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Ohlédnutí za uplynulým rokem

FOTOAKTUALITY

Vážení spoluobčané,
dovolte nám krátké ohlédnutí za uplynulým rokem z pohledu města Konice. Rádi bychom touto cestou
chtěli informovat občany, co se podařilo v tomto roce uskutečnit. V roce 2017 byla opravena místní komunikace v Konici v Zahradní ulici a také místních komunikací v Ladíně a Křemenci, došlo k výměně oken
na budově MěÚ, č. p. 27 a 28, k rozšíření veřejného osvětlení Za Nádražím, dále ke stavebním úpravám
polikliniky. Byl také poskytnut investiční příspěvek na nákup nové myčky nádobí Mateřské škole v Konici. Město vykoupilo pozemky pro výstavbu nových rodinných domů a začaly práce na opravě hygienických zařízení v konickém zámku a realizace projektu komunitního centra (sokolovny).
Kromě toho byly realizovány další menší akce a probíhala projektová příprava chodníků v Jiráskově ulici, rodinné zástavby Nad Cihelnou, projekt informatiky a koupě obecní hrobky. To samozřejmě není úplný výčet činnosti města Konice, ale je zapotřebí vyjádřit veliký dík všem, kteří se na této činnosti podíleli
jak prací, tak podporou.
František Novák – starosta, Bc. Jaroslav Procházka – místostarosta

První víkend patřil tříkrálovým koledníkům
První víkend po Novém roce patřil na Konicku tříkrálovým koledníkům. Přibližně 300 koledníků se ve dnech 5. – 7. 1. 2018 rozjelo po celém konickém okolí,
aby popřálo občanům jednotlivých obcí vše nejlepší do Nového roku a zároveň
požádali o finanční podporu pro Charitu Konice. Těmto koledníkům se podařilo vykoledovat neuvěřitelných 503 252 Kč.
Za veškerou podporu a pomoc děkuje Charita Konice všem koledníkům, dárcům a příznivcům.
Všem upřímné Pán Bůh zaplať.
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Rada města Konice
8. ledna 2018

Usnesení č. 52/2018
1. Rada města Konice bere na vědomí Zprávu
o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole České školní inspekce v ZŠ a G města Konice a přijatých opatřeních.
2. Rada města Konice:
a) Bere na vědomí oznámení o výsledcích pravidelné revize elektrického zařízení ZŠ a G
města Konice, p. o.
b) Ukládá ředitelce školy odstranit závady uvedené v revizní zprávě a dále zrealizovat výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace na rekonstrukci elektrického zařízení. Odpovídá: ředitelka ZŠ a G Konice. Termín:
ihned.
c) Ukládá ředitelce školy realizaci rekonstrukce elektrického zařízení zahrnout do návrhu
rozpočtu školy na rok 2019, případně rok 2020
a návrhu střednědobého výhledu. Odpovídá:
ředitelka ZŠ a G Konice. Termín: sestavení rozpočtu.
d) Finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro ZŠ a G města Konice, p. o., budou
řešeny dle finančních možností v průběhu roku 2018 s možností poskytnutí investičního
příspěvku.
3. Rada města Konice bere na vědomí Oznámení o výsledcích měření objemové aktivity
radonu v objektu Základní školy a gymnázia
města Konice, příspěvkové organizace, a přijatých opatření.
4. Rada města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 1/2018.
Jedná se o změnu rozpočtu ve výdajové části,
nová položka rozpočtu: provoz veřejné silniční dopravy – nájem, užívání pozemku st. parc.
č. 263/1 v k. ú. Laškov (čekárna Na Pindě –
Nová Dědina). Rozpočtové opatření ve výši
642 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 2/2018.
Jedná se o finanční prostředky na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami volby
prezidenta ČR v roce 2018. Rozpočtové opatření ve výši 155 322 Kč. Odpovídá: OF. Termín:
ihned.
5. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 1
dílčí směrnice č. 6 Evidence a účtování majetku směrnice č. 5/2016 Komplexní soubor
vnitroorganizačních účetních směrnic. Odpovídá: OF. Termín: ihned.
6. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu
města Konice:
a) Revokovat usnesení č. 18/2017-6a) ze dne
9. 10. 2017.
b) Schválit koupení vlastnického podílu 6/192
pozemku p. č. 121 v k. ú. Konice od Mgr. K. do
vlastnictví města Konice za cenu dle znaleckého posudku č. 2194-64/2017 ze dne 3. 12.
2017 ve výši 90 817 Kč. Odpovídá: MPO. Termín: příští ZM.

