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Volby do zastupitelstev krajů
konané dne 7. a 8. října 2016

Stavba nové hasičské stanice začala

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Prostějov
Obec: Konice

Při příležitosti poklepání základního kamene nové hasičské stanice se
3. října 2016 v Konici sešli generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, jeho náměstek plk. Mgr. Bc. Slavomír Bell, MSc, olomoucký hejtman Jiří Rozbořil, starosta Konice František Novák a místostarosta Bc. Jaroslav Procházka.
Tímto dnem byly zahájeny práce na hasičské stanici, kterou by už za
rok mohli začít využívat profesionální hasiči z Konice. Další novinkou
nejen pro hasiče pak bude zcela nový heliport. I ten by měl vzniknout
v areálu budované stanice při výjezdu z Konice směrem na Křemenec.
zdroj: Furtovník.cz

VÝZVA MĚSTA KONICE

VÁNOČNÍ STROM
Jako každý rok i letos bude konické náměstí v čase adventním
a vánočním zdobit vánoční strom.
Oslovujeme tímto zájemce, který by chtěl poskytnout
strom jako dar.
Kontaktujte, prosím, Služby města Konice,
paní Šárku Fišerovou, tel.: 721 363 930,
nebo MěKS Konice, paní Navrátilovou, tel.: 601 590 007,
případně podatelnu MěÚ v Konici.

ZPRAVODAJ KONICE
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Rada
města Konice
3. října 2016
Usnesení č. 34/2016
1. Rada města Konice:
A) Schvaluje poskytnutí dotací na rok 2017
z rozpočtu města, a to:
a) Charitě Konice – Mateřské centrum Srdíčko ve výši 10.000 Kč.
b) Střední škole, základní škole a mateřské
škole JISTOTA, o.p.s., ve výši 7.000 Kč.
c) Sboru dobrovolných hasičů Konice ve výši
49.000 Kč.
d) Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina
ve výši 25.000 Kč.
e) Muzeu řemesel Konicka, z.s., ve výši
10.000 Kč.
B) Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice poskytnutí dotací na rok 2017 z rozpočtu města a to:
a) Charitě Konice – pečovatelská služba ve
výši 200.000,– Kč.
b) Tělocvičné jednotě Sokolu Konice ve výši
100.000,– Kč.
2. Rada města Konice schvaluje směrnici č. 5/
2016 – Komplexní soubor vnitroorganizačních
účetních směrnic.
3. Rada města Konice doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice dodatek č. 1
Zřizovací listiny příspěvkové organizace města, Mateřská škola Konice, kdy tímto dodatkem dochází ke změně přílohy zřizovací listiny č. 1 Stavby, kdy původní hodnota budovy
školy čp. 202 ve výši 22.497.465,21 Kč (majetku předaného k hospodaření) se navyšuje
o technické zhodnocení 292.923,40 Kč. Výsledná hodnota budovy mateřské školy čp. 202
činí 22.790.388,61 Kč.
4. Na základě předložených nabídek tří bankovních ústavů Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s.,
na koupi nemovitého majetku od společnosti
VKT plus, a.s.
5. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 42/2016.
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv na výměnu oken
budovy hasičské zbrojnice Hřbitovní ul. Konice. Rozpočtové opatření ve výši 40.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6171 Místní správa, pol. 5901 nespecif. rezervy, org. 5000000 – 40.000 Kč,
§ 5511 Požární ochrana, profesionální část,
pol. 5171 opravy a udržování, org. 13000000
– 40.000 Kč,
§ 5511 Požární ochrana, profesionální část,
pol. 5139 materiál, org. 13000000 – 40.000 Kč,
§ 5511 Požární ochrana, profesionální část,
pol. 5171 opravy a udržování, org. 13000000
– 40.000 Kč,

