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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov

„Láďa Hrôšku vêchêtal Konicô, motal se kolem sekerek.“
Přesně tak zní nadpis článku našeho spřáteleného servrového média Prostějovska – Furtovniku, z 13. října 2020.
Celý článek v této nelehké době kovidové necháváme pro pobavení a se svolením autora v původním znění.
Z Konice, s fotkama Pavla Šinovyho ml. – Gdêž ôž bê nebêl jinši duvod se vêdat do Konice, pak kvulêvá névěči sekeře a rekordni sbirce sekerek
určitě. Přêšil na to aji známé kôtil a zlepšovatel Láďa Hrôška. Pravda, Láďa Hrôška začal bêt nédřiv známé, jako experimentátor v oborô levnéch receptu, časem svoje pole pusobnosti rozšéřêl na fšecko, co má neco společnyho s fortelnosťó a dobréma nápadama pro dum ê zehradô.
K temô pochopitelně patři aji pořádné vercajk, třeba sekerka. A tech že v Konicê majó! Jak nám řikal zakladatel rekordni sbirkê sekerek Pavel
Šinu, keré, jak známo, stoji aji za nevěči sekerkó minimálně ve středni Evropě, Láďa Hrôšku nepřêjel jenom na čômendô. Krom teho, že pochopitelně to chtěl takê omrknót, prubl si takê jak spravit sekerkô na topurkô, gdêž se viklá, anebo si vêrobit topurko fungl novy, protože se
přêrozeně čas od časô stane, že se zlomi nebo praskne.
Vêchêtávkê Láďê Hrôškê na TV Prima s reportem z Konice bôdó k viděni 25. řijna 2020 ve 13.15. Tož nezapomeňte!
A protože v době doručení tohoto výtisku bude odvysíláno, můžete si spustit záznam na odkazu:
https://prima.iprima.cz/porady/vychytavky-ladi-hrusky/26-epizoda-3

Městské kulturní středisko Konice ve spolupráci
s Muzeem řemesel Konicka, z. s. pořádá

keramika bižuterie dřevořezby svíčky cukroví ukázky řemesel

Neděle

29. listopadu 2020
Program:
13.00 hodin / zahájení jarmarku / na nádvoří zámku
15.00 hodin / vernisáž výstavy Betlémů ze sbírky Stanislava Dostála
a fotograﬁí doc. MUDr. Miroslava Kaly CSc. / v zámecké galerii
16.30 hodin / kapela Old Dogs / na náměstí
17.00 hodin / rozsvícení vánočního stromu / na náměstí
17.30 hodin / ohňová show Akada Šumperk / před zámkem
18.00 hodin / koncert kapely Noproblem z Kostelce na Hané
v koncertním sále zámku

Akce se uskuteční za podpory:::

Městské kulturní středisko Konice
a Muzeum řemesel Konicka, z. s.,
vás společně zvou na bohatý program
při první adventní neděli, 29.11. 2020.
Program se uskuteční na zámku
a na náměstí v Konici od 13.00 hodin.
VŠECHNY AKCE A PROGRAMY SE
USKUTEČNÍ, POKUD TO NAŘÍZENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY DOVOLÍ!
NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÁ
OPATŘENÍ OHLEDNĚ VÝSKYTU
KORONAVIRU (SARS CoV-2)
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesnénasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.

