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

PF 2021
Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho zdraví, štěstí
a osobních úspěchů v novém roce
Vám přeje

Ing. Michal Obrusník
starosta

Z celého Srdíčka přejeme Vám všem krásný čas
vánoční plný radosti, klidu, splněných přání
a kouzelných okamžiků. V novém roce pak dny
plné naděje, pevné zdraví a hodně optimismu.
Děkujeme všem, kteří nás v tomto nelehkém
roce podpořili a byli s námi při všech našich
setkáních.
Těšíme se i v příštím roce!

Kultura v době kovidové
Letošní rok se stal jistě pro každého z nás výjimečným, stejně tak i pro
kulturní život v Konici. Měli jsme pro vás připravené tradiční koncerty
KPH, Žváčkův festival, Oslavy města Konice, Divadla na zámku, výstavy,
zájezdy, ale i jednu novinku. Některé z akcí jsme stihli uskutečnit, ale
větší část z nich jsme museli zrušit, či přesunout na jiný termín.
Novinkou letošní sezóny měl být zámecký jarmark při příležitosti rozsvícení vánočního stromu na konickém náměstí, který jsme připravovali společně s Muzeem řemesel na první adventní neděli. Okolnosti nás
donutily jej zrušit. O vánoční strom Konice ale nepřišla, jen se musela
obejít bez již tradičního ceremoniálu rozsvícení. Součástí bohatého programu jarmarku měla být i vernisáž výstavy betlémů ze sbírky Stanislava Dostála doplněná fotografiemi doc. MUDr. Miroslava Kaly, CSc. Betlémy se podle křesťanských tradic staví 24. prosince. Rozhodli jsme se
tento zvyk téměř na den dodržet...
pokračování na str. 6

25. prosince 2020 – 31. ledna 2021
OTEVŘENO
PROSINEC: DENNĚ 14.00 – 16.00 HODIN
LEDEN: PO – PÁ 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 HODIN
NE 14.00 – 16.00 HODIN

Výstava bude otevřena v souladu s aktuálním vládním nařízením.
Prosíme o dodržování hygienických opatření.
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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
2. listopadu 2020
Usnesení č. 38/2020
Rada města Konice dne 2. 11. 2020:
0. Rada města Konice – Valná hromada společnosti Služby města Konice, spol. s r. o., IČ: 48909467:
a) Bere na vědomí anonymní podání ve věci odměňování zaměstnanců městem zřízených organizací nebo společností.
b) Bere na vědomí zprávu nezávislého auditora,
který na základě vyžádaných písemných podkladů přezkoumal skutečnosti uvedené v anonymním podání a neshledal v této věci žádná pochybení.
1. Schvaluje plán inventur na rok 2020.
2. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové
opatření č. 48/2020, které bude po schválení
zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2020, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
4. Doporučuje schválit ZMK rozpočtové opatření č. 50/2020, které bude po schválení zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
5. Vydává podle § 102 odst. 2 písm. l) směrnici
města Konice č. 7/2020, Pravidla pro přijímání
a vyřizování petic a stížností.
6. Bere na vědomí odpis pohledávky dle důvodové zprávy.
7. Bere na vědomí Zprávu o činnosti a rozvoji komunitního centra zpracovanou k 19. 10. 2020.
8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2020, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
9. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 37-2020
s manžely Ř. týkající se části pozemku p. č. 4956
v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
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10. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové
opatření č. 52/2020, které bude po schválení
zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
11. Schvaluje plán preventivní údržby ČOV Konice pro rok 2021.
12. Doporučuje zastupitelstvu města schválit
předložený návrh OZV č. 5/2020, kterou se mění
a doplňuje OZV města Konice č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
13. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 38-2020
s manžely Ř., N., M. P. a L. Š. na část pozemku p. č.
468/1 v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
14. a) Schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy
č. 06-2016 o výpůjčce nemovitosti s Muzeem řemesel Konicka.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření Dohody o ukončení smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
15. a) Schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy
o nájmu nebytových prostor č. 23-2018 s panem
Pavlem Zatloukalem.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření Dohody o ukončení smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
16. Souhlasí s umístěním nánosů vytěžených
správcem toků – Lesy České republiky, s. p. na
skládku zeminy města Konice, dle důvodové
zprávy.
17. a) Schvaluje umístění podzemního optického kabelu společnosti Infos ART, spol. s r. o. na
akci „Infos, optická síť – Křemenec“ při splnění
podmínky, že bude uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a splnění podmínek, které vydává odbor majetkoprávní.
b) Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a společností Infos ART, spol. s r. o. na akci „Infos, optická síť – Křemenec“.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
18. a) Schvaluje umístění podzemního optického kabelu společnosti Infos ART, spol. s r. o. na
akci „Infos, páteřní optická síť Runářov – Jednov
– Labutice“ při splnění podmínky, že bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a splnění podmínek, které
vydává odbor majetkoprávní.
b) Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Konice
a společností Infos ART, spol. s r. o. na akci „Infos,
páteřní optická síť Runářov – Jednov – Labutice“.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
19. Bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové
organizace, o přerušení činnosti školní družiny
v době prázdnin.
20. Doporučuje ZMK schválit účelový příspěvek
na provoz 2020 na vybudování chodníku k Masarykovo nám. 27 ve výši 900 000 Kč s vyúčtováním dané akce zřizovateli.
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21. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové
opatření č. 53/2020, které bude po schválení zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
22. Schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2020,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
23. a) Schvaluje Smlouvu o nakládání s odpady
– jedlý olej a tuk, katalogové číslo 20 01 25 se
společností Viking group, s. r. o., IČ: 25646940,
na dobu neurčitou.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření výše uvedené smlouvy dle bodu a).
24. a) Vzala na vědomí dopis manželů H. ze dne
20. 10. 2020.
b) Neschválila požadavek manželů H. na provedení změny zpevněného povrchu před domem
Hřbitovní č. 22 v Konici, přičemž k dalším v dopise uváděným věcem usnesení nepřijímá.