7. Rada města Konice souhlasí s umístěním
vodovodní a plynovodní přípojky pro společnost NABISWERA, s. r. o., za podmínek stanovených odborem majetkoprávním.
8. Rada města Konice schvaluje Akční plán
Strategického plánu rozvoje města Konice na
rok 2018 a bere na vědomí vyhodnocení plnění Akčního plánu z roku 2017. Odpovídá:
OV. Termín: ihned.
9. Rada města Konice bere na vědomí výsledky průzkumu spokojenosti zaměstnanců MěÚ
Konice v roce 2017.
10. Rada města Konice bere na vědomí výsledky průzkumu spokojenosti klientů MěÚ Konice v roce 2017.
11. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o finanční podporu IV – Nakladatelství, s. r. o.,
Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, osvětově
výchovného projektu „Školáci nejen na prázdninách“.
12. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o poskytnutí příspěvku na rok 2018 Střediskem rané péče SPRP, pobočka Olomouc, IČO:
75095009, Střední novosadská 52, 779 00 Olomouc.
13. Rada města Konice schvaluje pronájem bytu č. 1 na adrese Chmelnice 161, Konice o velikosti 4+1 a celkové výměře 136,16 m2 panu
F. K. na dobu určitou, tj. od 15. 1. 2018 do 28. 2.
2019 za cenu Kč 34/m2/měsíc s tím, že nájem
se vždy od 1. 1. následujícího kalendářního roku zvyšuje o 1 Kč/m2. Odpovídá: MPO. Termín:
ihned.
14. Rada města Konice schvaluje Městskému
kulturní středisku Konice, příspěvkové organizaci, podání žádostí na Krajský úřad Olomouckého kraje o dotaci:
a) z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 na Žváčkův festival dechových hudeb a Divadelní festival v Konici.
b) z Programu na podporu cestovního ruchu
a zahraničních vztahů 2018 na podporu zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji.
Odpovídá: ředitel MěKS. Termín: ihned.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5 proti 0
(Zveřejněné zápisy jsou ve zkrácené verzi.
Podrobnosti a přesné nasměrování 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.)