Rada města Konice
6. října 2020
Usnesení č. 37/2020
Rada města Konice dne 6. 10. 2020:
1. Bere na vědomí Výroční zprávu školy o činnosti Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, za školní rok 2019/2020.
2. Schvaluje mimořádnou odměnu pro p. Hanu
Továrkovou, ředitelku Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.
3. Doporučuje ZMK schválit rozpočtové opatření č. 47/2020, které bude v souladu s § 16 odst. 5
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední
desce.
4. a) Bere na vědomí zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly za první pololetí 2020 u Technických služeb Konice, příspěvkové organizace.
b) Ukládá řediteli Technických služeb Konice,
příspěvkové organizace, odstranit v součinnosti
s firmou ÚČTO ELPE, s. r. o., nedostatky vyplývající z protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly.
c) Ukládá právníkovi města zařadit do zřizovací
listiny Technických služeb Konice, příspěvkové
organizace, vztah k ostatním příspěvkovým organizacím zřízeným městem Konice.
5. a) Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na
období 2022 až 2023 pro hlavní i doplňkovou
činnost Základní školy a gymnázia města Konice, p. o.
b) Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na
období 2022 až 2023 pro Mateřskou školu Konice, p. o.
c) Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na
období 2020 až 2023 pro hlavní i doplňkovou
činnost Technických služeb Konice, p. o.
d) Zároveň ukládá odboru finančnímu zveřejnění střednědobých výhledů příspěvkových organizací na elektronické úřední desce zřizovatele
nejpozději ve lhůtě 30 dnů od okamžiku schválení. Střednědobý výhled rozpočtu zveřejní na
svých webových stránkách i příspěvkové organizace.
6. RMK schvaluje rozpočet na rok 2021:
a) Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.
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b) Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace.
c) Městského kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace.
d) Technických služeb Konice, příspěvkové organizace.
e) Zároveň ukládá odboru finančnímu zveřejnění rozpočtů příspěvkových organizací na elektronické úřední desce zřizovatele nejpozději ve
lhůtě 30 dnů od okamžiku schválení. Schválené
rozpočty pro rok 2021 zveřejní na svých webových stránkách i příspěvkové organizace.
7. a) Doporučuje zastupitelstvu města prodat
část pozemku p. č. 577/3 v k. ú. Čunín manželům
Z. za cenu 320 Kč/m2 s tím, že město Konice zajistí
sepsání kupní smlouvy včetně návrhu na vklad,
a ostatní činnosti spojené s koupí pozemku zajišťuje a hradí nabyvatel – zejména geometrický
plán, náklady na vklad do katastru nemovitostí
a ověření podpisů.
b) Ukládá MPO zpracovat materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
8. Bere na vědomí Zprávu o činnosti a rozvoji komunitního centra zpracovanou k 25. 9. 2020.
9. Doporučuje ZMK schválit Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Technické
služby Konice, příspěvková organizace, ze dne
18. 11. 2019.
10. a) Schvaluje systém kácení stromů dle důvodové zprávy.
b) Pověřuje s platností od 1. 11. 2020 schvalováním a podpisem smluv na darování stromů ke
kácení vedoucího odboru majetkoprávního.
c) Schvaluje vzor darovací smlouvy na darování
stromu – příloha č. 10a.
d) Schvaluje časový plán SDH Konice ke kácení
stromů – příloha č. 10b.
e) Ukládá MPO zajistit uzavírání smluv v souladu
s výše uvedenými body usnesení.
11. Schvaluje Provozní řád komunitního centra
v Konici.
12. a) Schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě
o umístění peněžního automatu v místnosti
č. 114 v budově Městského úřadu v Konici na
Masarykově nám. 28 v Konici.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření Dodatku ke
smlouvě v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
13. a) Doporučuje ZMK schválit smlouvu o společném zadávání na akci „II/366 Konice, ul. Zádvoří – projektová dokumentace“.
b) Ukládá MPO zpracovat materiál do ZM v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
14. a) Doporučuje ZMK schválit aktualizovaný
seznam priorit pro realizaci společných zařízení
schválených v rámci komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Čunín v následujícím
pořadí: Priorita č. 1 – Polní cesta C2 a Interakční
prvek IP 11, Polní cesta C4 a Interakční prvek
IP 5, Interakční prvek IP 10; Priorita č. 2 – Polní
cesta C16, Polní cesta C26 a Biocentrum BC8;
Priorita č. 3 – Polní cesta C1 a Interakční prvek
IP 3.
b) Po schválení aktualizovaného seznamu priorit, ukládá místostarostovi požádat Státní pozemkový úřad o prioritní realizaci části plánu
společných zařízení schválených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čunín.
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15. a) Schvaluje zahájení příprav na provoz kluziště v sezóně 2020/21.
b) Ukládá řediteli Technických služeb Konice
sledovat a dodržovat opatření týkající se omezení Covid-19 při provozování výše uvedeného
zařízení.
16. Schvaluje Dodatek ke smlouvě od Komerční
banky, a. s., dle důvodové zprávy.
17. Schvaluje uzavření pojistné smlouvy číslo
6335771816 s Kooperativou na vozidlo Škoda
Fabia RZ 5M81400.
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka

Milí příznivci
konického skautingu
Čtvrtého září jsme opět po prázdninách rozjeli
naši činnost formou pátečních schůzek. Přijali
jsme několik nováčků, kteří s námi sdílejí dobrou partu, hry, soutěže a další skautský program.
Sotva jsme se naplno rozjeli, už nám pan Prymula s odůvodněním koronaviru schůzky opět zakázal. Tentokrát nehodláme úplně zahálet jako
na jaře, a pokusíme se s dětmi komunikovat alespoň přes internet v rámci plnění skautských
úkolů a dalších věcí.
Co bylo v září pozitivní, bylo uskutečnění našich
oslav a výstavy. Vernisáž výstavy ke 100 letům
skautingu jsme zahájili ve čtvrtek 10. září v zámecké galerii. Přivítání a zajištění občerstvení
se chopila Lucie Krejčí, za což jí děkujeme. Pár
úvodních slov o výstavě jste mohli slyšet z mých
úst a krátce k historii skautingu v Konici od Jaroslava Nedbala – Jogina. Celou vernisáž krásně
hudebně doprovázela Pavla Ashena Aschenbrennerová, které také patří poděkování. Ke zhlédnutí tam byla historie skautingu v Konici, medailonky významných osobností z Konice, které
byly skauty, kroniky od založení junáka až po
současnost, naše vlajky, prapory, totem nebo také fotografie z akcí a ukázky táborových artefaktů. K nahlédnutí byly i naše vlastnoruční výrobky nejen z workshopu lžic. Z celkového skautského programu jsme vystavili skautské stezky,
které používáme na schůzkách, časopisy, knihy,
skautské lilie evropských států a mnoho dalšího.
Vernisáže se zúčastnilo na 50 zájemců.
V sobotu už jsme naplno začali slavit. Ve 14.00 hodin jsme otevřeli veřejnosti park, kde byly k nahlédnutí dva stany, ve kterých táboříme, teepee,
10 stanovišť s úkoly, jako lovení papírových rybiček, hod na cíl, chůze po vyznačené trase poslepu, vázání ambulančního uzlu, střelba ze
vzduchovky, skákání v pytli, poznávání dřevin,
šifra, … Děti u vstupu dostaly průvodky a po
splnění všech stanovišť si mohly vyzvednout odměnu. Celé odpoledne opět doprovázela vlastní
hudební tvorbou Ashena. Během odpoledne proběhlo také několik doprovodných programů.
Ovládání dlouhého biče nám předvedl Ladislav
Gin Šín. Práskání bičem si poté dobrovolníci mohli také vyzkoušet. Kája Hynková pak předvedla
jak se střílí ze závodní kuše. Zájemci o střelbu se
mohli trefovat do terče celé odpoledne. Udělali
jsme také soutěž v rozdělávání ohně a přepalování provázku, které se zúčastnili jak skauti, tak
i návštěvníci. Oslavy jsme ukončili v 18.00 hodin bezvadnou pěnou pro děti od dobrovolných
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Venkovské školy Regionu
HANÁ společně – MAP II
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584