Zastupitelstvo města Konice
9. listopadu 2020
Zápis č. 15/2020
z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 9. listopadu 2020
v komunitním centru v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Ing. Michal Obrusník,
Pavel Šín, František Novák, Jakub Vlček, Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Studený, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Vlastimil Šmída, Mgr. Petr
Vařeka, Antonín Vymětal
Omluveni: Ing. Petr Ullman, Tomáš Vrba
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení a Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu
Zastupitelstva města Konice.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
7. 9. 2020 do 9. 11. 2020.
3. Majetkové záležitosti.
4. Dohoda o narovnání vztahu.
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
2022 – 2025.
6. Příspěvek na provoz Technické služby Konice.
7. Příspěvek na investice Technické služby Konice.
8. Rozpočtová opatření.
9. Darovací smlouva HZS Olomouckého kraje.
10. Přijetí investiční dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy.
11. Smlouva o společném zadávání „II/366 Konice, ul. Zádvoří – projektová dokumentace“.
12. Obecně závazná vyhláška č. 5/2020 – poplatek za odpad 2.
13. Informace k volbě soudců přísedících.
14. Sdělení k anonymní stížnosti adresované
ZM.
15. Priority realizace části plánu společných zařízení v k. ú. Čunín.
16. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
17. Usnesení a závěr.

prosinec 2020
Usnesení č. 15/2020
Zastupitelstvo města Konice dne 9. 11. 2020:
1. Zahájení a Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města Konice.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje:
- Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva
města Konice
- Doplněný program zasedání zastupitelstva.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od 7. 9.
2020 do 9. 11. 2020.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje kontrolu
usnesení ZM a RM za období od 7. 9. 2020 do
9. 11. 2020.
3. Majetkové záležitosti:
a) Nabídka prodeje nemovitosti p. č. 101
v k. ú. Konice – Mazák
Zastupitelstvo města Konice:
1. Neschvaluje nákup pozemku p. č. 101 v k. ú.
Konice včetně budovy č. p. 4 za cenu 6,5 mil. Kč
+ příslušná sazba DPH.
2. Ukládá MPO informovat p. Romana Mazáka
o výše uvedeném usnesení.
b) Prodej části pozemku p. č. 577/3 v k. ú. Čunín – Zaleski
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 577/3
v k. ú. Čunín manželům Zaleski 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.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření kupní smlouvy
v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
4. Dohoda o narovnání vztahu
Zastupitelstvo města Konice schvaluje „Dohodu
o narovnání vztahu“ mezi městem Konice a firmou WELLCO Brno, s. r. o., IČ: 25327009.
5. Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu
města Konice na období 2022 až 2025 v Kč
Zastupitelstvo Města Konice:
1. Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Konice na období 2022 až 2025 dle předloženého návrhu.
2. Ukládá odboru finančnímu provést úkony
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3.
6. Navýšení příspěvku na provoz č. 3 rok 2020
Technické služby Konice, p. o.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje navýšení příspěvku na provoz Technickým službám
Konice, příspěvkové organizaci, IČ: 08736987
o 1 700 000 Kč.
7. Účelový příspěvek na provoz 2020 Technické služby Konice, p. o.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje účelový
příspěvek na provoz 2020 na vybudování chodníku ve Vrchlického ulici k Masarykovu nám. 27
ve výši 900 000 Kč s vyúčtováním dané akce zřizovateli.
Rozpočtová opatření:
8. Rozpočtové opatření č. 47/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2020, které bude v souladu
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s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno
na úřední desce.
8. a) Rozpočtové opatření č. 48/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2020, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno
na úřední desce.
8. b) Rozpočtové opatření č. 50/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2020, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno
na úřední desce.
8. c) Rozpočtové opatření č. 52/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2020, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno
na úřední desce.
8. d) Rozpočtové opatření č. 53/2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2020, které bude po schválení
zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
9. Darovací smlouva
Zastupitelstvo města Konice schvaluje darovací
smlouvu s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje na poskytnutí finančního daru
ve výši 75 000 Kč.
10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje na pořízení nového pódia do komunitního centra
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje přijetí investiční dotace ve výši
40 000 Kč s účelem použití dle č. II odst. 1, zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu
s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
2. Schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy
„Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád ve znění pozdějších právních předpisů, a se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
právních předpisů.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení nového pódia do komunitního centra v Konici v souladu s Programem
na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020.
11. Smlouva o společném zadávání „II/366 Konice, ul. Zádvoří – projektová dokumentace“
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje smlouvu o společném zadávání na
akci „II/366 Konice, ul. Zádvoří – projektová dokumentace“.
2. Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
12. Návrh OZV č. 5/2020, kterou se mění a doplňuje OZV města Konice č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
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Zastupitelstvo města Konice vydává v souladu
s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Konice č. 5/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
13. Volba soudců přísedících
Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí výzvu Okresního soudu v Prostějově na volbu soudců přísedících pro Okresní soud v Prostějově. Návrhy na vhodné kandidáty předloží členové zastupitelstva starostovi města do 31. 1. 2021.
14. Sdělení k anonymní stížnosti adresované
zastupitelstvu města
Zastupitelstvo města Konice:
1. Bere na vědomí anonymní podání ve věci odměňování zaměstnanců městem zřízených organizací nebo společností.
2. Bere na vědomí zprávu nezávislého auditora,
který na základě vyžádaných písemných podkladů přezkoumal skutečnosti uvedené v anonymním podání a neshledal žádná pochybení.
15. Priority realizace části plánu společných
zařízení v k. ú. Čunín
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje 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 IP3.
2. Ukládá místostarostovi požádat Státní pozemkový úřad o prioritní realizaci části plánu společných zařízení schválených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Čunín.
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka

Výsledky dotazníku
Vážení spoluobčané,
děkuji vám za zodpovězení dotazníku ke strategickému plánu rozvoje města. Celkem bylo odevzdáno 170 dotazníků. Jsem rád, že tolik lidí
projevilo zájem o společnou tvorbu budoucnosti
města a ujišťuji vás, že spoustu problémů a priorit vnímáme stejně. Na webových stránkách
města si můžete prohlédnout vyhodnocení
celého dotazníku. Jediný údaj, který jsme skryli, jsou kontaktní údaje spoluobčanů, kteří mají
zájem zapojit se do kulturního a společenského
dění. Výsledky jsou určitě zajímavé pro všechny
obyvatele, ale i podnikatelské subjekty, které by
měly zájem o podnikání na území města.
Vaše odpovědi jsem pečlivě pročetl a rád bych
shrnul podstatné podněty, ale věřte, že i jednotlivé reálné požadavky vnímám a zabývám se jimi. Na mnoha již pracujeme. Nejčastěji se objevují požadavky na úpravu městských komunikací a veřejných prostranství, spolu s žádostí na zajištění většího počtu pracovních příležitostí.
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Největší zájem je o opravy a rekonstrukce chodníků a místních komunikací. Do této oblasti investuje město každoročně. Podařila se rekonstrukce ul. Jiráskova, úprava náměstí dodlážděním žulovou kostkou a vybudování parkovacích
míst v centrální části, rekonstrukce chodníku
u školy, chodníky v přístupu na náměstí, rekonstrukcí prošla ul. Vodní i část ulice Cihelna II., nové povrchy získaly místní komunikace v Runářově, recyklátem byla vyspravena polní cesta z Vyšehradu na Březsko (důležitá objízdná trasa pro
rekonstrukci Zádvoří), zapraveno bylo bezpočet
výtluků. Zadána byla tvorba projektové dokumentace náměstí.
V roce 2021 se musíme zaměřit na tvorbu projektových dokumentací, bez kterých nemáme
možnost žádat o čerpání dotací. Bohužel se jedná o finančně náročnou záležitost a administrativně zdlouhavý proces, ale bez toho to skutečně
nejde. Na místní komunikace potřebujeme projekty ulic Zádvoří, Bidov, Husova a samozřejmě
i zmiňované náměstí. Bez vytvoření projektových
dokumentací se neobejdeme ani u záměrů vybudování ordinací v podkroví polikliniky a řešení
její bezbariérovosti. Dům s pečovatelskou službou potřebuje novou střechu a nabízí se tedy vybudování střechy s přístavbou o jedno patro. Kluziště potřebuje totální rekonstrukci jak technologie, tak kompletní výměny povrchu, a to i s doplněním chybějící zemní izolace. Pro vysoké náklady na elektrickou energii je potřebná rekonstrukce veřejného osvětlení, a tak bych mohl pokračovat dále. Všechno bych chtěl hned, ale to
bohužel není možné. Věřte, prosím, že opravdu
řešíme.
Druhým nejčastějším požadavkem respondentů
je navýšení pracovních příležitostí. Na tuto oblast ale nemá radnice přímý vliv. Nicméně jsme
dotazník zaměřili i na zjišťování profesí. Cílem
bylo zjištění pracovního zaměření lidí pro nabídku profesí případným investorům. Jak ale víte,
plánujeme propojení Prostějova s Konicí cyklostezkou nebo i vybudování supermarketu. Od
těchto záměrů si neslibujeme jen zvýšení turistického ruchu, nebo lepší nabídku zboží, ale
i vznik nových pracovních příležitostí ve službách,
pohostinství a obchodu. Cyklostezka je pak i důležitou spojnicí za prací, třeba na pilu do Ptení.
Ing. Michal Obrusník, starosta města Konice
Dále vám nabízím shrnutí některých otázek
dotazníků, přičemž podrobnější prezentace
výstupů je umístěna na webových stánkách
města.
Otázka č. 1: Jsem žena/muž? – viz prezentace na
webu
Otázka č. 2: Kolik je Vám let? – viz prezentace na
webu
Otázka č. 3: Dosažené vzdělání? – viz prezentace
na webu
Otázka č. 4: Jaké je Vaše zaměstnání? – viz prezentace na webu
Otázka č. 5: Uveďte obor, ve kterém pracujete.
– viz prezentace na webu.
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Otázka č. 6: Ve které místní části bydlíte? – viz
prezentace na webu
Otázka č. 7: Uveďte, co chcete ve Vaší místní části změnit/zlepšit/podpořit.
- chodníky, místní komunikace, dětská hřiště, volnočasové aktivity pro děti, informovanost o zájmových kroužcích.