b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 43/2016.
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury,
rejstř. č. ÚSKP 36283/7-5560 O poskytnutí neinvestiční dotace na obnovu nemovité kulturní
památky – kaple sv. Libora, k.ú. Ladín, v rámci
programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností obdrželo město finanční prostředky ve
výši 150.000,– Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze SR, ÚZ 34002 org. 9000019 – 150.000,– Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol. 5171 opravy,
ÚZ 34002, orj. 0110, org. 9000019 výdaje SR
150.000,– Kč,
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol. 5171 opravy,
ÚZ 34002, orj. 0131, org. 9000019 výdaje
vlastní, rozpočet města 67.766,– Kč,
§ 6409 Ostatní činnosti, položka 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 67.766,– Kč.
c) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 44/2016.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z odvádění a čištění
odpadních vod – ušetřených úroků z refinancování, na péči o veřejnou zeleň. Rozpočtové
opatření ve výši 35.000,– Kč
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, pol.
5141 úroky, org. 5000000 – 35.000,– Kč,
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
pol. 5169 nákup ost. služeb, org. 16000000
35.000,– Kč.
d) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 45/2016.
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na investice na základě
výzvy č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních
center. Rozpočtové opatření ve výši 11.000,–
Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6171 Činnost místní správy, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 11.000,– Kč,
§ 4349 Ostatní sociální péče, pol. 6121 budovy, haly stavby, org. 16000000 – 11.000,– Kč.
e) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 46/2016.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje
ve výši 170.000,– Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů vyhlášených na 7. a 8. října 2016.
V příjmech bude rozpočtováno:
položka 4111, ÚZ 98 193.
Ve výdajích bude rozpočtováno: § 6115 položka 5139 materiál, ÚZ 98 193.
V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem
dotace a její čerpání označeny účelovým znakem 98 193, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem za rok 2016.
6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města schválit předložený návrh OZV
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č. 2/2016, kterým se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška města Konice č. 6/2015
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
7. Rada města Konice:
a) Bere na vědomí požadavky na uchazeče,
které budou zveřejněny v oznámení o výběrovém řízení na ředitele MěKS Konice a harmonogram průběhu výběrového řízení.
b) Jmenuje výběrovou komisi pro výběrové
řízení na ředitele MěKS Konice ve složení:
Předseda: František Novák
Členové: Alena Vrbová, Dušan Opletal, Petr Vařeka, Antonín Vymětal.
8. Rada města navrhuje Zastupitelstvu města
schválit čestné prohlášení, že město je vlastníkem stavby bez č.p./č.e. (autobusové čekárny) nacházející se na pozemku p.č. st. 263/1,
zapsaného na LV č. 60000 pro obec a k.ú. Laškov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
katastrální pracoviště Prostějov, a p.č. st. 263/
2, zapsaného na LV č. 10 pro obec a k.ú. Laškov
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov.
9. Rada města Konice schvaluje Občanskému
sdružení KOZA bezplatnou výpůjčku prostor
parku, nádvoří zámku a veřejného WC v rámci
konání XIII. ročníku akce „Poslední let broučků“ 25. října 2016 od 17.00 do 20.00 hodin.
10. Rada města schvaluje užití znaku města při
tvorbě „Katalogu stanic Hasičského záchranného sboru České republiky“ – HZS Olomouckého kraje.
11. Rada města Konice schvaluje smlouvu
o sdružených službách dodávky elektřiny ze
sítě NN č. 9551022185 uzavřenou mezi městem Konice a E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 26078201,
zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ 25733591. Jedná se o obnovení odběru elektřiny na kluzišti v Tyršově ulici v Konici, p. č. 1422/2, k. ú. Konice.
12. Rada města vyhlašuje záměr pronajmout
pozemek p.č. 910/1 v k.ú. Konice.
13. Rada města Konice schvaluje Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/
01385/OKŘ/DSM ze dne 10. 6. 2016.
14. Rada města Konice schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu kanalizační přípojky –
Staré Město 281 mezi městem Konice a vlastníkem napojované nemovitosti, společností
Green energo, s.r.o.
15. Rada města Konice schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
na stavbu ,,Vodovod Konice – přiváděcí řad VDJ
Štarnov – Konice“ mezi městem Konice a společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
16. Rada města Konice bere na vědomí Žádost o finanční podporu na činnost zařízení
„Domov se zvláštním režimem Bílsko, o.p.s.“.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0

listopad 2016

ZPRAVODAJ KONICE

Zákon o prodejní době
v maloobchodě a velkoobchodě

Devadesáté výročí
organizované turistiky v Konici

Dne 28. června 2016 byl schválen zákon
č. 223/2016 Sb. O prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Zákon nabyl účinnosti
v září, nová pravidla začnou platit už od začátku října. Nový právní předpis nařizuje obchodům zavřít o sedmi vybraných svátcích – 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září,
28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den budou moci být obchody otevřeny do 12.00.
Zákaz prodeje se podle předlohy nebude vztahovat na obchody s prodejní plochou do 200
metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice,
obchody na letištích nebo nádražích nebo na
prodejny v nemocnicích. Zavřeno ale budou
muset mít zastavárny, prodejny s použitým
zbožím, sběrny a bazary.
Obchodníkům hrozí za porušování zákona milionová pokuta, která může v případě opakovaného prohřešku vystoupat až na pětinásobek. Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce.

Koničtí turisté slaví letos devadesáté výročí založení Klubu českých turistů a také výročí obnovení turistické činnosti v padesátých letech pod
vedením Miloše Balcara. Zatímco činnost za
Miloše Balcara a následovníků je bohatě doložena pečlivě vedenými kronikami, založení KČT
máme doloženo jen jedinou památkou – legitimací KČT s vylepenou známkou za rok 1926
patřící Marii Škodové, která bydlela v domku
na Vrchlického ulici č. 355 až do své smrti.
Domek koupila moje teta Anna Hledová a protože neměli děti, odkázala domek mně. Při
prohlídce její pozůstalosti jsem tuto legitimaci
objevil a věnoval ji Muzeu řemesel Konicka.
Z mládí si pamatuji na Františka Lužného v jeho turistických pumpkách a se sukovicí v ruce, jak si vykračuje v hloučku turistů. Byl to
předseda KČT v Konici. Bydlel na konci Kostelní ulice, kde měl krejčovský závod. Je ale
docela možné, že KČT existoval v Konici i před
tímto letopočtem.
Druhá vzpomínka je z pozdější doby, snad
1945 – 1947. Bylo to shromáždění několika
spolků – KČT, Sokola, Junáka (snad i dalších),
v prostoru na louce nad Průchodnicí v místech, kde je závrt. Tam stála tribuna, ze které
bylo oznámeno, že nastává nová éra objevení
nových jeskyní v tomto prostoru. Jako první
akce bylo zjištění, kudy protéká ponorný potok, který se ztrácí na lukách pod Ponikví po
výstupu z lesa od Březska po červené značce.
Tam se barvila voda a na místech předpokládaného výtoku byli umístěni pozorovatelé. Nejdůležitějším bodem byla vyvěračka u Taramky. Tam také začala vytékat obarvená voda.
Akce jsem se zúčastnil jako člen Junáka.
Podotýkám, že jsem s Milanem Khýrem vlastně nejstarším členem KČT v Konici. To proto,
že se ústředí tehdejšího Svazu junáků-skautů
RČS, později Junáka, dohodlo s ústředím KČT,
že budeme nahrazovat žáky a dorost pro KČT.
Platili jsem ročně jednu korunu a měli jsme
všechny výhody jako řádní členové KČT. Známku jsme lepili do skautských legitimací. Podobnou dohodu učinilo naše ústředí se Svazem
lyžařů RČS.
Pokud někdo ze čtenářů Zpravodaje zná další
podrobnosti o činnosti KČT v Konici, může je
poskytnout redakci Zpravodaje. Bude to další
kamínek do mozaiky činnosti.
Nedostatek písemných památek nahrazuje
ohromný kus práce, kterou naši předchůdci
vykonali. Vytipovali turistické cesty, které byly
pro turisty zajímavé, a ty slouží do dnešního
dne. Jen toto znamená spoustu práce a také
diplomacie. Za první republiky byly pozemky
roztříštěné mezi spoustu drobných usedlostí,
i mnohé cesty byly soukromé, majitelé museli
dát souhlas s umístěním turistických značek
na jejich objektech. Jako zajímavý příklad uvádím případ z Vojtěchova. Z vesnice vedla cesta k poslednímu statku v místech, kde je dnes
již chátrající rekreační středisko. Cesta končila na dvoře statku. Dál jsme mohli pokračovat
jen přes branku ve vratech statku. Sedlák to

