 
manželé Fráňovi

Neděle 30. listopadu 2014 v 16 hodin, zámek 
Konice
Adventní koncert - Pěvecký sbor PROMĚNY
Pěvecký sbor PROMĚNY zahájí vánoční výstavu na 
zámku v Konici.
Následně v 17 hodin  zazpívá při rozsvěcování 
vánočního stromu na Masarykově náměstí.
Vstupné: dobrovolný příspěvek

Prohlídková  trasa
Od  září  2014  do  května  2015  je  otevřena  
prohlídková trasa v  konickém zámku 
a Turistické  informační  centrum  Konice pouze  
ve  všední  dny.
Otevírací  doba  TIC  po  dobu  vedlejší  turistické 
sezony  (září  -  květen):  pondělí  -  pátek  9.00  - 
12.30  a  13.00  -  16.00  hod.,  sobota  -  neděle 
zavřeno. Prohlídky jsou vždy v celou hodinu, 
nejpozději hodinu před zavírací dobou,  prohlídku  
lze objednat také telefonicky 582334987 nebo 
739333721, či  mailem:  icko.konice@seznam.cz.

Osobní zkušenost je nepřenosná.

Přiznám se, že mě velice zaujal spot nejmenované 
pojišťovny, který hovoří o pojištění sportovní 
výbavy přepravované na vozidle. To je to, co ještě 
na trhu není, něco, co nenapodobuje již zavedené 
a fungující produkty v pojištění. Za svůj profesní 
život jsem jich už spoustu zažil na vlastní kůži 
a také prožil se svými klienty při hlášení škod 
a jejich likvidaci. Některé jsou úsměvné, většinou 
však při nich mrazí, pokud domyslíme možné 
následky.
Vzpomínám si na můj osobní zážitek, kdy mě a moji 
rodinu v létě na dálnici předjelo vozidlo se 
3 horskými koly na střeše. Já jsem jel skoro 110km 
za hodinu a tohle auto mě předjelo určitě 
stotřicítkou. Co čert nechtěl, za prvním horizontem 
tohle auto stálo a už bez kol a bez nosiče 
a s pocuchanou střechou. 
Druhou podobnou příhodu jsem zažil na dovolené 
v Chorvatsku, kde při výjezdu z tunelu na pobřeží 
ujížděl teréňák se střešním nosičem, tzv. rakví. Po 
výjezdu z tunelu se tento nosič díky bočnímu 
nárazovému větru vznesl a i s příčníky zmizel 
daleko mimo dálnici. 
A osobní zkušenost? Ta je nepřenosná : Projel jsem 
s uzamykatelným střešním nosičem těsně po jeho 
namontování a naplnění zavazadly do garáže. 
Výsledek? Zničená celá horní část – víko tohoto 
nosiče a poškozené zavazadla, která do něj již byla 
naskládána. To jsem mohl být rád, že jsem tam 
neměl zimní výbavu – lyže, lyžáky, přilby, které 
v zimě vozím na střeše.
Proto jsem uvítal možnost tyto přepravované 
sportovní věci mít pojištěné, a to i na odcizení. Jaké 
bylo moje překvapení, když jsem se dozvěděl, že se 
pojistka vztahuje i na poškození vozidla a že vůbec 
nemusím mít auto pojištěné u této pojišťovny. V ČR 
i celé Evropě mohu sportovat bez obav v létě 
i v zimě. Do zahraničí si k tomu samozřejmě 
přibalím kartičku cestovního pojištění. Bez něj by 
byla cesta do zahraničí hazard s rodinným 
majetkem. Jen si prosím nenamlouvejte, že VÁM se 
přece nic stát nemůže!
Včas, i na poslední chvíli si zajděte do kanceláře 
Astorie a.s. v prostějovském Špalíčku vedle 
restaurace Jadran, Kostelní ul.15 nebo na 
Masarykově nám. 67 (vedle Zeleniny) v Konici. 

TEN KLID ZA TO STOJÍ!