Otázka č. 8: Ve městě Konici žiju – viz prezentace na webu
Otázka č. 9: Pokuste se zhodnotit město Konici
z hlediska níže uvedených podmínek:
- bydlení v obci – nejčastěji hodnoceno známkou dobře; školství (MŠ) – nejčastěji hodnoceno
známkou výborně; školství (ZŠ a G) – nejčastěji
hodnoceno známkou chvalitebně; sociální služby – péče o seniory a postižené nejčastěji hodnoceno známkou chvalitebně; úroveň zdravotnických služeb – nejčastěji hodnoceno známkou
chvalitebně; úroveň stravovacích služeb – nejčastěji hodnoceno známkou dobře; možnosti kulturního a společenského vyžití – nejčastěji hodnoceno známkou dobře; možnosti sportovního
vyžití – nejčastěji hodnoceno známkou dobře;
životní prostředí – nejčastěji hodnoceno známkou chvalitebně; celkový vzhled města – nejčastěji hodnoceno známkou dobře; možnost volnočasových aktivit pro mládež – nejčastěji hodnoceno známkou dobře; pracovní příležitosti – nejčastěji hodnoceno známkou dostatečná; podmínky pro podnikání – nejčastěji hodnoceno známkou nedostatečná; bezpečnost ve městě – nejčastěji hodnoceno známkou chvalitebně a informovanost o dění ve městě nejvíce chvalitebně.
Otázka č. 10: Jaké služby nebo zařízení Vám chybí?
- nejčastěji se objevuje supermarket, cyklostezka, restaurace, kavárna/klub otevřený déle, stomatologové, další odborní lékaři, kino, pracovní
příležitosti, ubytování.
Otázka č. 11: Pokuste se zhodnotit služby, zařízení a infrastrukturu města:
- místní komunikace – technický stav – nejčastěji známka dobrá; chodníky dostatečná, kapacita
parkovací ploch – nejčastěji známka dobrá; rozsah inženýrských sítí (plynovod, vodovod, kanalizace, elektrické vedení) – nejčastěji známka chvalitebná; rozsah veřejného osvětlení – nejčastěji
známka chvalitebná; vzhled místního hřbitova
– nejčastěji známka chvalitebná, třídění odpadů
(dostupnost kontejnerů) – nejčastěji známka
chvalitebná; provoz sběrného dvora – nejčastěji
známka chvalitebná; veřejná prostranství a budovy – opravy a údržba – nejčastěji známka chvalitebná; vzhled náměstí – nejčastěji známka dobrá, možnosti pro výstavbu nových rodinných domů – rozvojové plochy – nejčastěji známka dostatečná, zastávka autobusové dopravy – nejčastěji známka dobrá; úroveň sportovních areálů
– nejčastěji známka chvalitebná; úroveň dětských
hřišť – nejčastěji známka dobrá, TIC – nejčastěji
známka výborná; komunitní centrum – nejčastěji známka výborná; webové stránky nejčastěji
známka chvalitebná, FCB nejčastěji známka výborná; vývěsní skříňky – nejčastěji známka dobrá
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Otázka č. 12: Pokud v některé z výše uvedených
oblastí vnímáte prostor pro zlepšení:
- opakuje se chodníky; dětská hřiště; náměstí
(mnohokrát); úprava hřbitova; ulice Rychnovského
Otázka č. 13: Na kterou z níže uvedených oblastí
by mělo město klást největší důraz?
- nejvíce – vytváření nových pracovních příležitostí; rekonstrukce místních komunikací vč. chodníků; podpora bytové výstavby
Otázka č. 14: Kde sledujete informace o dění ve
městě?
- nejvíce – zpravodaj; pak facebook; pak webové
stránky
Otázka č. 15: Jste spokojeni s komunikací vedení
města s občany?
- ano – 153; ne – 17 – nespokojení občané chtějí
více informací ohledně rekonstrukce místních
komunikací; lepší přístup úředníků; informace
o plánovaných investičních akcích města; navštěvovat i místní části a komunikovat tam s občany
Otázka č. 16: Chtěl/a byste se aktivně zapojit do
dění ve městě?
Otázka č. 17: Do jaké oblasti byste se aktivně zapojil/a?
- respondenti by se rádi zapojili do kultury, dobrovolnické činnosti a volného času. (Respondenti,
kteří neuvedli kontakt – prosím kontaktujte komunitní centrum nebo vedení města).
Otázka č. 18: Představte si, že máte možnost rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?
- nejvíce – 118 – rekonstrukce místních komunikací; pak podpora kulturních, společenských
a sportovních aktivit – 66; výstavba dětských
hřišť – 62