Program KČT
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Neděle 6. 11. 2016 – Bělecký Mlýn – odjezd
ve 12.41 hodin vlakem do Ptení, po žluté značce dojdeme k Zámečku, kde jsou nové vyhlídkové věže. Dále jdeme na Bělecký Mlýn (občerstvení) a kolem chat na Ptenský Dvorek.
Vlak v 15.31 nebo 17.31 hodin. 7 km. Za pěkného počasí až do Konice. 14 km
Neděle 13. 11. 2016 – Kladky – odjezd
v 11.55 hodin autobusem do Ponikve, známou
cestou k přehradě a do Kladek (občerstvení)
a zpět po zelené značce do Konice. 14 km
Neděle 20. 11. 2016 – Čunín – sraz ve 13 hodin na kruháči, statkovou cestou do Runářova, Čunína a Konice. 10 km
Neděle 27. 11. 2016 – Ladín – sraz ve 13 hodin na kruháči, do Jesenece, za hřbitovem polní cestou na silnici do Ladína a Konice. 9 km
prosinec 2016
Neděle 4. 12. 2016 – Konice – sraz ve 13 hodin na kruháči, statkovou cestou k Runářovu
a do Konice. 6 km
Neděle 11. 12. 2016 – Dzbel – sraz ve 13 hodin na kruháči, cestu vybereme až podle počasí. Vánoční výstava. 9 km
Neděle 18. 12. 2016 – Březsko – sraz ve
13 hodin na kruháči, Březsko, Zavadilka a přes
les k rybníku do Konice. 7 km
Pondělí 26. 12. 2016 – Tradiční vánoční
koncert.
Neděle 1. 1. 2017 – Novoroční pochod na
Velký Kosíř
Zdrávi došli !!!

INZERCE
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
TVRDÉ + MĚKKÉ
(PILINY + ZBYTKY DŘEVA)
MOŽNOST DOPRAVY
bližší informace tel.: 606 893 919
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dovolil a ve volné dny umísťoval na stole produkty jeho statku a prodával je. Takové pochopení měl tehdy málokdo. Ale např. v Rakousku je to běžné, že připouští umístění turistické cesty přes jejich oplocené pozemky a v plotech pro turisty umísťují „kolotoče“, kterými
můžete procházet nebo tam umísťují žebře
pro přelézání ohrad. Po této přípravě následovalo vyznačení cesty. To není jen malování,
ale i řezání překážejících větví v listnatém lese. Při dobrém počasí je to celkem pohoda.
Horší je, když zaprší. V deštivém Hrubém Jeseníku (kde jsem sedmnáct let značkoval rýmařovskou stranu hřebene) jsme kolikrát značili cestu i pětkrát, protože barva na mokrý
podklad nechytá. Značka se musí každé tři roky obnovovat, protože lesní personál mnohdy pokácí celý úsek značky, něco vykácí vichřice, a turista pak bloudí. Když nám to lesní
úřad nahlásí (výjimečně), nastupovali jsme na
cestu ihned… Jít dobře značenou cestu je
pohoda, jako např. při poslední výpravě na
Šternbersko. Tam jsme modrou cestu prošli
bez jakéhokoliv zaváhání.
Bohužel, toto se nedá říci o značených cestách
v našem kraji… Ty nebyly obnoveny nejméně
16 let. Nám to nevadí, protože cesty známe,
ale co chudák cizí turista, ten jistě nadává na
místní značkaře. Ale ti nejsou. Měli bychom se
nad tím zamyslet a konečně mimo vlastní poznávání měli začít dělat něco i pro ty druhé.
Jako správný odbor KČT bychom měli mít
značkaře a to nejméně dva, aby mohli posuzovat, jestli je umístěná značka viditelná pro
přicházejícícho turistu. Jsem ochoten případné zájemce do této činnosti zapracovat. Barvy
a potřebný materiál zajišťuje krajský výbor
KČT, který též proplatí jízdné do nástupu na
značkování nebo po ukončení. Značkování je
dobré pro ty, kteří končí s výkonnou turistikou nebo pro ty, kteří chtějí něco udělat pro
tento kraj, který je bohatý na přírodní krásy.
Ať neodrazuje špatným značením, o kterém
pak dávají turisté varovné zprávy dalším. Zájemci se mohou hlásit u paní Evy Antlové.
Stanislav Šín – Bor

Knihovna Konice
V říjnu navštívili knihovnu žáci šestých tříd.
Exkurzí po knihovně jsme si připomněli základní řazení knih, půjčování a nakonec své
znalosti otestovali v literárně-zábavném kvízu. Podobný si vyzkoušeli i žáci osmé třídy.
Ukázali jsme si knihy vhodné na doporučenou četbu a také podzimní hit – knihu Lichožrouti, jejíž filmová premiéra právě proběhla.
V listopadu se mohou děti prvních a druhých
tříd těšit na návštěvu u nás již známého ilustrátora Adolfa Dudka. S jeho programem „Malujeme Vánoce“ se určitě opět pobaví a naučí
se malovat, tentokrát obrázky s vánoční tématikou.
V půjčovní dny si děti mohly vyzkoušet „Velký
dinosauří kvíz“, o který byl velký zájem. Doplňovačky, tajenky a hádanky na jejich oblíbené
téma završily malováním obřího dinosaura.
Vlasta Snášelová
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Člověk v tísni, o. p. s.