hasičů z Konice. Za to jim patří také velké poděkování! Poděkování patří samozřejmě i dalším
sponzorům, díky kterým se tato akce mohla uskutečnit: Olomoucký kraj se záštitou náměstka hejtmana Ladislava Hynka, Quilting Konice – výroba
matrací, Město Konice, Jakub Vlček, Radek Vrzal,
Autoopravna David Kočiřík, Stavebniny PRODOMA Konice, Lucie Svačinová, Autoopravna
Roman Kutý, Ovoce-zelenina M&M Fruit Konice,
Martin Kostík, David Čadílek, Projekční kancelář
Ing. Vladimír Hirt, Planeo Elektro David Urban.
Poděkování také patří těm, kteří si připravili aktivity do programu bez nároku na odměnu: Ladislav Gin Šín – ovládání dlouhého biče, Pavla
Ashena Aschenbrennerová – hudební doprovod,
SDH Konice – pěna pro děti. A v neposlední řadě
fotodokumentace akce Tomáš Továrek.
Všem mockrát děkujeme!!!
Vlaďa Hirt – Kartágo

Moštování v Regionu HANÁ
V rámci projektu Venkovské školy Regionu HANÁ
společně – MAP II, bylo pořízeno 5 lisů na ovoce.
Tyto lisy společně s drtiči na ovoce jsou určeny
pro mateřské školy, kde si děti samy vylisují jablečný nebo třeba hruškový mošt za pomoci učitelek. Mateřské školy tuto aktivitu provádí například v rámci projektového dne (Jablíčkové dny,
Jablíčkování apod.). Dle domluveného harmonogramu je zapůjčený lis dopraven do přihlášené
mateřské školy z území projektu. Spolu s veškerým příslušenstvím, jako jsou láhve, cedník, kbelík atd., je k jednotlivým „moštovačům“ přidělena
také metodika, která provádí děti z mateřských
škol spolu s vyučujícími používáním lisu na ovoce. Každá škola také dostává jablíčka z Vilémova,
která byla zakoupena od regionálního pěstitele
ZD Senice na Hané.
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ho lesa, nebo nové příběhy Valentýnky z veterinární ordinace a známou sérii Čarodějnice školou povinné. Kluci ocení napínavé čtení o nových příbězích kapříka Metlíka, čekají je také napravení zlobivci v knížce Konec zlobení, dobrodružství báječných kamarádů ze stejnojmenné knihy, nebo tajuplné čtení Prašina. Oblíbenou
fantasy doplňuje pokračování oblíbených bestsellerů Zaslíbená a Královna ničeho.
Dospělé čtenáře bychom chtěli upozornit na titul Zuzany Dostálové Soběstačný. Tentokrát autorka napsala román o dospívání a dospělosti,
o samotě a samostatnosti. Hrdinův život sleduje
v rozmezí několika let a vyprávění nenechává jen
na něm. Určitě zaujme také kniha Cilčina cesta,
pokračování Tatéra z Osvětimi. Román podle
skutečného příběhu o statečné šestnáctileté dívce, která prožila hrůzy koncentračního tábora
a později pobyt v gulagu. Navzdory prožitým hrůzám zjistila, že má v srdci stále místo pro lásku.
Stále je k dispozici nový výpůjční fond z prostějovské knihovny, zahrnující detektivní, psychologické, historické a romantické žánry.
Během listopadu mohou děti v půjčovní dny
v knihovně pomoci vypátrat komisaři Vrťapkovi, kdo ukradl čarodějnici Krutibulvě bradavici.
Za správné odhalení pomocí indicií získají drobnou odměnu.
Nyní je v knihovně provoz z důvodu nařízení
vlády přerušen. O znovuotevření budeme informovat běžným způsobem.
Vlasta Snášelová