Vážení spoluobčané,
bohužel vám musím oznámit, že na základě
současné epidemiologické situace COVID-19
nebude v sezóně 2020/2021 zprovozněno
v našem městě kluziště. S tímto smutným rozhodnutím jsme vyčkávali, ale pokud uvážíme sezónní náklady překračující pouze ve spotřebě
elektrické energie 1 mil. Kč a čas potřebný pro
technickou přípravu kluziště a namrazení ledu,
tak jsme došli k výše uvedenému závěru. Nikdo
nám není schopen sdělit, kdy bude zrušeno opatření o omezení krytých sportovišť, ale řekněme
si upřímně, že i kdyby došlo k úřednímu rozvolnění třeba v půli ledna, tak s rizikem nákazy žijeme dál. Je mi to líto a nemohu nic víc, než vás
požádat o pochopení.
S pozdravem, starosta
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Poděkování za podporu
Za finanční podpory Olomouckého kraje ve výši
20 000 Kč a vlastních zdrojů města Konice, bylo
umožněno dvěma členům JSDH Konice získat řidičské oprávnění skupiny C. Finanční prostředky byly poskytnuty v rámci dotačního titulu Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020.

(Listopad 24, 2020 17:39 / Furtovnik / Z Konice)

Konické vánočni strom
se menôje Verča.
Má k temô duvod
a přiběh, keré nevêmêslite!
Veronika, Verča, Verunka – jak chcete. Vêméšlet ména pro vánočni stromê nám dêcky přêšlo
dosť ôjety. Ale v připadě stromô, keré od uterka
stoji na konickym náměsti, je to uplně neco inšiho.
Z Lêpové se vezl vánočni strom pro Prostijov, na
tajňačkô se chêstal aji strom na Staromákô v Praze. Abê se pré nescházelê čômili a neporôšêl se
tak nózové stav v paragrafô o shromažďováni
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nadměrnyho počtô osob. V Konicê osazeni ‚Veronikê‘ proběhlo bez věčiho pozdviženi. Přiběh
vánočniho stromô je ale o to, až vánočně, kózelňéši.
Vlastně je potřeba se vrátit o 26 let zpátky. V rokô 1994 se nastěhovalê Věra a Tomáš Vrbovi do
Konice na ‚traktorkô‘ a abê jim tam bêlo utulňéš,
zajelê do Přemek do zahradnictvi k Adélum pro
okrasné stromek. Ten hneď ê vêsadilê. V tym samym rokô se jim narodila takê malá Verunka.
Hromada z vás jô určo zná.
Jak šil čas, žêvotaběh to naplánoval fšecko po
svym, ani se nezeptal. Jenom ten strom furt rustl
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a rustl, sténak, jak Verča, kerá mezê tém v Konicê
vêchodila školô a nakonec se do školê aji vrátila,
co bê pani učitelka. Ale né ôž do té konické, ôči
v Prostijově. Hromadô z vás si jô takê vêbavi, jako
skvěló zpěvačkô a mozêkantkô, mimo inši spojenó aji s hanáckéma Sabatama (Black Sabbath
DIO Tribute), keři só známi takê ve světě.

Po 26 letech od zasazeni přêšil čas. A znovô se
potvrzôje, že věcê se nedijó jenom tak. Jak nám
řikal tata Verčê, a pochopitelně aji řidici konickyho kulturákô, Tomáš Vrbu, jako vánočni strom
okrasné smrk (negdo ale zas tvrdi, že je to jedla,
ono na tech šlechtěnéch halózkách se to kolêkrát
blbě poznává, na náměsti si mužete tipnót sami)
nabizelê Konicê ôž před letama. Pořáď ale zvostával v záloze, až se nešêkne nic inšiho.
A asi to tak mělo bêt. Verča ôž sama koncem zêmê bôde mamó a generačni krôh se tak zavirá.
Jeji strom ôvolňôje pomêslny misto novém potomkum. Jaké si muže člověk přit lepši hepyend
(happy end)?
Mužem jenom řict, že vánočni strom s takovym
přiběhem jenom tak negde nemajó a méno Veronika, Verča, Verunka dává opravdové smêsl. Ešlê pak Verča vêsadi strom aji pro svoje ratolesti,

Nový stolní kalendář Konicka
se ohlíží za rouškovým rokem 2020
Stolní kalendář Konicka na rok 2021 je už šestnáctým v pořadí. Vůbec
poprvé se objevil na podzim roku 2005 pro rok následující – 2006.
Od té doby má náš region svoje kalendáře každoročně.
Kalendář plný fotografií z Konicka a Konice samotné je vždy malým
ohlédnutím za uplynulým rokem. Rok 2020 byl ve mnoha ohledech výjimečný, což se pochopitelně i promítlo na jednotlivých stránkách kalendáře. Mezi nimi samozřejmě nemůže chybět symbol letoška – roušky!
Fotogalerie ale také odráží fakt, že spousta plánovaných akcí byla termínově přesouvána a třeba i následně zrušena nebo uskutečněna v omezené podobě s ohledem na aktuálně platná opatření. Tím se také zúžil
prostor pro získávání obrazového materiálu, který se jinak průběžně
pořizuje celý rok. I tak se ale podařilo všech 53 stran kalendáře zaplnit.
Doufejme, že ke spokojeni všech, kteří si ho za ta léta oblíbili.
Do obcí na Konicku byly stolní kalendáře distribuovány v polovině listopadu, ve volném prodeji jsou v prodejně Elektro Urban v Konici.

ZPRAVODAJ KONICE

strana 6
do teho ôž ji kecat nemužem. Ale každopádně bê
to stálo za ôváženi :-) . Přijemê, ať to fšecko dobře dopadne a vê, keři během adventô a Vánoc se
ô stromô zastavite, tož poduméte takê o tem, co
jeho cestô na konicky náměsti provázelo…

neváhejte se na nás obrátit včetně dotazů,
a to buď osobně v sídle dispečinku terénních sociálních služeb Charity Konice na adrese: Karafiátova 12, Konice nebo na tel.: 736 250 539, případně u vedoucí a sociální pracovnice Charitní
odlehčovací služby Konice:
Naděžda Páleníková DiS., tel.: 739 524 364
email: nadezda.palenikova@konice.charita.cz
nebo u sociální pracovnice této služby:
Bc. Iva Vrbová, tel.: 731 640 799
email: iva.vrbová@ko-nice.charita.cz
Informace o odlehčovací službě sdílíme také na
webu: www.konice.charita.cz, kde najdete informace také o pečovatelské službě, domácí zdravotní a hospicové službě, o Domově pokojného
stáří v Bohuslavicích, mateřském centru Srdíčko či všech ostatních aktivitách Charity Konice.