Na KONICKO vstupuje
Mobilní tým organizace
Člověk v tísni
Od letošního října začíná v ORP Konice působit Mobilní tým sociálních pracovníků z organizace Člověk v tísni, o.p.s. Pravděpodobně
se s nimi setkáte, proto bychom Vás rádi informovali o účelu jejich působnosti v našem
regionu a také o formě, kterou budou pracovat.
Mobilní tým začal na Konicku působit na základě impulsu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Vstoupí do regionu v říjnu a bude
zde pracovat do konce tohoto roku.
Mobilní tým je jakousi „výsadkovou jednotkou“, která je vysílána do míst, kde je potřeba
rozpoznat či ošetřit sociální problémy tamních lidí. Poskytuje zde sociální služby a provádí monitoring sociální situace obyvatel
v daném regionu. Spolupracuje s místní samosprávou a dalšími partnery z oblasti sociální
integrace.
V rámci monitoringu pracovníci sbírají informace od zástupců měst a institucí (jako jsou
školy, úřady práce, policie, nevládní organizace apod.), které pak utváří obraz sociální situace obyvatel v lokalitě. Důležitou součástí
monitoringu je také kontaktování široké veřejnosti. V příštích měsících budou tedy
oslovovány jednotlivé domácnosti, aby se
k tématu mohli vyjádřit samotní obyvatelé,
a napomohli tak ke komplexnosti výsledné
zprávy.

Pracovníci Mobilního týmu, konkrétně ve složení: Kateřina Šustrová, Zdenka Jelínková
a Jan Řezníček, Vás osloví buď náhodně ve
veřejném prostoru, nebo přímo ve Vaší domácnosti, a položí Vám otázky k životu v obci,
jak jej vnímáte právě Vy.
Mobilní tým by se rád podílel na zlepšení sociální situace obyvatel Vašeho regionu. Aby
byl jeho záměr naplněn, potřebuje Vaši pomoc a spolupráci. Proto Vás tímto žádáme
o vstřícnost a spolupráci, až na Vaše dveře
zaklepou pracovníci Mobilního týmu a požádají o několik minut Vašeho času.
Člověk v tísni, o. p. s.
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2
Česká republika
www.clovekvtisni.cz
Tel.: (+420) 226 200 400
Fax: (+420) 226 200 401
E-mail: mail@clovekvtisni.cz
IČ: 25755277, DIČ: CZ25755277

