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

V komunitním centru tvoříme program na rok 2021,
jeho podobu můžete ovlivnit právě teď !
Komunitní centrum je místem setkávání, získávání nových informací, předávání zkušeností, sdílení radostí, plánování změn. Nabízíme prostor, kde můžete začít s realizací svých představ o lepším životě v našem městě.
Hlavním smyslem fungování komunitního centra a činnosti jeho pracovníků je vytvářet podmínky pro rozvoj místní
komunity takovým způsobem, aby do ní přirozeně zapadli
i lidé žijící na jejím okraji, posilovat sousedské vztahy, podporovat nové myšlenky a nápady, rozvíjet zájmy a záliby
místních a podporovat je v aktivním zapojování do dění ve
městě. Tato snaha však neponese své plody bez každého
jednoho z vás, kteří ve městě žijete a jste jeho součástí.
Činnost komunitního centra je z velké části hrazena z prostředků Evropské unie. Máme vyčleněné finance na pořádání přednášek, seminářů, větších komunitních akcí, konkrétní praktické činnosti. Chceme, aby obsah uvedených akcí vycházel ze skutečných potřeb občanů města. Uvedený projekt je v tomto směru variabilní a je možné ho v průběhu
jeho trvání přizpůsobovat aktuálním potřebám občanů. Volba témat je na vás samotných a můžete je aktivně ovlivnit.
Budova komunitního centra je sice v současnosti pro veřejnost uzavřená (s výjimkou poradny v pondělí a čtvrtek), rozhodně se však jako pracovníci centra nechceme uzavírat před veřejností. Jsme tu pro vás. Se svými nápady, podněty, dotazy a připomínkami se na nás můžete obracet i v této
době, nejlépe telefonicky nebo emailem na níže uvedený kontakt. Těšíme se na setkání s vámi, jakmile to situace umožní!
Jitka Klemsová, vedoucí komunitního centra | email: jitka.klemsova@konice.cz | tel.: 702 269 964

Předvánoční čas v Mateřské škole Konice
Letošní Vánoce byly pro nás všechny trošku jiné, než jakýkoliv jiný rok. Jako vždy pro nás advent začal pečením cukroví a návštěvou Mikuláše, čerta
a andílka v každé třídě. A protože byly děti hodné a ukázaly jim, co všechno se naučily, dostaly mikulášský balíček plný sladkostí.
Celou školku i prostranství před ní jsme společně oblékli do něžného vánočního šatu. Již při vstupu do areálu školky nás vítaly vánoční koledy, které
nás naladily do příjemné předvánoční atmosféry. Ve všech třídách zazářily stromečky, hrály koledy a voněly Vánoce. Z důvodu koronavirové pandemie
se však nekonaly v žádné třídě tradiční vánoční besídky. A tak jsme s dětmi alespoň vyráběli pro rodiče přáníčka a malé dárečky. Pilně jsme nacvičovali
písničky a říkanky, které jsme si chtěli zazpívat u vánočního stromečku. Bohužel kvůli malému počtu dětí přišel Ježíšek do školky až 4. ledna. Dětem se
rozzářila očka radostí nad spoustou krásných dárečků. A nyní, v těchto dnech, když nás příroda obdarovala bohatou sněhovou nadílkou, užíváme si vesele na školní zahradě spoustu zimních radovánek, ať už stavění sněhuláků, jízdu na bobech a lopatách anebo pořádnou koulovačku…
MŠ Konice
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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
28. prosince 2020
Usnesení č. 41/2020
Rada města Konice dne 28. 12. 2020:
1. Schvaluje podání žádostí na rok 2021 o dotace na Olomoucký kraj Městskému kulturnímu středisku Konice, příspěvkové organizaci,
dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2020,
které bude 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. 64/2020,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2020,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2020,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
6. Schvaluje snížení příspěvku na provoz na
rok 2020 Technickým službám města Konice
ve výši 800 000 Kč dle důvodové zprávy.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 67/2020,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 68/2020,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
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Rada města Konice
18. ledna 2021

ladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
8. a) Schvaluje uzavření Smlouvy č. 01-2021
o nájmu nemovitosti s K. B. týkající se pronájmu části pozemku p. č. 1197 v k. ú. Runářov za
cenu 6,25 Kč/m2/rok.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
c) Pověřuje starostu města Konice k podpisu
nájemní smlouvy.
9. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit manželům J. prodej pozemku p. č. 4787/26
v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m2 vč. DPH s tím, že
prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou
a sepisem kupních smluv, další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu
hradí kupující.
b) Ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
Zastupitelstva města Konice v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
10. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit p. H. P. prodej pozemku p. č. 4787/30 v k. ú.
Konice za 1 210 Kč/m2 vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepisem kupních smluv, další možné náklady
a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí
kupující.
b) Ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
Zastupitelstva města Konice v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
11. a) Schvaluje Dohodu o ukončení nájmu ke
smlouvě o nájmu nemovitosti č. 45-2014 týkající se části pozemku p. č. 646/1 v k. ú. Čunín
uzavřené s manžely B. se zpětnou platností
k 31. 12. 2019.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření dohody v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
c) Pověřuje starostu města k podpisu výše
uvedené dohody.
12. Rada města Konice:
A. schvaluje:
1. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charita Konice – Mateřské centrum Srdíčko
Konice“, ve výši 10 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Charita Konice – Mateřské centrum Srdíčko Konice“, IČ: 47921218, ve výši 10 000 Kč.
2. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charita Konice – charitní odlehčovací služba“,
ve výši 40 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Charita Konice – charitní odlehčovací služba“, IČ: 47921218, ve výši 40 000 Kč.
3. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Hospic na Svatém Kopečku“, ve výši 10 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Hospic na Svatém Kopečku“, Olomouc – Svatý Kopeček, IČ: 73634671, ve výši
10 000 Kč.
B. doporučuje ke schválení Zastupitelstva města Konice:

Usnesení č. 42/2021
Rada města Konice dne 18. 1. 2021:
1. a) Schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, dodavatele zakázky „Cyklistická komunikace Romže“ projektová dokumentace,
kterým je společnost Projekce DS, s. r. o., Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, IČ: 02846471.
b) Schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Konice a Projekce DS, s. r. o., IČ: 02846471.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
2. Schvaluje podání žádosti do programu Obnova kulturních památek Olomouckého kraje
na opravu zámecké zdi u konického zámku.
3. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za
poskytování informací.
4. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, směrnici města Konice č. 3/2021 Příspěvek na stravování zaměstnanců města Konice.
5. a) Schvaluje na základě nařízení vlády č.
603/2020 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nový
platový výměr pro p. Hanu Továrkovou, ředitelku Mateřské školy Konice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2021.
b) Schvaluje na základě nařízení vlády č. 603/
2020 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, nový platový
výměr pro Mgr. Evu Obrusníkovou, ředitelku
Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2021.
c) Ukládá odboru finančnímu, oddělení školství, připravit platové výměry pro ředitelku
Mateřské školy Konice, příspěvková organizace a pro ředitelku Základní školy a gymnázia
města Konice, příspěvková organizace.
6. a) Schvaluje Smlouvu č.: 1030060258/003
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a EG.D, a. s.
b) Souhlasí s umístěním stavby „ROZ, STATEKON, Konice, STL plynovod + 1 PP, číslo stavby: 9900109574“.
c) Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9900109574_1/BVB
mezi městem Konice a GasNet, s. r. o.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat vyjádření k uvedenému záměru.
e) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření smluv v souladu s výše uvedenými
body.
7. Doporučuje ZMK schválit rozpočtové opatření č. 1/2021, které bude po schválení v sou-
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1. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charita Konice – domácí zdravotní a hospicová péče“, ve výši 90 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Charita Konice – domácí zdravotní a hospicová péče“, IČ: 47921218, ve výši
90 000 Kč.
2. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charita Konice – charitní pečovatelská služba“, ve výši 150 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Charita Konice – charitní pečovatelská služba“, IČ: 47921218, ve výši 150 000 Kč.
13. a) Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku p. č. 10 v k. ú. Konice.
b) Ukládá MPO zpracovat záměr v souladu
s výše uvedeným bodem usnesení.
14. Schvaluje Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, na základě
podané žádosti provedení investice „Rozšíření zásuvkových okruhů a realizaci datové sítě
ve 2. a 3 NP pavilonu B“.
15. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene č.: PV-014330063004/001
mezi městem Konice a EG.D, a. s. na pozemcích p. č. 1028/3 a 1069 v k. ú. Konice, spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat distribuční soustavu na pozemcích.
Věcné břemeno zahrnuje též právo provádět
na distribuční soustavě úpravy za účelem její
obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení
její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Dále
má EG.D, a. s., právo vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z věcného břemene.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
c) Pověřuje starostu města k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.
16. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit JUDr. Z. H. a p. M. H. prodej pozemků p. č.
4794 a 4795/5 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m2
vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady
vzniklé s přípravou a sepisem kupních smluv,
další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
b) Ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
Zastupitelstva města Konice v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
17. a) Navrhuje Zastupitelstvu města Konice
jmenovat Mgr. Petra Vařeku zástupcem města
Konice ve správní radě obecně prospěšné společnosti Romže, o. p. s.
b) Ukládá právníkovi města Konice zpracovat
materiál na jednání Zastupitelstva města Konice v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
18. a) Vyhlašuje záměr pronajmout 2 místnosti v budově č. p. 131, která je součástí pozemku p. č. st. 164 v k. ú. Runářov.
b) Ukládá MPO zpracovat záměr v souladu
s výše uvedeným bodem usnesení.
19. Nepřijímá nabídku na sponzorování dětských omalovánek s tématikou BESIP.
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Městská knihovna
Konice
Poděkování
Olomouckému kraji
Olomoucký kraj podpořil nové vybavení
v Městské knihovně Konice z dotačních
programů vyhlašovaných a poskytnutých
v roce 2020.
Jedná se o nový panel, obsahující počítač
s výukovými programy, který rozvíjí mimoškolní vzdělávání dětí. Z dalšího programu jde o obnovení starého, nevyhovujícího kancelářského nábytku. Děkujeme
za podporu v rozvíjení naší další činnosti.
Městské kulturní středisko Konice,
příspěvková organizace.

MUDr. Petr Šmejkal
všeobecný praktický lékař
Masarykovo nám. 62, 798 52 Konice
Ordinační doba od 4. 1. 2021:
Pondělí 7.00 –14.00
Úterý 7.00 –13.00
Středa 7.00 –14.00 a 15.00 –18.00
Čtvrtek 7.00 –13.00
Pátek 7.00 –13.00
Každý den možnost telefonického
objednání na pevně stanovenou
hodinu na tel.: 582 396 453(454)

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 vesnickou
chalupu. Potřebujeme klid
a soukromí.
Mobil: 605 541 452
Hledám ke koupi pozemek
nebo rodinný dům.
Tel. i SMS: 731 078 958

Naše knihovna připravila pro své dětské
čtenáře zajímavou soutěž. V půjčovní dny
se můžete v knihovně vydat na kouzelné knižní dobrodružství a hrát o skvělé ceny. Soutěž
je postavená na francouzském komiksu pro
děti Dobrodruh Timo od Jonathana Garniera. Ptáte se, kdo je Timo? Je to malý zvídavý
chlapec, který ve své vesnici přečetl všechny
knihy. A tak mu nezbývá než vyrazit na vlastní
dobrodružství plné nebezpečí, záhad a přátelství. V knihovně si u výpůjčního pultu děti vyzvednou soutěžní otázky a každý dobrodruh,
který splní všechny úkoly, dostane zajímavou
odměnu. Soutěž bude probíhat celý rok 2021
a její otázky mohou plnit i děti, které knihu
neznají.
Komiksy jsou u dětí stále oblíbené, jak ale
pro ně vybírat knihy, aby nebyly nudné
a nezáživné? Jak děti pro čtení nadchnout?
U malých dětí začněte se čtením před spaním.
Stačí 10 – 15 minut denně. Zkuste si čtení co
nejvíce zpříjemnit. U dětí od 3. třídy se střídejte ve čtení, povídejte si u toho. Chvilka s knížkou by měla být radost. Vybírejte tituly úměrné věku. A to jak obsahem, tak ilustracemi.
Pro třeťáka jsou těžké cizí výrazy, i když už
umí číst. Méně je někdy více. Nezahlcujte děti
balíky knih, začněte s jednou, případně se
dvěma. Knížky vybírejte podle koníčků dítěte,
ne podle sebe! Nechte děti vybrat si knihy samy, nebuďte zbytečně kritičtí, i kdyby si vybraly komiks. Sázka na jistotu je to, co momentálně „frčí“. Už jen ze zvědavosti si dítě knížku
přečte.
Momentálně nejčtenějšími knihami jsou Deník malého poseroutky, Deník mimoňky, Lenčiny katastrofy, Babička drsňačka, Hraničářův
učeň, Bratrstvo, Percy Jackson, vše o Minecraftu a stále Harry Potter.
Nezapomínejte, že „papírová“ kniha je pro malé děti vhodnější než technologické novinky.