Místní akční plány
pomáhají školám
1. ENVIRONMENTÁLNÍ WORKSHOP
Dne 28. 11. 2017 navštívila základní školu
v Bohuslavicích vzdělávací agentura „Pochop“
(Poznej, Chápej, Opatruj). Tato vzdělávací agentura nabízí výukové vzdělávací programy pro
děti po celé České republice.
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Vzdělávací program byl určen pro žáky 9. třídy. Ti se v minulém školním roce umístili na
třetím místě v soutěži tvořivých aktivit „Moje
vysněná škola“, kterou vyhlásila MAS Region
HANÁ, z. s. Za své umístění měli možnost vybrat si jednodenní zájezd či aktivitu, která by
podporovala environmentální kompetence
u žáků.
Žáci měli příležitost seznámit se se životem
lišky, výra velkého a mravenců. Celý program
byl založený na prožitku – všechna prezentovaná zvířata měli žáci možnost vidět naživo.
Dětem se program velice líbil.
2. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU
Ve středu 17. 1. 2018 ve 14 hodin proběhlo
rozšířené jednání Řídícího výboru. Uskutečnilo se na zámku v Konici (sál, 1. patro). Jednalo
se o poslední jednání Řídícího výboru v rámci
MAP. Hlavními body programu bylo:
Schválení Finální verze MAP (Analytická část,
Strategický rámec, Akční plán atd.)
Schválení Závěrečné Evaluační zprávy
Schválení Konečné zprávy o průběhu spolupráce
Informace o návazném projektu MAP II
3. MAP II
Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice bude pokračovat v návazném projektu MAP II.
Nositelem projektu bude opět Místní akční
skupina Region HANÁ, z. s. Výzva pro předkládání projektů z MŠMT byla vyhlášena 15. 11.
2017. Projekt plánujeme předložit k datu 15. 2.
2018. Cílem výzvy je podporovat společné
plánování a sdílení aktivit v území a podpořit
intervence naplánované v místním akčním
plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání
v mateřských a základních školách s tím, že
bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol
a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního vzdělávání v místě, zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné řešení místně specifických problémů
a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.
Důraz bude kladen na podporu pedagogických
pracovníků, včetně vedoucích pedagogických
pracovníků, zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podpory spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních
knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích
a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí
a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích
k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.
Vstoupili jsme do nového roku, proto Vám
chceme popřát hlavně pevné zdraví a úspěchy v profesním i osobním životě.
Realizační tým MAP vzdělávání ORP Konice:
Ing. Kateřina Vičarová, Mgr. Marta Husičková, Ing. Jaroslav Brzák, Mgr. Pavla Valentová,
Mgr. Bc. Jiřina Gallasová.
V Náměšti na Hané 8. 1. 2018
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
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Ferdinand Karafiát, venkovský lékař a spisovatel
V letošním roce si připomínáme devadesát let od úmrtí MUDr. Ferdinanda Karafiáta. Zcela vystihující
je novinový článek pana Ladislava Šebely, který vyšel před dvaceti lety pod stejným názvem:
„Mnohdy si ani neuvědomujeme, kolik básníků a spisovatelů žilo a působilo v našem prostějovském
regionu. Někteří z nich oslovili čtenáře hned napoprvé a zazářili na hanáckém literárním nebi, stali
se literárními pojmy. Postupem času, zvláště pak po jejich úmrtí, začali pozvolna upadat v zapomenutí, a to především neúčastí jejich knih ve veřejných knihovnách a nevydáváním jejich knih v posledních desetiletích. Mladá generace nezná tyto básníky a prozaiky už ani podle jména Takový osud
stihl také Ferdinanda Karafiáta, autora drobných meditativních próz, vznikajících především ze zážitků venkovského lékaře na počátku 20. století, veršů, literárních statí a zdravotnických popularizačních prací. Ferdinand Karafiát se narodil 1. září 1870 ve Štěpánově (Horní Štěpánov) u Jevíčka.
Zemřel 13. dubna 1928 v Koníci, kde je také pochován. V těchto dnech si připomínáme 90. výročí jeho
úmrtí. Pocházel z učitelské rodiny. Vystudoval české gymnázium v Brně, maturoval v roce 1889, a medicínu na české univerzitě v Praze. Po promoci (1896) zůstal krátce na chirurgické klinice v Praze, od
počátku roku 1897 byl sekundářem nemocnice v Prostějově. O rok později se natrvalo usadil v Konici
jako praktický a pokladenský lékař, od roku 1914 se stal lékařem obvodním. Zůstal svobodný a věnoval se plně svému povolání, v němž získal pověst lidumila, i veřejné práci. Stál v čele místního národního, politického a kulturního života, pracoval v četných kulturních spolcích a přednášel o literatuře,
historii, zdravotnictví a rodině. Byl zakladatelem (1901) a prvním starostou i vzdělavatelem konického Sokola. Neopouštěl svůj kraj, snad jen s výjimkou cesty na zotavenou v roce 1908 do Alp. Sbíral
starohorácké kroje a lidové malby na skle a amatérsky pěstoval hudbu. Byl členem Moravského kola spisovatelů. K jeho blízkým přátelům patřili
F. Drobný, O. Přikryl, J. F. Karas, V. Martínek, J. Svítil-Kárník, ale i Jaroslav Vrchlický, jemuž se obdivoval a který mu v roce 1908 připsal básnickou
sbírku Zaváté stezky. Vyčerpání z doby I. světové války, kdy pracoval ještě za čtyři narukovavší lékaře, jisté osobní potíže, roztrpčení z poválečných poměrů v působišti a otřes z loupežného přepadení v lednu 1922, při němž byl zraněn na hlavě, vyvolaly u něho nervovou chorobu, která se
projevila dvouletou hlubokou apatií a trvalou nedůvěrou k lidem. Karafiátovo literární dílo vznikalo jako intimní zpověď člověka, trpícího vlastní
osamoceností i lidskou bolestí, s nímž se ve svém povolání setkával. Základem jeho knih byly dokumentární obrázky z práce lékaře v chudém
prostředí Drahanské vrchoviny, které byly provázeny výpisky z četby a komentáři k nim a eticky zaměřenými úvahami o životě a smrtí. Přispíval
do prostějovských Hlasů z Hané (od roku 1908), dále pak do periodik Malá Haná, Moravská Orlice, Stráž na Hané a Z literárních luhů. Knižně vydal: Vánky a vichřice (1910), Z deníku lékařova (1911), Hoře duše lékařovy (1912), Z tajemství lékařových (1925) aj. Z ostatních prací: O utrpení
nervovém (1914), Úplavice na Konicku (1919), Souboje s neviditelným (1921) a Tři řeči o 28. říjnu (1922). V literárních statích a referátech byl
Karafiát zaujatým vykladačem poezie i prózy, nikoli však kritickým analytikem.“ Čest jeho památce.
Bc. Jaroslav Procházka

Motto: Není Němec jako Němec (jedna z mála pravdivých vět K. Gottwalda)

Má německá rodina – Maine Deutsche Familia
Historický úvod. V našem pohraničí byla od
středověku německá „menšina“. Ta vznikla tím,
že několik králů sem ve středověku „pozvalo“
Němce, a dalo jim řadu výhod, např. dostali pozemek, a po určitou dobu neplatili daně. Bylo
to proto, že: 1. Řada vesnic vymřela po moro-

vých ranách a bylo nutné území znovu osídlit;
2. Potřebovali odborníky, především horníky.
Do jednotlivých oblastí našeho pohraničí se
nastěhovali Němci z různých částí Německa.
Němec pozná rozdíl mezi např. „Sachsische
Deutsch“ a „Prussische Deutsch“, nemluvě

SKLÁRNY MORAVIA
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setkání nebo telefonicky