MŠ Konice
Projektové dny v Mateřské škole Konice

ZUŠ Konice
Na Příhonech 425, Konice

Základní umělecká škola Konice zahájila nový
školní rok 2020/2021 s počtem 445 žáků a 25
učitelů, a to v oborech: hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně dramatickém. I nadále probíhá výuka na našich pobočkách v Protivanově,
v Brodku u Konice, ve Hvozdě, v Luké a v Bohuslavicích. Všichni zájemci o výuku v naší škole
byli předem vyrozuměni o termínu zkoušek,
které skládali před příslušnou komisí. Přijímací
zkoušky probíhaly po dobu jednoho týdne za
zpřísněných hygienických podmínek v hlavní
budově ZUŠ Konice. Podle přidělených pořadových čísel si mohli žáci nebo rodiče najít rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na našich webových
stránkách. Od 14. 10. 2020 je zakázána přítomnost žáků ve škole a dochází k přechodu individuální a kolektivní výuky do distančního režimu. Podrobnosti o průběhu dalšího vzdělávání
najdete na stránkách www.zuskonice.cz v sekci
aktuality.
Helena Hrabalová,
zástupkyně ředitelky ZUŠ Konice
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Městská knihovna
Konice
Za zábavou a poznáním se vydávají děti do naší
knihovny. Průvodcem jim bude spoustu nových
knížek, které pro ně máme na měsíc listopad. Co
bychom chtěli dětem doporučit?
Pro holky máme příběhy ze světa zvířátek – Tajemství statku Štístko, Zvířátka z Kouzelné-

Se začátkem školního roku na děti z naší mateřské školy čekalo několik zajímavých projektových dnů. Na první projektový den s názvem
„Cestování vesmírem“ se nejstarší děti vypravily
do prostějovské hvězdárny. Na děti zde čekala
Vesmírná pohádka, která je seznámila s naší Sluneční soustavou a některými souhvězdími. Následovala praktická ukázka, jak se Země otáčí
kolem Slunce a také jak je Země nakloněná ke
Slunci v určitém ročním období. Nejvíce se však
dětem líbilo v pozorovatelně, kde stály různé dalekohledy, pomocí nichž pozorovaly okolní krajinu, Slunce a nakonec prozkoumaly, jak vypadá
dalekohled uvnitř.
Druhý projektový den „Kouzelné malování a polytechnika“ probíhal ve všech třídách mateřské
školy. Děti si po skupinkách vyzkoušely netradiční výtvarné a polytechnické činnosti – kreslily obrázky odkrývací technikou, vytvářely mandaly pomocí barev a otáčivého kruhu, procvičovaly soustředěnost na grafomotorických labyrintech, vytvářely obrazce z barevných tyčinek, pomocí hry „Optiko“ se seznámily s jevem optický
klam a také cvičily na balančních podložkách.
Nejvíce však děti zaujal montážní stůl, na kterém
pomocí šroubů, matic a barevných podložek vytvářely vlastní konstrukce.
Na třetí projektový den jsme se vydali na farmu
Doubravský Dvůr. Děti postupně prošly celou
farmu společně s průvodkyněmi, které dětem
dokázaly zábavnou formou přiblížit život zvířat
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síť zapojených složek IZS v Olomouckém kraji,
které disponují AED a jsou připraveni pomoci.
Za finanční podpory Olomouckého kraje a města
Konice byly zakoupeny také pro jednotku Sboru
dobrovolných hasičů Nová Dědina nové požární
hadice a kombinovaná proudnice.
Pořízením této požární výzbroje dojde ke zkvalitnění zásahové činnosti hasičů i v místních částech města Konice.

na farmě. A tak se děti dověděly, kde se rodí telátka, léčí kravičky, jak se dojí mléko a co vše se
z něj vyrábí. Děti si vyzkoušely, jak se sedí v traktoru, mohly pohladit telátka a také nakrmit kravičky – samy nakládaly nasekanou kukuřici na
dětská kolečka a vozily do obřího chléva, kde si
na ní kravičky pochutnaly. Odměnou pro děti
byla výborná domácí zmrzlina.
Další projektový den „Moštování“ proběhl začátkem října. V rámci projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II nám byl zapůjčen
lis společně s drtičem na ovoce. Děti si na zahradě MŠ vyzkoušely krájení, drcení a následné lisování jablíček. Výborný jablíčkový mošt plný
vitamínů moc všem chutnal.
Do konce roku máme naplánované ještě další
projektové dny, ale vzhledem k současné epidemiologické situaci budou zřejmě přesunuty na
jarní období.
Lenka Řezníčková, MŠ Konice

SDH Konice
Za finanční podpory Olomouckého kraje a města Konice byl zakoupen pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Konice automatizovaný externí
defibrilátor (AED). AED je dnes nezbytnou součástí při náhlé zástavě oběhu, kdy přístroj dokáže sám vyhodnotit potřebu elektrického výboje,
k obnovení normálního srdečního rytmu. Pořízením LIFEPAK 1000 dojde ke zkvalitnění první
pomoci v rámci zásahové činnosti hasičů nejen
na území města, ale také v širokém okolí. Po zaškolení jednotky Zdravotnickou záchrannou službou OLK, bude přístroj umístěn v prvovýjezdovém zásahovém vozidle CAS 20 IVECO Magirus.
Dobrovolní hasiči z Konice tak doplní rozsáhlou

Sběr starého železa
Dne 26. 9. 2020 náš sbor poprvé zorganizoval
sběr starého železa. Akce probíhala už od brzkého rána. I přes nepříznivé počasí, které nás provázelo po celou dobu, jsme akci dotáhli úspěšně
do konce. Sběru se zúčastnilo celkem 14 členů našeho sboru. Tímto bychom jim chtěli vyjádřit dík!
Velké poděkování patří také panu Josefu Přecechtělovi, který nám zapůjčil traktor s vlečkou
a po celou dobu akce nás doprovázel a zajišťoval
přepravu železa. Na závěr bychom rádi poděkovali všem občanům města Konice, kteří nám darovali staré železo. Doufáme, že podobnou akci
zase někdy zopakujeme. Sběru zdar!