ZPRAVODAJ KONICE
MAP vzdělávání
v ORP Konice
Vážení přátelé,
přicházíme k vám s novými informacemi spojenými s MAP vzdělávání v ORP Konice.
V současné době se realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice plně věnuje budování znalostních kapacit. Byl vytvořen harmonogram
vzdělávacích akcí na celý školní rok 2016/17.
Ty jsou primárně určeny pro vedoucí pracovníky, zřizovatele a pedagogy škol v ORP Konice. Výběr témat vzdělávacích akcí je výsledkem analýzy šetření mezi pedagogy i zřizovateli škol v ORP Konice. Veškeré tyto vzdělávací akce jsou pro účastníky zdarma. Ke spolupráci byli osloveni akreditovaní školitelé či
odborníci z praxe, čímž je zajištěna vysoká
odbornost jednotlivých školení.
V měsíci září proběhly tři vzdělávací akce. Jednou z nich byla exkurze do centra ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákova, jehož sídlo je v Horce nad Moravou. Realizační
tým MAP vzdělávání v ORP Konice zajistil na
tuto akci svoz autobusem. Hlavním smyslem
hromadného svozu bylo nejen usnadnit pedagogům dopravu na místo akce, ale též navázání kontaktů s ostatními pedagogy z jiných
škol. Cílem akreditovaného semináře bylo
prohloubení kompetencí pedagogů v oblasti
environmentálního vzdělávání. Seminář probíhal ve venkovních prostorách Domu přírody litovelského Pomoraví. Celý areál je založen na prožitku, což výrazně ovlivnilo průběh
semináře. Nešlo zde o pouhé předávání a pasivní přijímání informací. Školitel umožnil pedagogům vyzkoušet si celou řadu aktivit u jednotlivých prvků areálu, které je možné provozovat s dětmi či žáky. Na konci semináře pedagogové obdrželi velké množství didaktických
materiálů s nápady či návody, jak lze obohatit,
doplnit či inovovat environmentální vzdělávání ve školách.
Dne 13. září 2016 proběhl seminář k tématu
Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ – úloha, tvorba, provoz, možnosti. Tento seminář
byl zvolen z důvodu, že při šetření v území vyšlo najevo, že celá řada vedoucích pracovníků
či zřizovatelů škol v ORP Konice má zájem
o vytvoření moderních školních zahrad, umožňujících výuku přírodních věd, ekologického
vzdělávání a výchovy. Nově realizovaná školní zahrada může sloužit zejména výuce přírodních věd, ekologické výchově a vzdělávání, ale i výuce ostatních předmětů, a v neposlední řadě družinám. Školní zahrada také
může sloužit neformálnímu či mimoškolnímu
vzdělávání.
Seminář si kladl za cíl představit možnosti
realizace školní zahrady na vlastních školních
pozemcích, pomoci zahájit přípravu a měl celkově pomoci ujasnit si, co udělat pro přípravu
a realizaci školní zahrady a jak ji následně
provozovat. Školitelé prezentovali zejména
tato hlavní témata: zadání projektu školní zahrady, definování cílů, které má zahrada plnit,
význam názvu zahrady, hlavního motivu, jedinečnost zahrady, tvorba projektu a jeho projednání, základní principy, jednotlivé prvky
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zahrady (vazby na stavební povolení, ohlášení, splnění norem apod.), realizace a údržba
zahrady, edukativní úloha, výukové aktivity ve
školní zahradě, dobré příklady a finanční možnosti realizace (projekty, dotace, podpora tvorby školních zahrad). Na konci semináře proběhla otevřená diskuze k tématu.
Dne 19. září byl pořádán seminář k tématu
Projekty infrastruktury základních škol. Tento seminář byl primárně určen zřizovatelům
a vedoucím pracovníkům škol v Regionu HANÁ. Účastníci byli seznámeni s parametry 47.
výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Infrastruktura základních škol.
Dále byly předány informace o tom, jak žádat
o dotaci.
Hlavními probíranými tématy byly:
• Výzva a její parametry
• Podporované aktivity
• Povinné přílohy žádosti
• Způsobilé a nezpůsobilé výdaje
• Hodnocení a výběr projektů
• Postup při přípravě projektu
Dne 17. října 2016 byl pořádán další akreditovaný seminář – Příroda je pestrý dům, který
proběhl opět ve Sluňákově. Školitel představil
pedagogům celou řadu pohybových, výtvarných či kognitivních aktivit, které jsou určeny
především žákům mladšího školního věku. Cílem všech těchto aktivit je rozšíření znalostí
žáků v oblasti environmentálního vzdělávání.
Mezi další aktivity, kterým se realizační tým
plně věnoval, patřilo sestavení pracovních skupin. Na přelomu srpna a září realizační tým
MAP vzdělávání v ORP Konice oslovoval vedoucí pracovníky škol s žádostí o nominování
členů z řad svých pedagogů do pracovních
skupin.
Jedná se o čtyři pracovní skupiny:
1) Mateřské školy
2) Čtenářská gramotnost, zájmové a neformální vzdělávání
3) Polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost
4) Přírodní vědy, environmentální výchova
Úkoly jednotlivých pracovních skupin jsou:
1) navrhnout konkrétní aktivity, které v dané
oblasti (v rámci jednotlivých PS) zlepší situaci v jednotlivých školách,
2) navrhnout konkrétní společné aktivity
v rámci vzájemné spolupráce mezi jednotlivými školami,
3) příprava a publikace tematického didaktického materiálu, brožurky, apod.,
4) vzdělávání pedagogů – návrhy na další vzdělávání pedagogů jako podnět z činnosti PS,
5) možnost vytipovat specialisty v dané oblasti a zvát si je na PS.
Skupiny by se měly setkávat jednou za dva
měsíce, ale četnost setkávání je individuální
v souvislosti s potřebami jednotlivých skupin.
První setkání pracovních skupin již proběhlo
na začátku měsíce října.
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice:
Ing. Ludmila Solovská, Ing. Jaroslav Brzák,
Mgr. Pavla Valentová, Mgr. Jana Procházková,
Ing. Kateřina Vičarová
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Minimální mzda se sjednotí a zvýší na 11 tisíc korun
Minimální měsíční mzda se se od 1. ledna 2017 zvýší ze současných 9 900 na 11 000 korun, minimální hodinová mzda pak z 58,70 korun na rovných 66 korun. Schválený návrh
zároveň ruší zvláštní sazbu minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem.
Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy pro všechny zaměstnance.
„Nižší minimální mzdu než u nás mají pouze
v několika málo evropských státech, například
v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Pracovat
se musí vyplatit, a proto MPSV zvýšilo minimální mzdu, aby pracující lidé mohli ze svých
příjmů hradit svoje základní životní potřeby
a nebyli závislí na sociálních dávkách“ .
Vláda tak pokračuje v realizaci svého záměru
postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby
se její úroveň přiblížila 40 % průměrné mzdy,
který byl deklarován v Programovém prohlášení vlády. Při schválené valorizaci minimální mzdy lze v roce 2017 předpokládat zvýšení

jejího podílu k průměrné mzdě na 38,2 %. Minimální mzda se naposledy zvýšila od letošního ledna.
Návrhem se rovněž ruší zvláštní nižší sazba
minimální mzdy a sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy pro ty zaměstnance, kteří pobírají invalidní důchod. Od ledna 2017 vzroste
ze současných 9 300 korun také na 11 000 korun. Na této změně se dohodli zástupci osob
se zdravotním postižením, zaměstnavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením a státu.

Sněmovna také podpořila zavedení otcovské dovolené
Poslanecká sněmovna PČR také schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí k zavedení tzv. otcovské dovolené. V rámci novely zákona o nemocenském pojištění se rozšíří i okruh lidí s nárokem na sirotčí důchod a nově budou mít nárok na nemocenskou
i dobrovolní hasiči.
Novopečení tatínkové by mohli už od příštího
roku mít možnost využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. Návrhy ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové schválili poslankyně a poslanci, novela
tak míří do druhého čtení.
„Nabízíme rodinám možnost rozložit péči o novorozeně mezi oba rodiče. Smyslem je, aby
otcové nebyli ochuzeni o čas strávený s dítětem a maminkou v důležitém období krátce po
porodu.
Otcovská dovolená bude fungovat jako nová
dávka, z nemocenského pojištění bude otec
dítěte po jeden týden dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora
bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup na otcovskou dovolenou bude
možný v období šesti týdnů ode dne narození
dítěte a týdenní otcovskou nebude možné přerušit. V České republice se ročně narodí okolo
100 tisíc dětí.
V rámci návrhu novely o nemocenském pojištění se rozšíří i okruh lidí s nárokem na sirotčí
důchod. Praktické zkušenosti ukazují, že i přes
dosud provedená zmírnění podmínky potřeb-

né doby pojištění rodičů se stále vyskytují případy, kdy nárok na sirotčí důchod nevznikne.
Proto se stanoví další alternativní podmínka
pro vznik nároku na sirotčí důchod. Penzi budou mít šanci získat sirotci, pokud jejich zemřelému rodiči bylo méně než 28 let a platil
v posledních deseti letech aspoň jeden rok
sociální odvody. U zemřelého rodiče staršího
38 let se podmínka potřebné doby pojištění
bude považovat za splněnou, byla-li získána
v období dvacet let přede dnem smrti a potřebná doba placeného pojištění přitom bude
činit aspoň dva roky.
Nově budou mít nárok na nemocenskou i dobrovolní hasiči. Podstatou návrhu je, že denní
výše nemocenského při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě, které vzniknou
v důsledku prováděných záchranných nebo
likvidačních prací, bude činit sto procent denního vyměřovacího základu. Dopad na rozpočet bude minimální, řádově v desítkách tisíc
korun – přibližně 27 tisíc korun.
Převzato z TZ MPSV