Městská knihovna
Konice
Městská knihovna Konice pořádá v lednu výstavu spisovatelky Kláry Smolíkové Spolkla
mě knihovna. Dobrodružná výprava do knižní
historie, kdy přeplněná knihovna spolkne hlavního hrdinu i s kocourem, vás přenese na napínavou cestu začínající klášterní knihovnou. Hrdinové se setkají s hliněnými destičkami, budou
pomáhat s knihtiskem a hledat ztracený svitek.
Najdou způsob, aby je knihovna vyplivla zpět?
Možná jim k tomu dopomohou děti vyplněním
pracovních listů, z kterých se také dozvědí něco
o historii knih a knihoven.
Zapojili jsme se do programu „Škola naruby“
na podporu čtení v rodině. Do speciálních „žákovských knížek“ – deníčků pro děti a rodiče – děti zapisují, kdo četl, jak dlouho, jak se jim čtení
líbilo, smích u čtení, změny hlasu apod. Děti čtení známkují, mohou napsat pochvalu a namalovat si obrázek k dané knížce. To, že děti mohou známkovat své rodiče, babičky, dědečky, nebo starší sourozence, kteří jim čtou, se jim opravdu zamlouvá. Nejlepší čtenářské deníky budou
na konci roku 2021 odměněny. Pro všechny,
kdo mají smysl pro humor a jsou ochotni věnovat dětem svůj čas ke čtení, jsou deníčky
připraveny v Městské knihovně.
Každovečerní čtecí rituál je skvělá věc, která ale
není nekonečná. Využijte tuto dobu a šanci k tomu, že si budete číst spolu s malými dětmi a povídat si o tom, co zrovna čtete. Tyto krásně strávené chvíle jsou nenahraditelné a přeji vám k nim
hodně knižní pohody. Provoz knihovny dle PES!
Volejte předem, tel.: 582 396 487
www.konicka.knihovna.cz
Pozor, dovolená 21. – 31. prosince 2020! V. S.
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
INZERCE

Koupím rodinný dům
pro čtyřčlennou rodinu.
Zahrada nutná.

732 741 922
Chatu jsem nesehnala
a sháním dál.
Nevadí, že bude zima. Jana.

605 913 562
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Pečující osoby už nebudou na péči samy
Kdo v rodině pečujete o svého blízkého z důvodu
jeho vysokého věku, onemocnění či postižení, tak
víte, jak náročný úkol to je. Potřeba pomoci se nedá vypnout či utlumit jako např. televize. Nedá
se přerušit jako nějaká rozdělaná práce a později se k ní vrátit. Péče o potřebného je téměř nepřetržitý úkol daný jeho dennodenními životními potřebami. Je to podobné jako s péčí o dítě.
Také musí být trvale zabezpečena.
Občas ale může rodičům s dítětem někdo pomoci, odlehčit jim v jejich povinnostech, aby si
mohli trochu odpočinout nebo zařídit potřebné
záležitosti. Většinou takto pomohou babičky, tety či dobré kamarádky.
U domácí péče o potřebné v rodinách bude
pečujícím osobám úlevu nabízet Charitní odlehčovací služba Charity Konice. Tato služba
bude poskytována terénní formou, tzn. že bude
dojíždět do domácího prostředí rodin klientů, kteří se o sebe nedokáží z důvodu věku, chronické
nemoci nebo zdravotního postižení postarat.
Úkolem terénní odlehčovací služby je poskytnout
právě pečující osobě nezbytný čas k odpočinku
nebo zajištění svých potřebných záležitostí. Pečující osobu v tento čas nahradí právě pracovníci odlehčovací služby.
Odlehčovací služba bude nabízet tyto úkony:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svoji
osobu – převlékání, krmení, chůze doma i venku, přesuny apod.
- pomoc při osobní hygieně – hygienická péče na
lůžku, v koupelně, péče o vlasy, nehty aj.
- pomoc při přípravě a podání jídla a pití
- zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím – doprovod k lékaři, na úřad, upevnění kontaktu s rodinou apod.
- sociálně terapeutické činnosti – podpora a rozvoj osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – nácvik a upevňování motorických, psychických
a sociálních schopností apod.
Služba bude zpoplatněna dle platného Stanovení úhrad, které je stanoveno na 130 Kč za hodinu, dle skutečně spotřebovaného času ve prospěch klienta Odlehčovací služby.
Pokud jste pečující osobou a tímto představená charitní služba by Vám mohla pomoci,

Kultura v době kovidové
pokračování ze str. 1
... a výstavu zahájíme na Boží hod 25. prosince.
Její otevření nebude ověnčeno slavnostní vernisáží z pochopitelných důvodů, přesto věříme, že
mnohým z vás udělá radost a poskytne milé rozptýlení. V případě, že by byla galerie pro veřejnost stále uzavřená, budeme pracovat na alternativě, jak vám výstavu ukázat skrze média.
Kde se vzala tradice stavění betlémů? Roku
1223 pozval italský šlechtic Giovanni di Velita
Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě
narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na seně
v jesličkách, a rozhodl se, že tento výjev zobrazí.
Vybral si jeskyni na vrcholu skalnatého kopce
u vesničky Greccio, kterou upravil jako kapli
a uspořádal v ní výjev narození Páně. Sem pozval v noci 24. prosince vesničany z širého okolí.
Když nastala půlnoc, rozezněly se všude zvony
a kopec se míhal mnoha světly, jak si příchozí svítili na cestu pochodněmi. Když vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telátko. Při nich
sloužil kněz mši a František četl úryvky z Lukášova evangelia, které jediné vypráví podrobněji
o Kristově narození. Podle tradice byla tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu prý poprvé sloužena i půlnoční mše. K většímu rozmachu stavění betlémů došlo až v polovině 16. století díky řádu jezuitů, kteří cestovali s dřevěnými betlémy po celém kontinentě, aby šířili radost z Ježíšova narození. Ačkoli patří Češi mezi
nejateističtější národy v Evropě, betlémy zdobí
o Vánocích nejen kostely, ale i náměstí, jarmarky a především naše domácnosti.
Letošní Vánoce sice strávíme trochu jinak,
než jsme byli v předešlých letech zvyklí, ale
záleží na každém z nás, jaké nakonec budou.
Věříme, že nám nový rok přinese hodně dobrého, a neopustí nás nadšení, se kterým už dnes
plánujeme spoustu tradičních i nových akcí.
Kultura není sama pro sebe. Je o sdílení hudby,
příběhů a předmětů vytvořených lidmi. Spojuje
nás napříč věkem i vzděláním. Jelikož lze očekávat v následujícím roce menší finanční podporu
kultury všeobecně, chceme vyzdvihnout nepostradatelnou pomoc sponzorů, kteří podporují
kulturní dění v Konici. Všem patří srdečný dík.
Za MěKS Konice Lucie Krejčí