Plošina MP 16 Avie
Chtěli bychom vám představit nový zásahový automobil – plošinu MP 16 na podvozku Avie.
Pracovní výška 16 metrů. Boční dosah 8,1 metru. Možnost provozu plošiny pomocí elektromotoru (400V), který pohání hydraulické čerpadlo.
Maximální rychlost vozidla 70 km/h. Maximální
nosnost koše 225 kg. Plošinu nám zakoupilo město Konice. Vozidlo bylo zakoupeno v modrooranžovém laku. Aby splňovalo podmínky hasičského
automobilu, dva členové naší jednotky provedli
její proměnu, a to ve svém volném čase. Daniel
Haselman a Jaroslav Šmída, to jsou ti, kteří proměnu v plné kráse provedli. Danouš připravil společně s Jardou podklad pro nový lak, tzn. několik
hodin odmašťování, broušení, kitování, atp. ... Následně Jarda kompletně vozidlo nalakoval do sta-

vu, jaký je. Snad přijde na řadu i rameno plošiny.
městu Konice, Jardovi i Danoušovi moc děkujeme!
Za SDH a JSDH Konice Jaroslav Šmída
a Veronika Havigerová

Vážení čtenáři
Zpravodaje Konice
Do redakce nám opět po čase přišel zajímavý příspěvek. Než vám ho uvedeme, rádi vám představíme naši redakci. Nějaké údaje v anonymitě vyčtete v tiráži na poslední straně, takže jen pro
zajímavost doplníme pár jmen, bez kterých by
to pro dodržení správnosti nešlo a ať si nás
taky trochu vybavíte. Redakční radu, která ověřuje správnost výtisku, máme nyní ve složení:
Mgr. Petra Koudelková, Bc. Jaroslav Procházka,
Vlasta Snášelová, Ing. Jana Šťastná a Tomáš Vrba. Předsedou Redakční rady je Tomáš Vrba. Ten
společně s korektorkou Mgr. Petrou Koudelkovou zpravodaj sestavuje. Inzerci a náklady vyúčtovává Miroslava Podhorná, fotografie zajistí i Tomáš Továrek. O konečnou podobu se v tiskárně
postará Michal Lněnička a distribuci s Českou
poštou zajistí v íčku Lucie Krejčí.
Bez vás, přispěvovatelů článků a programů, by
to ale také nešlo. Je to další velký tým, za který
jsme vděční! Náklady na náš zpravodaj se pohybují kolem 150 tis. Kč ročně a k vám do domácností míří zdarma v 1400 výtiscích. Můžete si ho
i stáhnout, včetně starších vydání od roku 2009
elektronicky na www.mekskonice.cz. Vydávání
Zpravodaje Konice je jedna z pracovních náplní
Městského kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace. Jeho příprava před tiskem trvá
cca 50 hodin plus průběžné zpracovávání e-mailů a inzerce.
A teď k novému příspěvku. Po čase nás opět
oslovil rodák RNDr. Mojmír Opletal, CSc. Jeho
článek je hezky sestavený, a proto jej s radostí
a s úctou v této době „kovidové“ uvádíme. Ještě
prozradíme, že na jaře, když to situace dovolí,

SDH Konice
sdh.konice

V geologické expedici v Iráckém Kurdistánu (1976)
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připravíme společně a návazně zajímavou přednášku „Vzpomínky na rodinu Opletalů z Konice,
a na práce Mojmíra Opletala v geologických expedicích v Iráku, Vietnamu, Střední Americe a Íránu“.