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, INTERIÉRŮ AUTOMOBILŮ

602 551 834
www.cistenikobercusedacek.cz

Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Úterý (dle domluvy) Konzultační a informační středisko v Srdíčku – základní individuální poradenství a zprostředkování poradenství v oblasti prorodinných služeb –
608 000 181, dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci (9 – 11 hodin) Setkání
věřících maminek – 731 640 799
Středa, pátek (8 – 12 hodin, pátky volný program) Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
2. 11. – V lese
9. 11. – Martin a koníček
16. 11. – Barevný podzim
23. 11. – Naše tělíčko
30. 11. – Kolečka a kroužky
Středa (14 – 17 hodin) Mezigenerační setkávání v Srdíčku – 739 246 019
Čtvrtek (14 hodin) Kreativní dílnička – Helena Žilková – 601 358 207
Třetí čtvrtek v měsíci (10 – 12 hodin) Klub
pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými
dětmi – 739 246 008
Pátek (8 – 12 hodin) Klub pro rodiče a děti
– 739 246 019
Pátek (pro předem objednané) Laktační poradenství – 739 246 019
MIMOŘÁDNÉ AKCE – LISTOPAD 2016
21. 11. od 15 hodin – Pro zdraví a krásu –
beseda o přírodních léčivých produktech
tianDe – lektor Dana Poláková
24. 11. od 9.30 hodin – Poradna Energy –
diagnostika přístrojem Supertronic pro předem objednané – 739 246 008
25. 11. od 17 hodin – Práce, rodina a já,
timemanagment, přednáška klinické psycholožky, psychoterapeutky a maminky
4 dětí PhDr. Petry Tenglerové
Těšíme se na Vás!!!
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Z činnosti děkanátního
Centra pro rodinu Kána
Maminky se budou společně modlit za své
děti v Konici na faře ve čtvrtek 3., 10. a 24. listopadu v 8 hodin, v pondělí 7., 14., 21. a 28. listopadu v 18 hodin a v Mateřském centru Srdíčko v zámku v Konici v úterý 15. listopadu od
8 hodin.
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude
na faře v Konici v pátek 4. listopadu po ranní
mši svaté a adoraci (přibližně v 9 hodin).
Mládež bude mít spolčo BETA na konické faře
v sobotu 5. a 19. listopadu od 17.30 do 19.30
hodin.
Setkání manželů se uskuteční v Konici na faře
v pátek 18. listopadu v 18 hodin.
Anna Burgetová

ZPRAVODAJ KONICE
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KPH

MŠ Konice

Ve středu 16. listopadu 2016
v 19 hodin, zámek Konice

Ukázka psího spřežení
na školní zahradě MŠ Konice

DIALOG STRUN

VÝSTAVY
Od 17. října do 11. listopadu 2016

Eliška Balabánová – kytara
Ellen Velíšková – cembalo
Vstupné: 100/80 Kč

Petr BERNARD

V neděli 27. listopadu 2016 v 16 hodin

VÝSTAVA OBRAZŮ

ADVENTNÍ KONCERT

Otevřeno Po – Pá: 10 – 12 a 13 – 15 hodin
V neděli 27. listopadu 2016 v 16 hodin
vernisáž výstavy

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Žesťový kvintet Jevíčko – zahájení
Vánoční výstavy v 16 hodin.
Slavnostní rozsvěcení stromu
na Masarykově náměstí v 17 hodin.
Vstupné: dobrovolný příspěvek

Nad Betlémem vyšla hvězda
Výstava vánočních pohlednic, moravských betlémů, tradiční prodejní výstava keramiky a vánočních dekorací. Své práce zde představí
i žáci MŠ a ZŠ a G Konice, ZUŠ Konice, MC
Srdíčko v Konici, klienti Klubu seniorů v Srdíčku, Domova důchodců v Jesenci, Domu pokojného stáří v Bohuslavicích, Domova pro
seniory Ludmírov, Domova Paprsek Velké Opatovice, Nové Zámky u Litovle, MC Rakováček,
Dětského centra 90 o.p.s. Olomouc – Topolany,
Charitní pečovatelské služby Konice a další.
Otevřeno od 28. 11. do 7. 12. 2016,
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

ZÁMEK

Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 9. 2016 do 31. 5. 2017:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut.
Informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905
Vstupné:
expozice Muzea řemesel 30,– Kč/ 15,– Kč
celá prohlídková trasa 60,– Kč/ 30,– Kč

Neobvyklé dopoledne plné zážitků prožily
děti v úterý 27. 9. 2016, kdy se z naší školní
zahrady ozýval štěkot psů. Manželé Pospíšilovi nám přijeli představit sport „Mushing“,
neboli jízdu se psím spřežením. Děti si mohly
pejsky pohladit a jako odměnu mohly dát pejskům psí piškoty. Také si užívaly jízdu na koloběžkách tažených psy, viděly oblékání psů do
postrojů a zhlédly sestavení saní pro mushera. Dozvěděly se něco málo o chovu psů a zaslechly něco málo z povelů mushera. Děkujeme manželům Pospíšilovým, byli báječní
a přejeme jim hodně úspěchů.
Kateřina Pírková, MŠ Konice

V mateřské škole se četly
hasičské pohádky

PŘEDNÁŠKA
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016
v 18 hodin – zámek Konice

SRÍ LANKA
MYSTICKÝ SEVER
Cestopisná přednáška Zlatuše Knollové
navazuje na předchozí díl Kouzlo jihu Srí Lanky a zároveň završuje spontánním vývojem
vzniklou trilogii, která je tvořena mými osobními postřehy, zážitky a zkušenostmi z různých oblastí velmi krásné a bohaté země,
kterou Srí Lanka bezesporu je.
Součástí přednášky ochutnávka pravého
cejlonského čaje.