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem
se těšíme na adrese:
SKLÁRNY MORAVIA, a. s., 679 39 Úsobrno 79
personální útvar p. Petrová
e-mail: iva.petrova@sklomoravia.com tel.: 516 427 706

www.sklomoravia.cz

o „Schwitz Deutsch“, či „Wiener Deutsch“. Rozdíly jsou větší, než mezi chodským a hanáckým
nářečím, či „ostravštinou“ – s kratkymi samohlaskami. Do určitých našich oblastí se obvykle stěhovali Němci z určitého německého území a se svým dialektem. A tak v našem pohraničí byly oblasti, kde se mluvilo jedním německým dialektem – jiným na Liberecku, než na
severní Moravě. V některých oblastech se postupně stalo, že Němců přibývalo více, než
Čechů. Naseverní Moravě byla silná německá
„menšina“. Bylo zde časté, že Češi byli usídleni
„níže“, nežli Němci. Ti dostali tehdy volné pozemky – více v kopcích. A tak je tam řada „vesnic“, kde v „Dolní“ části sídlili Češi, a v „Horní“
Němci. Většinou nebyly mezi oběma národnostmi velké rozbroje, a docházelo i ke sňatkům. Obecně ale platilo, že děti z takové smíšené rodiny se stávaly Němci; takže jich postupně přibývalo. Bylo to tím, že v této oblasti
byly především německé školy, i tím, že za Rakouska-Uherska (RU), byla němčina úřední
řečí.
Maine Deutsche Familia. Německým kolegům jsem říkával „Ich bin ein-dritel Deutsch“.
Říkali, že není možné být třetinový! A na to jsem
jim vysvětlil, že ze strany mámy jsem „Ein firtel
Deutsch“, a z tátovy strany „Ein achtel Deutsch“.
Dohromady je to 1/4 + 1/8 = 3/8; a to je více
než třetina! Narodil jsem se (za Protektorátu
22. 4. 1941) v prostějovské porodnici, kam mámu odvezli z Konice (vzdálené 18 km). V okolí
Prostějova či Olomouce, klasické Hané, žili na
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vsích Češi (či Moravané), Němců bylo méně –
hlavně ve městech. Tam žili také německy
mluvící Židé – především obchodníci. Konice
je dnes město, ale za I. republiky to byl městys,
ale měl statut „soudního okresu“; je tam dodnes budova soudu. V okolí Konice bylo několik německých osad (např. Runářov, Skřípov)
a velká vesnice Brodek u Konice. Od Konice
směrem na Svitavy, Letovice a Moravskou Třebovou bylo území obydlené především Němci;
a za Protektorátu zde byl „ostrov“ patřící do
Reichu. Tak jako v celém severomoravském
území, tak i v okolí Konice docházelo ke „sporům“ mezi Čechy a Němci. Bylo to především
proto, že za RU byla úřední řečí němčina,
a Němci byli preferováni. Příkladem je situace
kolem „oficielní cedule“ na nádraží v Konici;
tam byl jen německý název „Konitz“. Vlastenci, včetně mého strýce a kmotra Leopolda Spurného (pozdějšího starosty), se protesty zasloužili o to, že tam přibyl i český název „Konice“;
dvojjazyčně byl nápis i za Protektorátu. V celém severním pohraničí byly poměrně časté
smíšené česko-německé rodiny. K nim patřila
i naše rodina. Tátova máma pocházela ze Skřípova, a byla poloviční Němka (s trochou francouzké krve); od ní byl táta čtvrtinový a já osminový Němec. Od máminy rodiny jsem čtvrtinový Němec. Její rodina pocházela ze Schilperka (dnes Štíty v okrese Šumperk), který byl
německým městem, ale v jeho okolí bylo i české obyvatelstvo. A tak zde byla řada smíšených
manželství, včetně rodiny mé mámy. Její máma pocházela ze známé místní německé rodiny (Bittner), která měla na náměstí pekařství.
Otec mámy – Jan pocházel z nedalekých Heroltic (narozen 1858), které byly za RU smíšenou
obcí, později silně poněmčenou. Měl atypické
příjmení Kotisch, které má židovský nádech,
ale vzniklo zkomolením maďarského „koczis“
(čti kociš) – to byl nějaký předek, povoláním
kočí dostavníku v RU, který tam „zakotvil“.
Přes takové příjmení se považoval za Čecha,
díky ženitbám se rod „počeštil“, což je jeden
z mála příkladů, kdy nedošlo k „poněmčení“.
Byl vyučený „štětkař a kartáčník“ a v Schilperku si zřídil dílnu. Tam se seznámil s Annou
Bittner, se kterou měl 4 děti. Doma, i díky škole a prostředí, mluvili německy. Když mu žena
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v roce 1897 v šestinedělí zemřela, ve věku 42
let, tak si děda vzal její o 7 let mladší sestru
Karolínu (moji babičku). Ta se starala o děti
sestry, a povila mu ještě 6 dětí, poslední (moje
máma) když měla 44 let a Jan 58 let! Děda Jan,
který cítil v Schilperku od Němců jistou nenávist, se proto rozhodl přestěhovat (v roce 1899)
s celou rodinou do Konice, kde v té době nebyl
kartáčník. Musel to být „silný chlap“, když toto
prosadil, i proti názoru ženy, a její německé
rodiny! Děti z druhého manželství se už narodily v Konici a chodily do české školy. Všichni
(až na jednoho) se považovali „za pravé Čechy“,
i když byli poloviční Němci, počeštili si jméno
na Kotiš. Málo známá je situace ze začátku
Protektorátu. V té době každý „Halbdeutsch“
ze smíšených manželství, musel podepsat protokol, kde prohlásil, zdali je Čech, či Němec.
Výhodou němectví bylo mj. i to, že Němci dostávali více potravinových, a dalších přídělových lístků (tak byli preferováni)! Ale pokud
to byl muž, tak zároveň měl vojenskou povinnost a obvykle rukoval do války. Za Protektorátu se prohlásili za Čechy všichni sourozenci
z rodiny Kotišů – až na jednoho.
„Konický Schindler“. Je známé, že továrník
Schindler ve Svitavách zachránil od transportu do Osvětimi řadu Židů. Nevlastní strýc Franz
Kotish se narodil 1890 v Schilperku a v 9 letech byl se 3 sestrami přestěhován do Konice.
Začal zde chodit do české místo do německé
školy. Za I. světové války bojoval na italské