Mojmír Opletal

O Adolfu Opletalovi
Ve Zpravodaji Konice 2016/3 jsem napsal o mém
strýci a kmotrovi Leopoldovi Spurném, který byl
od konce 1. sv. války do začátku okupace starostou Konice.
K dalším významným rodákům z Konice patří
i můj táta. Něco o něm je napsáno ve Zpravodaji
Konice (květen 2016). Dovoluji si vám ho představit. Narodil se doma v Konici 16. 6. 1914, a dostal tehdy oblíbené jméno Adolf (stejné jméno
měl i jeho kmotr a strýc). Narodil se jako druhý
syn táty Antonína – narozeného 1. 5. 1873. To
byla známá osoba z Konice – dokonce se o něm
zmiňuje Hrabal v knize „Taneční hodiny pro starší a pokročilé“. Tátův starší bratr Antonín se narodil 25. 8. 1911.
A zároveň se můj děda staral o svého synovce
Františka Valerta nar. 1902. Přestože doma měl
tři děti, tak byl v roce 1915 odveden do 1. světové
války. Dezertoval, ale byl zadržen, a hrozila mu
poprava. Dostal se z ní tím, že do konce války byl
„lapiduch“, který tahal i pod palbou z pole zraněné a mrtvé vojáky. Také vyprávěl o tom, že musel
asistovat při operacích, kdy bez anestezie amputovali vojákům nohy, či ruce. Viděl přitom mnoho bolesti a smrti. A za tuto svou činnost dostal
po válce práci – byl obecním hajným. Učil nás
vnoučata poznávat jedlé, a naopak jedovaté rostliny. Ale také nás „mučil“, když nám do ruky mačkal kovová víčka od flašky (dnes by ho za to zavřeli). A říkal: „Vydrž tu bolest!“ Klukům říkal:
„Musíš se připravit na to, že ve válce budeš muset vydržet větší bolest!“ Sestřenicím říkal: „Až
budeš rodit, tak to bude také větší bolest!“ Rodina dědy byla chudá, ale přesto (díky rodinné
chytré hlavě), všechny tři děti udělaly maturitu,
a táta s bratrem dokonce na Obchodní akademii
v Prostějově – to tehdy bylo skoro jako vysoká
škola. A aby mohli dojíždět vlakem do školy, museli si na to vydělat kondicemi pro „méně chytré“
spolužáky; a jak říkal táta: „Byli většinou z bohatých rodin“. Rodina byla dost chudá, takže synové chodili skoro celý rok bosi, a měli občas i hlad.
Z toho vyplynula tátova levicová orientace.
Táta po maturitě na Obchodní akademii v Prostějově (1933) nesehnal práci, a tak šel o rok dříve na povinnou vojenskou službu. Přihlásil se do
Vojenské akademie v Hranicích, a byl přijat.
Tam nastoupil k jezdectvu, ale po roce přešel
k letectvu. Součástí výuky byly i lety, především
s tehdy oblíbeným dvojplošníkem Šmolík. Zajímavostí (mimo armádu) je, že v roce 1934 byl
spoluzakladatelem Fotbalového klubu Konice
– viz Zpravodaj Konice 2013/12. V roce 1936 maturoval, a nastoupil jako pilot na letiště v Prostějově. Zde zažil i mobilizaci v roce 1938, a ponižující odevzdání letadel Němcům v roce 1939; to
již měl hodnost poručíka letectva. Jeden z prvních v ČSR měl zkoušky nejen letecké, ale i pozorovatelské (zlatý a stříbrný odznak), a z nočních
letů. V roce 1938, při mobilizaci, létal hlídkovat