Nabídka:

•
•
•
•

Ukázka celé školy, sportovišť a Domova mládeže (internát)
Možnost návštěvy výuky
Přehled volnočasových aktivit
Testy profesní orientace

Těšíme se na Vaši návštěvu!

PŘÍBĚH COCO CHANEL
Osudové lásky ženy, která se stala legendou. Jedna z nejbohatších žen světa a královna módy měla „štěstí v kartách a smůlu
v lásce“. A jsou to lásky napříč spektrem národů i bankovních
kont: následník ruského trůnu, anglický lord, chudý básník....
Hrají: Michaela Dolinová, Libuše Švormová,
Jan Čenský, Lumír Olšovský
Režie: Jiří Adamec

19 hod.

20.11.JESENEC

Kulturní dům

Kulturní dům JESENEC 20. 11. 2016 v 19 hodin

PŘEDPRODEJ: KONICE INF. CENTRUM, Kostelní 46, tel.: 582 334 987

Předprodej vstupenek v TIC Konice
Kostelní 46, tel.: 582 334 987

Ve čtvrtek 13. října se uskutečnila premiéra
projektu „Hasiči čtou dětem Hasičské pohádky“. Naši mateřskou školu navštívil pan Radek
Kvapil, který přečetl dětem pohádku „O Pavlíkovi, který se chtěl stát hasičem a jeho kamarádu dráčkovi“. Formou diskuze se děti také
dozvěděly o práci hasičů, o možnostech vzniku požáru doma nebo v MŠ a také na koho se
mají obrátit v případě nebezpečí. Na závěr si
děti vykreslily hasičské omalovánky a obdržely drobné dárky. Akce byla pro všechny příjemným zpestřením a kniha „Hasičské pohádky“, kterou nám hasiči věnovali, se dětem velmi líbila.
Lenka Řezníčková, MŠ Konice

OZNÁMENÍ
Provoz kluziště v Konici zahájen
1. prosince 2016
Termín konání Vánočních trhů
17. prosince 2016

listopad 2016

ZŠ a G Konice
Návštěva divadelního představení
očima Martina Burgeta

Když nám bylo ve škole oznámeno, že půjdeme na divadlo z prostředí kabaretu, hrané jenom třemi herci, kteří k tomu všemu budou
mluvit anglicky, zachvátil nás hluboký despekt.
Obrnili jsme se předsudky a vyrazili vstříc
kultuře v přesvědčení, že nás čekají dvě nekonečné hodiny strávené v objetí našeho milovaného anglického jazyka.
O to větší nás čekalo překvapení, kdy se před
našimi zraky začal odehrávat zajímavý děj
s dobře vystavěnou zápletkou hranou skvělými herci, kteří co chvíli udělali či pronesli něco
vtipného. (Což oceňuji o to víc, že opravdu není lehké rozesmát anglickými vtipy publikum
na naší lingvistické úrovni.)
Jak už jsem podotkl, herci byli tři:
Šašek, který vedle spřádání podlých intrik stačil ještě vyznat lásku polovině přítomných dam
během dvou hodin.
Kouzelník, jehož hlavní náplní práce bylo nechávat zmizet svou partnerku (velice praktické kouzlo), která nám předvedla smrt záludným jedem v přímém přenosu s takovou hereckou bravurou, až si v nedaleké Pohřební
službě asi radostí zamnuli ruce.
Nato nás herci nechali přemýšlet nad tím,
kdože tu hanebnou vraždu spáchal, a vyrazili
mezi nás konzultovat naše poznatky. A jelikož
šlo o cizince, nezbylo nám, než konverzovat
v angličtině.
Následovalo velkolepé odhalení vraha (mimochodem – byl to šašek), a objasnění všeho neobjasněného, dlouhý potlesk a návrat do školních lavic.
Událost na nás měla blahý kulturní dopad.
A také lehce multi-kulturní. No řekněte – kolikrát za život se Čechovi stane, že mu Španěl,
Polka a Francouzka hrají anglicky?
Martin Burget, kvinta

INZERCE

Koupím obrazy
konického malíře
Mojmíra Dostála
Budu vděčný i za fotografii
nebo informaci o existenci obrazu,
který vlastníte a prodat jej nechcete.
Děkuji.
mikonec@centrum.cz
775 663 269