frontě a ukončil ji v hodnosti četaře. Po válce
měl kartáčnickou dílnu (vpravo v uličce z náměstí ke kostelu). Zatímco všichni nevlastní
sourozenci, co se narodili v Konici, se považovali Čechy, on se více cítil Němcem. Ale uměl
perfektně německy i česky. To jsem zjistil, když
jsem prohlédl památník mé tety a kmotry Marie Spurné, jeho nevlastní sestry, té napsal před
odjezdem na frontu báseň (viz konec). V roce
1939, při vzniku Protektorátu, se přihlásil k německému občanství. A aby nemusel na frontu,
tak se dal ke Gestapu, a pak byl v Konici velitelem „kanceláře“. Všichni jeho sourozenci se
za něj styděli, že se stal kolaborantem. Ale patřil mezi „hodné gestapáky“. Věděl např. to, že
jeho švagr Adolf Opletal (můj táta) pracoval
v odboji i to, kde se skrývá židovská rodina
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Dostálů (matka, rozená Bock-Löw, se synem
Zeno Dostálem, později režisérem a předsedou Židovské obce v Praze).
Po válce byl „Národním soudem“ Franzovi za
kolaboraci a působení v Gestapu navrhován
trest smrti! Ale dokázal, že „pomohl“ řadě lidí,
včetně zmíněné židovské rodiny. A tak dostal
„jen“ 8 let, které si odseděl v Leopoldově. Viděl
jsem ho jen jednou – na pohřbu mé babičky
Karolíny. Tam se ke mně „hlásil“ cizí člověk,
který říkal, že je můj strýc. Bylo mi to divné,
neboť jsem všechny příbuzné znal. Jeho nedávno pustili z kriminálu a přišel se rozloučit
a poklonit nevlastní matce, která se o něj od
7 let starala. Ale táta mne od něho táhnul pryč,
byla to „tvrdá“ léta, rok 1953 (doba politických
procesů; měl jsem 12 let), kdy se všichni báli,
a navíc to byl nenáviděný kolaborant! Co se
s ním stalo dál, jsem se již nedozvěděl.
Myslím si, že je dobré se dozvědět, něco o dobách „dávno uplynulých“. Jak to byly složité časy. Jaké byly vztahy Čechů a Němců za Rakousko-Uherska, za Protektorátu i v období socialismu! V naší i v jiných rodinách byli proti sobě
příbuzní, kteří byli politicky na opačné straně,
např. strýc Leopold (dlouholetý starosta Konice – viz článek ve Zpravodaji Konice 3/2016)
byl Národní socialista a přišel o majetek znárodněním, zatímco jeho švagr (můj táta) byl
komunista. Nevlastní strýc Franz byl v Gestapu a jeho švagr v odboji.
Zde se vracím na začátek: „Není Němec, jako
Němec!“
Závěrem báseň od Franze Kotische:
Všechno jsem opustil, co měl jsem rád; možná
že vrátím se, najdu to snad? Všechno jsem opustil, proč jsem tu žil; co mohu ztratit víc?
Žíti pár chvil? Co bylo zmizelo, zmizel jsem sám.
Co se mnou stalo se? Zázrak, či klam?
Nejsem, kdo býval jsem, jiný jsem již. Kdo jsi
to neprožil, nepochopíš. Zmizel jsem v neznámu, v dálce jsem zhas. Což, snad se navrátím?
Najdu se snad?
(2. 2. 1916): „Ku milé vzpomínce na dovolenou
před odjezdem do pole věnuje Bratr Franz.“
Příspěvek do redakce Zpravodaje došel
17. 9. 2017 ve 20.24 hodin.
Vážení z Redakce, i z Kroniky!
Již jsem vám napsal 3 příspěvky do Zpravodaje.
Další „O rodině Opletalů“ jsem poslal, ale nevím
máte-li zájem? Posílám další příspěvek, přečtěte
si ho. Budete-li mít zájem, dejte mi vědět. Posílám vám fotku z „prastarého náměstí v Konici“,
z místa dnešní radnice. Na zadní straně je razítko: „Fotoatelier Klíč, Konice“, ale není uveden
rok (odhaduji 1920 – 1930). Ale myslím, že je
fotka zajímavá. V jednopatrovém domě vlevo
bydlel (za mého útlého mládí) malíř Dostál, od
kterého má mnoho lidí z Konice nějaký olej. Jeho
žena byla Židovka, ze slavné rodiny Bock-Löw.
Jejich synem byl Zeno Dostál, budoucí spisovatel, režisér a hlavně předseda Židovské obce
v Praze.
Zdraví RNDr. Mojmír Opletal, CSc. (z Konice).
Děkujeme moc za příspěvek a jsme rádi,
že se konečně našel prostor k jeho zveřejnění.
TV – šéfredaktor
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MěKS Konice opět po
delší době připravuje
v květnu 2018 výstavu
konických malířů
1. poloviny 20. století.
Prosíme touto cestou
o zapůjčení obrazů
od Františka Krejčího,
JUDr. Mojmíra Dostála
a Františka Navrátila.
Bližší informace:
p. Tomáš Vrba – tel.: 601 590 007
p. Lexmanová – tel.: 739 333 721
František Navrátil
Konický rodák, syn rolníka, narozen v roce
1875 v domě č. 38 na náměstí v Konici (nynější „Rybářská bašta u Šmídů“). Jeho blízkými přáteli byli mimo jiných František Lužný,
majitel kožešnictví a krejčovství v Kostelní ulici, revident pozemkových knih a znalec farní
matriky Antonín Slouka a Leopold J. Spurný,
starosta městečka Konice, Čestný občan Konice a též dlouholetý starosta Sokola Konice
a současně režisér sokolského divadla v Konici v letech 1901 – 1948.
František Navrátil, učitel ve výslužbě, byl nejen skvělý vypravěč a pamětník událostí v Konici, ale i nadaný malíř. Malířství studoval
u profesora Ferdinanda Engelmüllera v Praze. Po dvou letech musel pro nedostatek peněz studia ukončit. Vystudoval učitelský ústav.
Velkou část života působil jako učitel na Slovensku, jehož krajina mu byla častým motivem
jeho převážně akvarelové tvorby. Nastoupil
učitelské povolání ve Zboře u Púchova. Zde
působil až do roku 1938, kdy v rámci tehdejších událostí musel jako Čech Slovensko opustit. Vrátil se do Konice, kde svůj život dožil
v roce 1960 (je pohřben na hřbitově v Konici).
V Konici se stále věnoval malířství.
František Krejčí
Narodil se roku 1883 a zemřel roku 1955. Byl
to malíř, učil se malbě soukromě u F. Tocháčka, akademického malíře v Litovli, později v letech 1916 – 1920 v legiích v Rusku u profesora Lachmana. V Konici vystavoval pravidelně.