Petr Waserburger
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Zážitky z protektorátu

vzpomíná Ladislav Šín, rodák z Konice

- pokračování z říjnového čísla Zpravodaje -
rodina Dostálova

Do února 1948 byl JUDr. Mojmír Dostál 
nekomunistickým starostou Konice a po únoru 
nesměl vykonávat své povolání. Nakonec ho přijali 
jako hudebníka do Moravské filharmonie 
v Olomouci. Tam byl až do důchodu. Maminka Igora 
a Zeny, p. Charlotta rozená Böck-Löwová (1905-
1985),  byla v domácnosti, z koncentračního tábora 
se vrátila a manžela přežila. Její celá rodina byla 
vyvražděna. Oba syni byli zachráněni podobným 
způsobem, jako Eva Freundová. Igor byl velice 
nadaný,  po válce pokračoval ve studiu, ale 
nedokončil je.  V létě 1947 jel na sokolský slet žáků 
a dorostu do Prahy. Pak dostal tyfus a zemřel. Byla to 
první smrt mezi námi, zvláště my z Junáka jsme tím 
byli zasaženi, protože byl rádcem naší skautské 
družiny Hadů. Klubovnu jsme měli u nich v domě. 
Také Zeno byl s námi v Sokole a v Junáku. Byl velice 
vtipný. Když jsme šli do kina na mírně řečeno 
„slaboučké“ sovětské budovatelské filmy, Zeno je 
nahlas komentoval a všichni jsme se „váleli“ smíchy. 
Vlastně jsme na ty filmy chodili pro ty jeho 
komentáře, jinak bychom za ně neutráceli peníze. 
Zeno na to doplatil.  Nevzali ho do žádné vysoké 
školy a skončil v gramofonových závodech v Litovli. 
Nakonec se probojoval do Prahy a dělal pomocného 
režiséra J iřímu Sequencovi .  Pak se stal  
samostatným režisérem a natočil několik filmů se 
židovskou tematikou. Nejznámější je Golet v údolí. 
Napsal též 8 knih, některé z našeho kraje, a tím 
vlastně propagoval Konici. Všechny mně věnoval. 
Vrátil se k židovskému náboženství a stal se 
předsedou židovské náboženské obce v Praze. 
Navštívil Izrael a po návratu jsme se sešli celá naše 
parta u Franty Dostála, kde nám vyprávěl o zážitcích 
z cesty. Brzy potom  zemřel, docela mladý. Na jeho 
počest byl pak na konickém zámku uspořádán 
pražskými umělci vzpomínkový večer, kterého se 
zúčastnily i jeho dcery. 
Rodina Freundova žila v naší ulici v Zádvoří. P. Josef 
Freund (1904 - 1944, zavražděn v  Osvětimi), kde 
měli mlékárnu. Odebírali mléko od okolních 
sedláků, pasterizovali  je a vyráběli i sýry. Manželka 
Emilie (1901-1989) byla Češka. Měli dceru Evu. 
Tradovalo se, že  byla  německými úřady vyzvána, 
aby dceru dovezla do Olomouce  a odevzdala ji „na 
vychování“. Do vlaku přistoupili dva muži oblečení 
jako gestapáci, vyzvali matku,aby jim dceru předala 
a dali ji potvrzení. Byli to členové ilegální skupiny 
a dceru takto zachránili. Přestože celá naše parta 
o velikonocích končívala právě u Freundů, 
nenapadlo nás zjistit skutečnost, bohužel. 
Mlékárnu pak spravovali Matonohovi. Eva později 
domek prodala a koupila si s manželem domek ve 
Vodní ulici (Na Dole, jak jsme říkávali), který 
používala jako víkendový. Snad ještě bydlí 
s manželem v Olomouci.
Manžele Šermanovovi (Jaroslav 1895-1944 
a Emílie 1901-1989) –  měli holičství a kadeřnictví 
v Živnostenském domě, tam, kde  je dnes  obchod 
s textilem. Měli dvě dcery, Olga byla od nás starší 
(1923-2006), ale s Jarkou jsme chodili do jedné 
třídy. Až do doby, kdy Němci začali židovské občany 
posílat do Terezína, jsme si ani neuvědomovali, že p. 
Šermanov je Žid. Domnívali jsme se, že je to uprchlík 
z Ruska  před bolševíky. Byl to občan Rigy v dnešním 
Lotyšsku a na naše území se dostal jako ruský 
zajatec a už zde zůstal. Šermanovovi se 
pravděpodobně rozvedli, protože p. Šermanov 
bydlel do doby, než musel odjet do koncentračního 
tábora, u Šoupalů v naší ulici. Pravděpodobně se 
rozvedli, aby ochránili své dcery. Jarka odešla po 
válce do Šternberka. Olga se provdala v roce 1942 za 
Zbyňka Pišťáka. V té době byly sňatky s lidmi 