až k maďarským hranicím. Při likvidaci Československé armády dostali všichni důstojníci pokyn (ne rozkaz), co mají dělat. Někdo měl odejít
do britské armády, přes Jugoslávii, či Polsko, a jiní měli zůstat a pracovat v odboji. To bylo doporučeno i tátovi. Byl absolventem Obchodní akademie, a tak dostal práci na Finančním odboru
Okresního úřadu ve Vyškově (všichni museli být
tehdy zaměstnaní!). Při své práci měl na starost
i rozdělování potravinových lístků. A dařilo se
mu „oklamávat kontroly gestapa“, a přidávat potravinové lístky rodinám, co měli v rodině zavřené, nebo emigrované. „Pracoval“ v odbojové organizaci „Obrana národa“. Když je chytili, obvykle byli popraveni; táta měl dvakrát namále. V roce 1944 se stal úředníkem Záložny a spořitelny
v Prostějově, kam denně dojížděl z Konice – sem
jsme se přestěhovali z Vyškova. Bydleli jsme
u strýce Aloise (štětkař a kartáčník); v přízemním výměnku 1+1, a to tři dospělí a dvě děti. Táta
i v Konici pracoval v odboji, a podílel se koncem
války i na vykolejení vlaku. Zde jsme zažili v roce 1945 osvobození. Nejdříve na dvoře tábořili
Němci, a potom Sověti. Také si pamatuji (měl
jsem čtyři roky), že jsme při náletu byli schovaní
ve sklepě, a země se třásla při shození několika
bomb.
Po válce, v roce 1945, vstoupil táta do Komunistické strany, ve které zůstal celý život; bylo to
podmíněno i tím, že vyrůstal v chudé rodině. Táta byl povolán zpět do armády, a stal se velitelem letiště v Olomouci – Neředíně, až do roku
1949. Zde velel mj. i výcviku budoucích židovských pilotů, co zachránili stát Izrael. Na letiště
mám mimořádnou vzpomínku; vzácný první tryskový dvoumotorový letoun Messerschmidt 262
tam měli v hangáru, a já jsem tam občas mohl
vlézt do kokpitu. Také mne táta občas vzal na let
stíhačkou nad Konici; ale to se mi nelíbilo, neboť jsem obvykle zvracel. Za dobrou práci v této
funkci byl převelen do Prahy na generální štáb;
v roce 1950 se naše rodina přestěhovala do Prahy. Kromě funkce na GŠ, byl táta ustanoven i velitelem letiště ve Kbelích; zde ještě naposledy
létal, mj. i na tehdy novém „tryskáči“ MIG-15.
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Přitom vystudoval Vojenskou akademii Klementa Gottwalda, kterou ukončil v roce 1955
v hodnosti podplukovníka (a získal stříbrný kosočtverec dokládající její ukončení).
Za dobrou práci ve všech funkcích mu bylo doporučeno, aby šel studovat do Moskvy na Vysokou
válečnou školu Vorošilova. Tu studoval v letech
1957–59; získal zde titul Ing., a hodnost plukovníka (+ zlatý kosočtverec). Zajímavé je, že „Vorošilovku“ vystudovali mj. izraelský ministr války
Moše Dajan, a kurdský velitel Bardzání. Táta tam
byl vyškolen na tehdy novou raketovou leteckou
obranu; a stal se na ni naším největším odborníkem. Po návratu z Moskvy byl ustanoven „Velitelem PVOS (protivzdušné obrany) Západního vojenského okruhu“ – se sídlem v Žatci; to byla vysoká funkce, a přestože byl „jen“ plukovník, zastával funkci v hodnosti generálporučíka (dvouhvězdičkový). A zároveň byl členem generálního štábu. Tam se dostával do konfliktu s ministrem národní obrany Lomským, který dle táty protiletecké obraně nerozuměl. Konflikty s ním narůstaly, až to ministr vyřešil tím, že tátu z armády vyhodil – 1962; přestože byl naším nejlepším
odborníkem, a byl i v KSČ. (Nejdříve (cca 1950)
bolševici vyhodili vojáky, co bojovali na Západě,
potom i ty, co bojovali na Východě, a nakonec
(včetně táty) všechny, co ještě „smrděli předválečnou armádou“.) Nespravedlivé vyhození
„odstonal“ – dostal infarkty v roce 1963 a 1965.
V roce 1990 byl táta rehabilitován.
Potom táta pracoval v Mototechně, jako vedoucí „Garančního oddělení východoevropských automobilek“ (SSSR, NDR, Polsko, Rumunsko, Jugoslávie); měl pro to předpoklady, protože mluvil
perfektně rusky, německy, částečně francouzky.
Tam pracoval až do penze, ke konci jen jako brigádník.
Ještě je třeba zmínit, že měl tři syny: Mojmíra
(1941), Pavla (1944) a Jana (1947). Měl z nás
velkou radost, protože zachováváme rod Opletalů po meči (dnes 12 generací po meči). Za Protektorátu musel každý, i nejnižší úředník, dokázat
3 nežidovské předky. A tátovi se hledání v matrikách tak zalíbilo, že pokračoval a vysledoval
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naši rodinu až k rokům 1630–40. Rodinný strom,
co udělal v papírové formě, má cca 270 osob; po
doplnění novějšími údaji, má dnes náš rodokmen
v digitální formě 310 osob. Táta zemřel 19. října
1991 v 77 letech na mozkovou mrtvici, stejně
jako jeho táta (v 76 letech), a je pohřben na hřbitově v Praze – Vokovicích. Čest jeho památce!

2

3

4

5

6
Fotografie: 1. Tablo z roku 1937 – Letecké oddělení Vojenské akademie v Hranicích. Táta je 5. ve
2. řadě. Řada absolventů bojovala ve Velké Británii, a ti co padli, mají u jména křížek (vidět v detailu). Kordík dostali absolventi po ukončení; nosil se k „parádním“ uniformám. 2. V leteckém skafandru (vlevo) před odletem na letišti v Prostějově 1938. 3. Na motorce v Konici v roce 1940.
4. Táta má být poručík v roce 1938. 5. Plukovník
v roce 1960. 6. Letecké odznaky. Vlevo – pozorovatelský, vpravo – letecký (původně zlatá křídla
jsou otřená).
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Neděle 8. 11. 2020 – Runářov – Čunín – kolem
studánek. Sraz na kruháči ve 13.00 hodin. Statkovou cestou do Runářova, kousek po silnici ke
Lhotě a odtud k 7 chatám. Sejdeme do Čunína
a dále do Konice. 10 km.
Neděle 15. 11. 2020 – Městečko Trnávka, Mezihoří. Vlakem v 10.47 hodin do Chornic, odtud
po MZ do Bezděčí a dále po ŽZ přes Mezihoří na
Cimburk a do M. Trnávky k vlaku. Odjezd v 15.28
hodin. 10 km
Neděle 22. 11. 2020 – Březina. Sejdeme se ve
13 hodin na kruháči. Půjdeme statkovou cestou
do Runářova, dále po žluté zn. na rozcestí u Březiny a po červ. zn. se vrátíme do Konice. 10 km.
Neděle 29. 11. 2020 – Kladky. Odjezd autobusem v 12.05 hodin do Ponikve. Od kravína se dáme známou cestou k přehradě a do Kladek. Po
zelené zn. se vrátíme zpět do Konice. 14 km.
Zdrávi došli!

LISTOPAD 2020
www.mekskonice.cz, e-mail: kultura@konice.cz
tel.: 582 397 250, 601 590 007
VŠE SE USKUTEČNÍ, JEN POKUD TO NAŘÍZENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY DOVOLÍ!