PRODÁM
PALIVOVÉ DŘÍVÍ
měkké + tvrdé v délkách 2 m
(pouze SM kulatina),
štípané délka 1 m rovnané,
štípané 30 – 40 cm sypané.
Hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz
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JUDr. Mojmír Dostál
Narodil se 22. 10. 1901 v Luké, zemřel v Konici roku 1986, jeho otec Jakub Dostál byl učitelem. Mojmír Dostál vystudoval Arcibiskupské
gymnázium v Kroměříži, byl žákem profesora
A. Boháče. Posléze vystudoval práva, kde dosáhl doktorského titulu. Působil jako úředník
a učitel, ale hlavně se projevoval jako hudebník a malíř. Maloval portréty, krajiny, zátiší
i žánry.
Všichni tři koničtí malíři naposledy vystavovali část svého díla na společné výstavě v roce
1947 v Živnostenském domě. Posmrtnou výstavu jejich početného malířského díla uspořádalo Městské kulturní středisko v Konici
16. května 2000 v galerii místního zámku.

elektřina, voda zavedená až do domu, dostupná lékařská péče, dostatek jídla a sociální systém, který pomůže potřebným. Jednou
z těchto zemí je Uganda. Všechny čtenáře Zpravodaje Konice zdraví a ještě jednou moc děkuje
Libuše z Bwindi Orphans