židovského původu zakázány, takže p. Pišťák se 
vystavoval velkému riziku, ale i Olga na tom byla 
podobně, protože její manžel byl propuštěný 
politický vězeň, a to mohlo její situaci velice zhoršit. 
Osudy Zbyňka Pišťáka jsou natolik dramatické, že si 
zasluhují zveřejnění, zvláště proto, že se velkou část 
života pohyboval na Konicku. O jejich osudy se 
zajímali pracovníci  Paměti národa i p. Beyrak. Jeho 
životopis sestavili jeho synové a upravil p. Lucuk. Je 
to souvislá řada útrap, však posuďte sami: Jeho 
rodiče pocházeli z Moravy. Otec, aby se vyhnul 
útrapám vojenské služby v I. světové válce, přijal 
místo u hrabat Potockých na Volyni, kde byla velká 
česká kolonie. Odešel tam s celou rodinou. Zbyněk 
Piskáček se narodil 20. 12. 1915 v tamní obci 
Krupina. Nebylo to vlastně zlepšení, protože Volyň 
se stala bojištěm a když maminka ukryla děti 
v polích před bojem ve vesnici, děti se podchladily 
a dvě zemřely. Po válce boje nepřestaly – pro změnu 
o Ukrajinu bojovali Poláci a bolševické Rusko. 
Oslabená rodina se  proto vrátila na Moravu. Otec 
nastoupil jako řídící učitel na škole v Polomí. Pak 
dostal nabídku na místo ředitele hospodářské školy 
v Mukačevu na Podkarpatské Rusi (Zakarpatská 
Ukrajina). Nezaváhal a odešel tam. Děti zůstaly 
u strýce v Konici a v roce 1930 odjely za rodiči. 
Zbyněk studoval  gymnásium a pak učitelský ústav 
v Mukačevu. V roce 1936 byl povolán  k vojenské 
službě a na vlastní žádost nastoupil k letectvu.  
Z vojenského učiliště v Prostějově byl vyřazen jako 
pilot a sloužil v Chebu a pak u části 1. leteckého 
pluku TGM v Milovicích. Tam ho zastihla mobilizace 
i okupace Němci. Letiště museli Němcům předat, 
ale piloti odmítli zaškolení německých pilotů na 
české letouny. Armáda byla rozpuštěna a velká část 
pilotů prchala do Polska a pak do Francie. 
S kamarády tam chtěl odejít i Zbyněk, ale maminka 
ho přemluvila, aby zůstal. To už rodiče byl zpět na 
Konicku a Zbyněk také nechtěl, aby rodiče skončili 
v táboře jako rodiče synů, kteří uprchli do zahraničí.  
Zůstal na Konicku. V Pěnčíně byl náčelníkem Sokola 
a v Bouzově ředitelem školy. V říjnu 1940 Němci 
zakázali činnost vlasteneckých spolků Sokola 
i Junáka a dalších. Nastalo zatýkáni jejich činovniků. 
Pro Zbyňka si přišli 6. 10. 1940. V Olomouci byl 
tvrdě vyslýchán a byl mu rozseknutý nos a brada. 
Odtud byl poslán do koncentračního tábora 
Osvětim a přidělen na stavbu koncentračního 
tábora v Treblince. Byla tam velká úmrtnost 
následkem podvýživy. Pomáhal mu zkušený 
spoluvězeň Hřivna. Když byl po roce propuštěn, 
vážil 48 kg. V listopadu 1942 se vrátil na Konicko 
a podařilo se mu sehnat místo učitele ve škole. 
Oženil se s Olgou Šermanovou. V prosinci 1944 byl 
znovu předvolán na gestapo  a poslán do věznice 
v Drážďanech s označením „návrat nežádoucí“. 
V době věznění se manželům Pišťákovým narodil 
syn Zbyněk. Zpráva o tom ho udržovala při životě. 
V Drážďanech zažil spojenecké bombardování 
v únoru 1945. Vězni nesměli jít do protileteckého 
krytu a po náletu museli nastoupit na uklízení 
trosek a mrtvých. Nedostávali jídlo, a proto se 8 
z nich rozhodl uprchnout. Přesouvali se hlavně 
v noci a šťastně se dostali na naše území, kde jim lidé 
pomáhali , ale žaludky byly tak zesláblé, že nebyly 
schopny stravu zpracovat. Ve Slaném se setkali se 
sovětskými vojáky a ti je odvezli do Prahy. Po 
zotavení se vrátil k manželce do Konice. Byl poslán 
jako komisař do Lipiny na Šternbersku a tam začal 
také učitelovat, později v Horním Sukolomu 
a nakonec v Oskavě, kde se stal 1967 ředitelem 
školy. Manželka Olga mu zemřela v roce 1996  a je 
pochována v Konici. V Oskavě zůstal až do smrti 5. 3. 
2014 ve věku nedožitých 99 let.  I v tak vysokém 
věku odmítal z Oskavy odejít a byl schopný se o sebe 
postarat. Je pochován též v Konici.
Vzpomínky nejsou úplné, ale doufám, že přiblížily 
tehdejší atmosféru a budu rád, když je pamětníci 
doplní či opraví.