ZPRAVODAJ KONICE

Zajímavé osobnosti
rodiny Opletalů z Konice
Ve Zpravodaji Konice 5/2016 byl můj článek
„Rodová jména na Konicku – Rod Opletalů
z Konice“. Dovolím si blíže popsat některé zajímavé osoby z naší rodiny. Máme rodokmen
již od roku 1630, či 1640, přestože jsme
z „obyčejné zemědělské rodiny“. A máme štěstí, že máme 12 generací mužských potomků.
Kroniku a rodokmen naší rodiny začal sestavovat můj otec Adolf Opletal. Když za Protektorátu musel prokázat nežidovské předky tří
generací, tak se mu to hledání v matrikách,
archivech a kronikách zalíbilo, že v tom pokračoval.
V papírovém rodokmenu (rodinném stromu)
táta zaznamenal ca 200 osob, včetně „přiženěných“ rodin (s jinými příjmeními). Já jsem tyto
informace převedl do digitální formy, a nyní
mám v tomto rodokmenu 614 osob; každá má
svoji „kartičku“, kde je uvedeno: datum narození, sňatku a úmrtí, dále (pokud je známo)
bydliště, profese a důvod úmrtí. Je uveden manžel(ka), rodiče, děti a sourozenci dané osoby;
a tyto informace jsou navzájem propojeny.
Program umožňuje udělat i statistiku; např.
jaké je nejčastější jméno?: (Jan a Marie), průměrný věk žen, a mužů (48 a 54; včetně brzy
zemřelých dětí), nejstarší muž se dožil 89
a žena 95 let.
Zajímavé osoby z rodiny Opletalů
Opletal Ondřej, můj prapraděda, se narodil
v Konici 1814. Kromě toho, že byl malorolníkem, tak se ještě živil jako faktor – tj. kupoval
lněné plátno, které se v zimě v chalupách tkalo, a to prodával v Prostějově, nebo až v Šumperku. Protože si tak slušně vydělával, tak jel
na Světovou výstavu ve Vídni (1873), kde se
nechal vyfotografovat; toto foto bylo otištěno
ve Zpravodaji Konice, a je to asi nestarší fotografie konického obyvatele.
Vilibald Opletal byl bratranec mého dědy.
Narodil se 1887 v Konici (v domě č. 112). Byl
jedním ze zakladatelů Skautingu na Moravě
(1913). Bohužel padl v Itálii v roce 1916.
Antonín Opletal, můj děda, se narodil v Konici
1873. Kromě drobného sedlačení byl obecním
hajným, který hlídal obecní i soukromé drobné lesy před pytláky a nedovoleným kácením.
Měl velký přehled o zvířatech i rostlinách
a nás vnoučata je učil rozeznávat. Také nás seznamoval s tím, k čemu se která rostlina hodí,
a není-li jedovatá, nebo je naopak léčivá. Byl
také „léčitelem“, a tuto schopnost získal během I. světové války v Itálii – na Piavě. Zde dělal „lapiducha“ – pomocníka lékaře. Byl silný
chlap a jeho hlavním úkolem bylo vyprošťovat
raněné a mrtvé z bitevního pole, často i za
palby. Viděl tolik lidského utrpení a smrtí, že
pak byl velmi tvrdý, ale spravedlivý. To se mu
vymstilo, když se pro pravdu popral v hospodě, a přitom někoho silně zranil. Za to byl pak
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souzen a dostal mírný trest. Ale po vynesení
rozsudku dal soudci facku se slovy „Pane sódče vy ste nespravedlivé, ja za to nemožo, bránil sem spravedlnost a byl sem vyprovokované!“ A dostal pak za to vyšší trest. O této „příhodě“ píše i Hrabal v knize „Taneční hodiny pro
starší a pokročilé“. Zde je ale napsáno (údajně
dle vyprávění Hrabalova bratra Pepina, který
chodil v Konici do školy), že Tónek Opletalů při
hospodské rvačce někoho zabil. Když děda
zemřel (76 let), tak při pitvě zjistili, že měl na
srdci 7 jizev po infarktech. To je „tzv. sedlácké
srdce“; tvrdí chlapi si dva dny odpočinuli, když
jim nebylo dobře, a pak zase šli na pole.
Táta Adolf Opletal, Ing., se narodil v Konici
16. 6. 1914, jako třetí syn. Všichni bratři byli
velmi chytří, a přestože byli z chudé rodiny,
tak udělali maturitu. Že byli chudí, tak táta neměl nikdy nové boty – jen po bratřích; a od
jara se chodilo bosky. Po Obchodní akademii
v Prostějově neměl zaměstnání, tak šel o rok
dřív na vojnu. Dostal se do Vojenské akademie
v Hranicích – k letcům. Jako poručík se stal vojenským pilotem na letišti v Prostějově. Zde
získal jako jeden z mála „titul“ pilota i pozorovatele. Za okupace, pracoval v odboji. Po válce
byl jmenován velitelem letiště v Olomouci.
V r. 1949 byl odvelen do Prahy na Generální
štáb, a byl také pilotem na letišti ve Kbelích.
Dálkově vystudoval Vojenskou akademii Klementa Gottwalda, a o něco později (1957–9)
Vorošilovu vysokou válečnou školu v Moskvě.
Pak u nás zaváděl protileteckou raketovou obranu. Byl sice jen plukovník, ale byl ve funkci
dvouhvězdičkového generála. V roce 1972 ho
tehdejší ministr Lomský z armády vyhodil, neboť se s ním táta přel; v roce 1990 byl rehabilitován. Pak pracoval v Mototechně a zemřel ve
věku 77 let. Měl geniální paměť, mj. na čísla.
Dovolím se zde zařadit. Jsem Mojmír Opletal, RNDr., CSc. Narodil jsem se 22. 4. 1941
v Prostějově, kam mámu odvezli do porodnice z Konice – zde jsme bydleli do konce války.
Měl jsem od mládí zájem o „kamínky“, a tak
jsem vystudoval geologickou průmyslovku,
a potom geologii i na Univerzitě Karlově. Kromě odborných prací v severním pohraničí (od
Šluknovska po Jeseníky) jsem pracoval v cizině – po roce v Iráku, Vietnamu a Střední Americe a 9 měsíců v Íránu. Geologické mapování
v horách Kurdistánu, irácké poušti, vietnamské džungli i sopek v Nikaragui bylo velmi zajímavé, ale byla to tvrdá a nebezpečná práce.
Pracoval jsem jako vědecký pracovník, a protože jsem (prý) grafoman, tak mám cca 300
tištěných odborných publikací a map a řadu
novinových a časopisových textů.
A z nejmladší generace dělá čest naší rodině
(mj.) Michal Opletal, nar. v Náchodě 1976.
Má umělecké jméno Orion a je mezi mladými
znám jak raper, a frontman skupiny PSH, která hraje především moderní hip-hop. V roce
2009 získal cenu Zlatý anděl.
Mojmír Opletal
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