Bwindi Orphans
v Konici

Vánoční výstava
a beseda

Dobrý den,
jmenujeme se Bwindi Orphans, fungujeme už
12 let jako malá nezisková organizace.
Naše organizace má pouze jediného zaměstnance, kterou je ředitelka Kateřina Chauveau
a asi desítku dobrovolníků po naší zemi. Minimálně jednou za rok jezdíme do dvou oblastí
Ugandy – Bwindi a Soroti, kde pomáháme dětem z nejnuznějších rodin ke vzdělání, vykupujeme výrobky a výpěstky. Před koncem loňského roku jsme měli možnost představit náš
projekt i u vás, v Konici. Fotografie z cest po
Ugandě, sochy a masky, vyrobené místními řezbáři, byly vystaveny po dobu zhruba jednoho
měsíce v krásném prostředí konického zámku. Měli jsme možnost se zúčastnit úžasných
vánočních trhů na náměstí a vše bylo zakončeno dne 5. 1. 2018 besedou o Ugandě.
Po celou dobu výstavy obětavá zaměstnankyně Městského kulturního centra Radka Lexmanová nám umožnila prodej výrobků a výpěstků chudých ugandských rodin a utržili jsme
pěknou částku 11 170 Kč.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem,
kdo zakoupením čehokoliv pomohli našim
dětem a chudým rodinám v Ugandě. Věřte,
že je to pomoc, které si vážíme. Bohužel ještě
dnes existují země, kde není samozřejmostí

Mnoho ohlasů spokojených, ale i několik opačných, provázelo netradiční kombinovanou vánoční výstavu. Byli jsme v časové tísni z důvodu malování a rekonstrukce závěsného systému galerie. Další pastí byl prodej přes EET.
Někteří vystavovatelé neměli zájem o vlastní
účast při prodeji, ale i tak jsme se nakonec narychlo rozhodli pro charitativní způsob, spolupráci a podporu těch ochotných. Nákupem jejich výrobků jste podpořili a udělali radost
potřebným i sobě.
DĚKUJÍ:
DĚTSKÉ CENTRUM TOPOLANY, ERGONES
OLOMOUC – SOCIÁLNÍ FIRMA, KDE PRACUJÍ
ZRAKOVĚ POSTIŽENÍ, DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ BOHUSLAVICE, DOMOV PRO SENIORY JESENEC, DOMOV PRO SENIORY LUDMÍROV, MATEŘSKÉ CENTRUM SRDÍČKO, ŠÁRKA ULIČNÁ
– DŘEVOŘEZBA, IVA VANŽUROVÁ – MALBA
NA HEDVÁBÍ A KRAJKA, TIC KONICE – KONICKÁ KERAMIKA, STANISLAV DOSTÁL – BETLÉMY, MILOSLAV HAVELKA – KALENDÁŘE KONICKA.
Perníčky napekla Míša Spíchalová a vánoční
výstava byla ukončena dobrodružnou besedou o Ugandě, pořádanou BWINDI ORPHANS.
TV
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ÚNOR 2018
VÝSTAVY
SVĚT ABSTRAKCE
výstava obrazů Anny Stejskalové
Od 2. února do 9. března 2018.
Ve všední dny 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin
Vernisáž výstavy v pátek 2. 2. v 17 hodin

KPH
Středa 28. února v 19.00 hodin, koncertní sál

ČESKO-MEXICKÝ VEČER
Jan Škrdlík – violoncello
Omar Rojas – kytara
Jednotlivé koncerty za 120 Kč, členové KPH
za 100 Kč, studenti, děti do 15 let a ZTP
-50% z ceny vstupenky, tzn. 60 Kč.

ZÁJEZDY DO DIVADEL
Neděle 4. března 2018 v 19.00 hodin
Šapitó Lužánky – Brno

ROZMARNÉ LÉTO
Vladislav Vančura / režie Jakub Nvota
(činohra)
Odjezd autobusu v 16.30 hodin z autobusového nádraží v Konici, směr Jaroměřice,
Jevíčko, Velké Opatovice, Brno.
Jednotné vstupné včetně dopravy 499 Kč.
Sobota 14. dubna 2018 v 14.00 hodin
Divadlo Hybernia – Praha
MEFISTO (muzikál)
Odjezd autobusu v 6.30 hodin
z autobusového nádraží v Konici.
Jednotné vstupné včetně dopravy 699 Kč.
Předprodeje v TIC Konice,
Kostelní 46, tel.: 582 334 987

ZÁMEK
Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018:
TIC otevřeno jen ve všední dny
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic (včetně největší sbírky seker, již zapsané do světové
Guinessovy knihy rekordů) probíhá s průvodcem. Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací doby. Minimální
počet na prohlídku jsou 3 (bez slev 2) osoby.
Doba trvání prohlídky je 45 minut. (Po dobu prohlídky může být TIC Konice uzavřeno, děkujeme za pochopení). Informace: 739 333 721,
602 934 905. Z důvodu rekonstrukce toalet je
část prohlídky omezená. Využijte zimní prohlídky se slevou 10%.