Ladislav Šín - Bor

 

 

Program KČT 
listopad - prosinec 2014

Neděle 2.11.2014
Dušičková vzpomínka – Sejdeme se ve 14hod.  na 
hřbitově u dolní brány a zapálíme svíce u hrobu 
našich zesnulých turistů.
Následuje procházka.
Sobota 8.11.2014 
Nezamyslice – Odjezd vlakem v 9.11hod. na 
odložený výlet do Mořic, Němčic, Pivína a na vlak 
v 16.47hod. 13 km.
Neděle  16.11.2014 
Kostelec na Hané – Odjezd autobusem ve 
12.15hod. do Kostelce, dále do Bílovic, kolem chat 
na Bělák, do Ptení nebo na Stražisko. 10km.
Neděle 23.11.2014 
Hačky  - Odchod od sokolovny ve 13hod. přes 
Březsko, Klužínek, Hačky, Ochoz do Konice. 12km.
Neděle  7.12.2014
Čunín – Z autobusového nádraží v 13hod. přes 
Zavadilku a Štarnov do Čunína a zpět do Konice. 
Nebo z Čunína  vlakem v 15.39hod. nebo 
v 17.39hod. 10 – 14km.
Sobota - 13.12.2014 
Vánoční trhy - návštěva Vánočních trhů na 
Masarykově náměstí v Konici.
Sobota – 20.12.2014
Dzbel – Sraz v 13hod. na kruháči, po červené 
značce kolem Sládkovy skály do Dzbele a po 
odpočinku do Konice. 11km.
Pátek  26.12. 2014
Vánoční koncert - návštěva Vánočního koncertu 
v Chrámu Narození P.M. v Konici.
Neděle  28.12.0214
Kladky – Odjezd vlakem v 10.48hod. do Jesence, po 
zelené značce do Kladek. Zpět je možné, že pojede 
vlak z Nectavy. Upřesnění dodatečně.
Středa 31.12.2014
Březsko – doufáme, že bude opět divadlo.
Čtvrtek  1.1.2015 
Kosíř – Novoroční pochod.

Zdrávi došli !!!!! 

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých České republiky, o.s.,

Oblastní odbočka Prostějov

Vás dne 11. 11. 2014 od 9 do 12 hod.
zve do Mateřského centra Konice,

Kostelní 46

na PORADENSKÝ DEN

Kolik nás je?
Údaje k 30.9.2014

Počty obyvatel dle částí obce:
Konice                                           2 101
Čunín                                                179
Křemenec                                        123
Ladín                                                   83
Nová Dědina                                   163 
Runářov                                           126
celkem                                         2 775
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