Vlasta Snášelová
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Výtvarný odkaz
heraldika Jiřího Loudy
je kompletní
V loňském roce uplynulo sto let od narození
Jiřího Loudy – účastníka odboje v době II. světové války, ale především heraldika světového významu – člena Britské heraldické společnosti v Londýně, Francouzské heraldické
společnosti v Paříži a Mezinárodní heraldické
akademie v Ženevě. Rodák z Kutné Hory byl
výtvarným talentem nadán od mládí a heraldika se stala jeho osudem od počátku 40. let
20. století. V době válečného pobytu ve Velké
Británii se pro Jiřího Loudu stala důležitou návštěva kaple sv. Jiří na hradě Windsor u Londýna, kde poprvé spatřil erby rytířů Podvazkového řádu. Začal se o ně více zajímat a vytýčil si smělý cíl – veškeré erby tohoto rytířského řádu nakreslit do uceleného souboru.
Ke splnění jeho záměru však nevedla přímá
cesta. Po roce 1948 byl Jiří Louda určitou dobu politicky perzekuován, přesto získal zaměstnání ve Státní vědecké knihovně v Olomouci a obyvatelem hanácké metropole zůstal natrvalo.
Erby rytířů Podvazkového řádu se jeho dlouhým životem „vinuly“ jako pomyslná červená
nit. Během úsilí o jejich výtvarné ztvárnění
bylo Jiřímu Loudovi souzeno postupovat často oklikami. Značnou část jeho profesního života totiž zaujímala publikační činnost spojená s propagací heraldiky a mnoho času, úsilí
a výtvarného talentu věnoval návrhům i tvorbě zejména městských znaků Čech, Moravy
a Slezska. Od vytčeného cíle neustoupil ani po
roce 1989, kdy jej dlouhodobě zaměstnávaly
návrhy a výtvarné realizace nových státních
symbolů Československa a posléze České republiky či práce v podvýboru pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny ČR. Erby
rytířů Podvazkového řádu nikdy nepustil ze
zřetele. Pokud jeho zdravotní stav dovoloval,
nakreslených erbů přibývalo až do roku 2011.
V posledních čtyřech letech života již pouze
mohl přehlédnout svoje dílo a sobě stanovený cíl považovat za dosažený, neboť veškeré
erby rytířů Podvazkového řádu z let 1348 až
2011 nakreslil. Jiřímu Loudovi nebylo bohužel souzeno spatřit tyto kresby v knižní podobě. Pět let po jeho úmrtí se však situace změnila. V loňském předvánočním čase byla vydána dvojjazyčná publikace s názvem Coats
of Arms of the Knights of the Order of the Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu.
Editoři publikace PhDr. Karel Müller, Mgr. Michal V. Šimůnek a PhDr. Karel Podolský stáli,
vzhledem k velkému rozsahu Loudovy pozůstalosti, před nelehkým úkolem. Obsah knihy
vypovídá o jejich odborné erudici a realisticky zvolené koncepci. Celkové rozvržení poměru textové a obrazové matérie symbolizuje
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prolínání dvou poloh Loudovy osobnosti. Vizuální podoba publikace tak v poměrně rozsáhlých a odborně kompaktních kapitolách
nepravidelně vložených mezi jednotlivé erbovní soubory popisuje soukromý život Jiřího Loudy souběžně se prolínající s výtvarnou
i publicistickou tvorbou a plněním životního
cíle, který si jako mladý muž vytýčil.
Největší prostor v knize zaujímá více než tisíc
erbů rytířů Podvazkového řádu – zásluhou
autorova výtvarného projevu je každá kresba
osobitým uměleckým dílem. Jednotlivé soubory jsou ohraničeny léty vlády anglických panovníků a panovnic – Eduardem III. (králem
od roku 1327), zakladatelem a 1. suverénem
(1348–1377) Podvazkového řádu počínaje,
po Alžbětu II. a zároveň 30. suveréna (1952–)
Podvazkového řádu. Kresby a jejich textový
doprovod jsou publikovány dle původního
Loudova záměru. Vizuálně jednotné soubory
nejprve obsahují podkladově barevně odlišený textový medailon s vyobrazením erbu příslušného řádového suveréna a poté následuje
chronologicky datovaný a číslovaný přehled
erbů osob přijatých do Podvazkového řádu
v období jeho vlády. Počínaje erbem č. 814
však dochází k statistickému zkreslení – důvody proč jsou některé erby označeny neposloupným číslem doplněným písmenem, které je jinak vidět pouze u erbů suverénů řádu
v textových medailonech, jsou uvedeny v ediční poznámce knihy.