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
www.konicka.knihovna.cz
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Program KČT KONICE
PROGRAM
únor 2018
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)
www.mcsrdicko.eu, tel.: 739 246 019
e-mail: charita.srdicko@centrum.cz
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Pondělí (8 – 12 hodin) – Volná herna
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb
dasatrnkova@seznam.cz, 608 000 181
Třetí úterý v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143

únor 2018
Neděle 4. 2. 2018 Výroční členská schůze
KČT ve 14 hodin na zámku v Konici.
Neděle 11. 2. 2018 Ptení – vlakem v 12.39 hodin na Ptenský Dvorek, odtud po silnici do Ptení. Po zelené zn. se vydáme na Pohodlí. Zpět
půjdeme lesem po žluté zn. na vlak do Ptení.
13 km.
Neděle 18. 2. 2018 Prostějov – návštěva hvězdárny, odjezd bude zájemcům upřesněn.
Neděle 25. 2. 2018 Hluchov – autobusem
v 12.25 hodin do Hluchova, odtud po silnici
na Bělecký Mlýn. Dále po žluté zn. na Ptenský
Dvorek k vlaku. Odjezd v 15.31 nebo v 17.31
hodin.

Středa, pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
7. 2. – Srdíčkové narozeniny
14. 2. – Únorové pranostiky
21. 2. – Řemesla a povolání
28. 2. – Hrátky v maskách
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
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 – ÚNOR 2018
14. 2. od 14.00 hodin – Odpoledne s Tyflocentrem – pletení zvonečků z pedigu.
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Nový rok 2018 na Kosíři
Náš první turistický výšlap v novém roce na
Kosíř probíhal za pěkného zimního počasí. Již
od brzkého rána na hřeben Kosíře přicházely
skupinky lidí z okolí i větší dálky. Teplota mírně nad nulou přilákala mnoho účastníků. Ten
den vyšláplo na vrchol hanáckého Mount Blanku kolem 3800 osob, (pejsci se nepočítali).
I my jsme se v počtu 20 osob přidali k těmto
návštěvníkům. Na vrcholku jsme si opekli uzeninu, pozdravili se s přáteli a sestoupili z kopce do Kostelce na Hané k vlaku. Tímto pochodem jsme započali turistický rok 2018.
Za KČT Eva Antlová
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Blahopřání
V těchto dnech se dožívá hezkých
osmdesáti roků dlouholetý a velmi obětavý hráč Sokola Konice pan
Jarek Opletal. Fotbalový oddíl, jeho spoluhráči i hráči současní přejí pevné zdraví a životní optimismus do dalších let.
Děkujeme!
Výbor fotbalu Sokola a všichni
známí příznivci fotbalu.

Jarečkovi, našemu
spoluhráči
a kamarádovi k „80“
Už dlouhá léta chodí s námi hráti
A není to žádný malý chlapeček
Přec všichni zvykli jsme ho tak zváti
Je to pro nás prostě Jareček
Kdo ho nezná, věřit nechce
Že už je mu tolik let
Vždyť stále běhá křepce
A to už osmdesát let
S podivem je to, moji milí
A taky trochu záhadou
Jak je stále zdráv a čilý
A pořád s dobrou náladou
Nikoho nikdy neurazí
Co vím nikdy nekleje
Když se něco nepodaří
Tak se jenom usměje
Ať vůbec nic Ti neschází
A zdraví aspoň do sta let
Ať Tě štěstí provází
A mladší mají co závidět
Aby Tě volejbal ještě dlouho bavil
Co víc Ti můžou spoluhráči přát
Ať máš stále hodně sil
A ještě dlouho chodíš s námi hrát

14. 4.
2018
MěKS
pořádá
zájezd
Nově otevřená prodejna

MASA a UZENIN v Konici
Smetanova ul. 107
(ulice pod zámkem)

tel. 582 397 500

Prodejní doba:
- Út - Páo 8.00 - 16.00 hodin
- Sot - pá 8.00 - 11.00 hodin

Dne 19. ledna jsme oslavili životní jubileum našeho spoluhráče Jaroslava Opletala. Všem, kteří jej znají, bych chtěl připomenout jeho sportovní
zaujetí i v ostatních sportovních aktivitách. K tomuto významnému jubileu tedy ještě jednou přejeme pevné zdraví a mnoho společně strávených chvil při sportovním vyžití.
Za oddíl volejbalu, Petr Novák
Den

Pronájem pro
školu či hokej

Bruslení
veřejnosti

Pronájem
pro hokej

pondělí
až
sobota

10.00 – 12.00

14.00 – 16.00

17.00 – 21.00

neděle

10.00 – 12.00

14.00 – 16.00

Aktuálně nabízíme:
- celý sortiment zabíjačkových specialit
- každou středu od 11 hodin čerstvé teplé škvarky
- každý čtvrtek a pátek od 11 hodin čerstvé teplé
uzeniny a masa z udírny
- prodej vepřového a hovězího masa
za snížené ceny
Denně čerstvé maso a uzeniny na Váš stůl ...

Zemědělské družstvo Vícov
Jatky a masná výroba Lešany
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