prosinec 2020
Do redakce nám přišel další hezký příspěvek:
Dobrý den, dovoluji si zaslat do Konického Zpravodaje příspěvek o vašem dlouholetém faráři a děkanovi Františku Škodovi, a to k 60. výročí od jeho
ustanovení konickým farářem. Text je dlouhý a doplněn obrázky, proto je na místě, že s jeho krácením souhlasím, a to dle Vašich představ a možností. Jsem s pozdravem
Antonín Hampl, správce muzea v Želechovicích
a starosta želechovický.
Redakční rada rozhodla, že příspěvek krátit
nebudeme, ale otiskneme jej na pokračování.

Vzpomínka na
P. Františka Škodu
ze Želechovic
k 60. výročí ustanovení
farářem v Konici
Díl 1.
Rodina Františka Škody
Římskokatolický kněz František Škoda se narodil v malé hanácké vesnici v Želechovicích na statku střední velikosti č. p. 21 v době, kdy se Evropa
zmítala v hrůzách 1. světové války – na sv. Annu,
26. července 1917. Svatba jeho rodičů proběhla
rychle, ba dokonce bez dvou ze tří obvyklých
ohlášek, které jim farní úřad prominul. Jeho otec
byl v době, kdy si svoji manželku Marii vzal, již
41 roků stár a sloužil u 54. pluku v Olomouci jako domobranec, právě když utichala hrozivá bitva u Verdunu. Válečné běsnění a nejistá budoucnost vojáků zřejmě přiměla Jakuba Škodu, aby si
se svatbou, jež se uskutečnila v kostele sv. Jana
Křtitele v Újezdě v prosinci 1916, pospíšil. Jeho
manželkou se stala Marie Zábojová (24. 5. 1891
– 9. 2. 1973) z Karlovic u Holešova, která pracovala na statku Škodových jako služebná.
Jednalo se o zemědělskou usedlost nacházející
se uprostřed návsi v řadové zástavbě. Průčelí rodinného statku tvořila přízemní obytná budova,
která byla postavena převážně z vepřovic a kamenů, stropy byly dřevěné a střecha sedlová,
pokryta tradičně břidlicí. Dům neměl koupelnu,
ostatně jako většina stavení ve vsi. Suchý záchod
se nacházel na dvoře. U statku ještě stál typický
výměnek, chlévy, kůlna, a na dvoře studna. Ke
gruntu navíc náležela veliká stodola s rozlehlou
zahradou.
Díky násilné kuratele Německé říše mající snahu
o přesnou evidenci zemědělské výroby na českém území se dochovaly podrobnosti o velikosti
Škodova statku. Od r. 1941/2 byly zavedeny tzv.
Statkové archy, které museli vést zemědělci hospodařící na více jak 5 hektarech půdy, což s sebou přineslo povinnost evidence rostlinné i živočišné výroby i statkáři Jakubovi Škodovi ze Želechovic. Ještě podrobnější evidenci produkce statků umožnilo zavedení tzv. Pomocných knížek
k statkovému archu. Jejich vedení se vztahovalo
na všechny zemědělce, kteří podléhali dodávkové povinnosti. V ní protektorátní vláda spatřovala hlavní nástroj boje proti černému trhu a hospodářské sabotáži, kterými byla výrazně snižována možnost praktického naplnění nacistických
cílů v protektorátním zemědělství. Pomocná kníž-
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Farnost Konice a P. František
Škoda ze Želechovic
ka Jakuba Škody hospodařícího na statku v Želechovicích č. p. 21 se vzácně dochovala jen jediná,
a to z r. 1942/3, tedy právě z období, v němž nejenom jeho syn dokončil bohoslovecká studia, ale
odsloužil v Želechovicích v kapli sv. Cyrila a Metoděje svoji primiční mši svatou. Z této pomocné
knížky tak lze získat podrobné informace k velikosti statku, z něhož pocházel. Škodovi obhospodařovali v r. 1942 19,5 ha zemědělské půdy – žito, pšenici, oves a ječmen pěstovali na 9 hektarech půdy, brambory na 1,27 ha, cukrovku na
2,45 ha, hořčici a kmín na 1 ha půdy a vojtěšku
na 1,35 ha. Z toho rodině pramenila dodávková
povinnost, jež byla určena ve složení: cukrovka
542 metráků, brambory 103 metráků, seno 273
metráků a obilí přes 146 metráků; předepsaný
kontingent jatečního dobytka činil 2 tuny živé
váhy. Stav hospodářského zvířectva na statku činil 2 koně, 8 prasat, 12 kusů hovězího dobytka
a 45 ks drůbeže, přičemž hospodář nadojil v období od července 1942 do června 1943 6000 l
mléka.
Škodovi rodiče tak pracovali jako rolníci v bohatém hanáckém zemědělském regionu. Jak vidno
jejich živobytím bylo pěstování hospodářských
plodin a chov dobytka. Avšak i přesto, že jejich
práce byla nelehká a časově náročná, patřili mezi venkovský lid s kulturním cítěním dbající na
morální zásady a péči o rozvoj svého poznávání.
Plody do jejich života jim přinášela hluboká víra
v Boha.
Jedním z příkladných počinů Jakuba Škody,
o němž se ve svém díle zmiňuje i přední český
archeolog Radomír Pleiner, spočíval v jeho oznámení podivuhodného nálezu archeologického
charakteru uničovským muzejníkům, který osobně učinil při pracích na své zahradě a poli. Jakub
Škoda předpokládal, že jím objevené předměty
mohou mít spojitost s prastarým osídlením želechovického katastru, což nakonec němečtí archeologové Schirmeisen, Reimer a Mizzi Manethová v r. 1930 potvrdili, když v místech, které
tento želechovický rolník určil, objevili pozůstatky po pradávné lidské činnosti. Prokopána byla
jednak Škodova zahrada za domem č. p. 21, a jednak jeho pole za vesnicí, které ukrývalo předvelkomoravskou slovanskou hutnickou železárnu,
jež nakonec v oboru archeometalurgie proslavila celé Uničovsko.