VÝSTAVY
Galerie zámku Konice
Výstava prodloužena do 22. listopadu!
Po – Pá: 9 – 16 hodin, Ne: 14 – 16 hodin

MOMENTY Z ŘÍŠE ZVÍŘAT
Výstava fotografií Ondřeje Nágla
Od 29. listopadu

VÝSTAVA BETLÉMŮ
ze sbírky Stanislava Dostála

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
doc. MUDr. Miroslava Kaly, CSc.
VERNISÁŽ 29. listopadu 2020 v 15.00 hodin

PROGRAM
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Koncertní sál zámku
Pátek 27. listopadu v 19.00 hodin

Kostelní 46 (přízemí zámku), Konice 798 52
www.konice.charita.cz
mail: charita.srdicko@centrum.cz
tel.: 739 246 019, zřizovatel Charita Konice
Pondělí (9 – 12 hodin)
Volná herna
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 – 739 246 008
Středa, Pátek (9 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
4. a 6. 11. – Oříškový den
11. a 13. 11. – Svátek sv. Martina
18. a 20. 11. – Srdíčková školička
25. a 27. 11. – Adventní čas
Středa (14 – 17 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
739 246 019
Třetí čtvrtek v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143

POCTA LUDWIGU
VAN BEETHOVENOVI
(Koncert přeložen z jara 32. sezóny KPH)
Vstupné viz plakát na str. 5

AKCE
Zámek a Masarykovo nám. Konice
Neděle 29. listopadu od 13.00 hodin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A ZÁMECKÝ JARMARK V KONICI
viz plakát na str. 1

KNIHOVNY
Konice – půjčovní doba
Po, St, Pá: 9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
tel.: 582 396 487

www.konicka.knihovna.cz

Křemenec – půjčovní doba
Pátek (zimní čas): 16.00 – 17.30 hodin
Nová Dědina – půjčovní doba
Sobota – lichý týden: 14.00 – 15.00 hodin

TIC KONICE / ZÁMEK
Turistické informační centrum

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“ jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana
práv a dětí MPSV z dotačního titulu OL Kraje Podpora
prorodinných aktivit a z dotace Města Konice

Otevírací doba
Po – Pá: 9.00 – 12.30, 13.00 – 16.00 hodin
Víkendové prohlídky zámku na objednání
Informace: 582 334 987, 739 333 721
icko.konice@seznam.cz
PODROBNÉ INFORMACE K PROHLÍDCE
ZÁMKU A EXPOZIC MUZEA ŘEMESEL
NAJDETE NA ODKAZU: www.mekskonice.cz

INZERCE

INZERCE

!!TVRDÉ DŘEVO!!
Prodám palivové dřevo štípané
měkké / tvrdé rovnané 50 cm / 100 cm,
sypané 25 – 50 cm,
smrkovou kulatinu 2 m.

Hájenka Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

Koupím domek.

Peníze mám zajištěné.
Tel.: 605 913 562

Koupím rodinný dùm,
nebo chatu s větším pozemkem.
Tel.: 732 741 922

SKLÁRNY MORAVIA a.s.
výrobce obalového skla s dlouholetou tradicí

na pozici:
• PRACOVNÍK

PŘIJME ZAMĚSTNANCE

TECHNICKÉ KONTROLY

Co Vám nabízíme?
- Práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru
- Měsíční a pololetní odměny v závislosti na výsledcích firmy
- Dlouholetou spolupráci na pracovní poměr
- Pět týdnů dovolené
- Příspěvek na stravování
- Příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
- Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Jaká by měla být Vaše kvalifikace?
- Středoškolské vzdělání technického směru
- Praxe s kontrolou a zkoušením výrobků 1 rok
- Řidičský průkaz skupiny B
- Znalost práce na PC
- Znalost čtení výkresové dokumentace
- Dobrý zrak
- Komunikativní znalost Aj
- Ochota cestovat do zahraničí
Máme zájem o spolehlivé zaměstnance, kteří budou ochotni pracovat
v nepřetržitém provoze.
Bližší informace k nabízené práci rádi poskytneme při osobním setkání
nebo telefonicky. Všechny dotazy Vám zodpoví paní Ivona Petrová.
Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:

SKLÁRNY MORAVIA, a.s., 679 39 Úsobrno 79
e-mail: iva.petrova@sklomoravia.com, tel.: 739 661 710, 576 427 706
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SKLÁRNY MORAVIA a.s.
výrobce obalového skla s dlouholetou tradicí

PŘIJME ZAMĚSTNANCE
do nepřetržitého provozu na pracovní pozice:
•

DĚLNÍK SKLÁŘSKÉ VÝROBY

Co Vám nabízíme?
- Práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru
- Měsíční a pololetní odměny v závislosti na výsledcích firmy
- Dlouholetou spolupráci na pracovní poměr
- Pět týdnů dovolené
- Příspěvek na stravování
- Příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
- Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Máme zájem o spolehlivé zaměstnance, kteří budou ochotni pracovat
v nepřetržitém provoze.
Bližší informace k nabízené práci rádi poskytneme při osobním setkání
nebo telefonicky. Všechny dotazy Vám zodpoví paní Ivona Petrová.
Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:

SKLÁRNY MORAVIA, a.s., 679 39 Úsobrno 79
e-mail: iva.petrova@sklomoravia.com, tel.: 739 661 710, 576 427 706
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