Život Františka Škody
Hluboká víra Škodových v božství Ježíše Krista
a láska k Bohu se projevila v silné touze, aby se
jejich syn František vydal cestou kněžského povolání. To se též stalo, a proto se hoch v Želechovicích zdržel poměrně krátce, již ve svém raném
dětství, po ukončení docházky do želechovické
jednotřídky, se odebral mimo domov – v roce
1929 odešel na studia na osmileté Arcibiskupské gymnázium do Kroměříže.
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V semináři a ve škole trávil veškerý svůj čas. Do
semináře přišel jako dvanáctiletý, prošel zde pubertou, dospíval. Školu opustil jako mladý, dospělý muž. Zde se setkal s chlapci z různorodých
sociální poměrů a z různých koutů Moravy, přičemž v Želechovicích musel nechat celý svůj dosavadní život, kamarády, příbuzné a známé. Odejít do neznámého městského prostředí a zde se
podrobit přísně vyžadované disciplíně a kázni
nebylo zajisté pro malého venkovského chlapce
snadné. Domů se dostával jen zřídkakdy, obvykle jen na velké svátky nebo hlavní prázdniny.
Musel se ztotožnit s tím, že přišel o své soukromí
a jeho život se odvíjel ve společenství. Ve skupinách se odehrávalo jídlo, četba, modlitba, sport
i studium. Ba dokonce i vycházka do města o samotě byla považována za přísné porušení školního řádu a jako taková byla trestána nejvyšším
trestem – vyloučením ze školy. Nad budoucími
knězi vládl přísný školní režim. Pedagogický sbor
a prefekti kladli důraz na ochranu hochů před
svody prvorepublikové společnosti, dbali na výběr vhodné literatury, kterou mohli číst, hudby,
kterou mohli poslouchat a později i filmových
představení, která mohli navštěvovat. O této literatuře a filmech si Škoda vedl zápisky ve svém
katolickém kalendáři. Vedení gymnázia nemělo
slitování nad studenty, kteří přechovávali či četli
nedovolenou literaturu, neboť takové přečiny
končily taktéž ukončením studia. Škodova výchova tak byla velmi přísná. Vstával v pět hodin, v zimě o půl šesté. V kapli školy vykonal ranní pobožnost a do půl osmé bylo nařízené přísné mlčení (silentium) v celé budově semináře, což studentům umožňovalo být s Bohem, rozmlouvat
s ním a naslouchat mu. Od osmi hodin již seděl
v klerice a tonzuře v lavici. Ve tři hodiny končil
školní den a do pěti využívali studenti osobního
volna. Od pěti hodin odpoledne do půl sedmé
ustala volnočasová aktivita a hoši se věnovali
studiu v učírnách, studovnách a čítárnách. Od
půl sedmé do půl osmé pokračovali studenti samostudiem. Závěrečná modlitba dne se konala
v devět hodin, po ní nastala večerka a klid na
ložnicích, v nichž spávalo až 70 chlapců. Učitelé
i prefekti uměli studentům vštípit význam vzorného studenta, reprezentanta školy, kněžského
stavu a studentské obce.
Pokračování příště...

Srdečně zveme všechny
příznivce turistiky na

novoroční výstup
na Velký Kosíř
Odjíždíme z Konice v sobotu
1. ledna 2021 v 9.10 hodin.
Doufáme, že situace s covidem
nám tento první výlet
v roce 2021 umožní.

Pěkné a zdravé vánoční
svátky vám přejí
koničtí turisté

PŘIJME ZAMĚSTNANCE
do nepřetržitého provozu na pracovní pozice:

DĚLNÍK SKLÁŘSKÉ VÝROBY
Požadujeme dobrý zrak a spolehlivost.
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
• Použití zdravotnického zařízení (vitamínové balíčky)

PRACOVNÍK TECHNICKÉ KONTROLY
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
Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na e-mailu:

iva.petrova@sklomoravia.com, tel.: 739 661 710, 576 427 706
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