Mezi erby rytířů Podvazkového řádu lze vidět
deset takových, které náleží nositelům spjatých se zeměmi Koruny české. Zajímavé je
také porovnání (byť je zřejmé, že jednotliví
suveréni řádu vládli v odlišně dlouhém čase)
počtu přijatých řádových členů. Nejvíce (133)
jich bylo v době vlády královny Viktorie, která byla 25. suverénem řádu (1837–1901). Naopak během krátkého panování Eduarda V.
– 7. suveréna řádu (1483) a Eduarda VIII.
– 28. suveréna řádu (1936) se novým členem
nestal nikdo. Širší veřejnosti známý panovník
Richard III. – 8. suverén řádu (1483–1485)
touto poctou nehýřil (7), obdobně proslulý Jindřich VIII. – 10. suverén řádu (1509–1547)
byl v tomto směru aktivnější (53), jeho dcera
Alžběta I. – 13. suverén řádu (1558–1603)
přijala totožný počet osob (53) a její jmenovkyně Alžběta II. – 30. suverén řádu (1952–)
obsadila v pomyslné tabulce druhé místo (zatím 109 – publikace obsahuje erby 98 řádových členů z tohoto počtu – jména přijatých
osob v letech 2011 až 2020 jsou v textu knihy
pro doplnění uvedena).
Jiří Louda byl jako heraldik uznáván i v kolébce této pomocné vědy historické, kterou
byla a je Velká Británie. Předmluvu knihy napsal Charles, princ z Walesu – budoucí anglický král a 31. suverén Podvazkového řádu. Její
vydání je mimořádný projekt, který významem přesahuje hranice České republiky. Při-
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jetí u odborné veřejnosti již nyní naznačují
hlasy udělené v Anketě o knihu roku 2020. Po
četbě knihy Coats of Arms of the Knights of
the Order of the Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu je nutné vyslovit respekt vydavatelům a poděkovat všem, kteří na vydání
publikace finančně přispěli. Vizuální podoba
Loudových kreseb erbů rytířů Podvazkového
řádu dokládá oprávněnost citátu anglického
heraldika Anthony Wagnera: Heraldika je těsnopis historie.
Jiří Louda: Coats of Arms of the Knights of the
Order of the Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu – editoři: PhDr. Karel Müller, Mgr. Michal V. Šimůnek, PhDr. Karel Podolský, ISBN:
978-80-244-5621-8 (Univerzita Palackého),
978-80-88384-02-1 (Vlastivědné muzeum),
688 str., 1. vydání – Vydavatelství Univerzity
Palackého a Vlastivědné muzeum v Olomouci
v roce 2020

Pan Jiří Louda (nejvýznamnější heraldik)
byl autorem výtvarné podoby znaku našeho města.
Článek dodal Stanislav Vaněk, Praha 9 ve spolupráci s místostarostou Bc. Jaroslavem Procházkou.
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Vánoční výstava
na zámku
pohledem Lucie Krejčí,
kurátorky výstavy
Městské kulturní středisko Konice připravilo
tradiční vánoční výstavu v galerii konického
zámku, tentokrát věnovanou vánočnímu prvku, betlémům. Z důvodu vládních opatření
však výstavu lidé nemohli navštívit. Rozhodli
jsme se tedy přiblížit vám zákulisí příprav výstavy a možnosti případného zhlédnutí kurátorkou výstavy, Lucie Krejčí.
Pan Stanislav Dostál je s Konicí spjat již od
dětství. Dodnes přijíždí pravidelně na svou
chalupu, kde tráví víkendy. Jelikož je jedním
z organizátorů turistických akcí v Konici (Konické štrapáce, Na kole okolo Konice, Za vílou
Pilavkou), často navštěvuje i zdejší Turistické
informační centrum. Jeho betlémy měli možnost vidět lidé v různých částech Česka, dokonce i ve výstavní síni Senátu ve Valdštejnském
paláci v Praze. Při jedné z jeho návštěv se mi
svěřil, že by rád znova své betlémy na zámku
vystavil a já jsem jeho nabídku s radostí přijala.
Přemítala jsem dále nad tím, jak zaplnit stěny
galerie. Jednoho dne vstoupil do Turistického
informačního centra nenápadný muž s brýlemi na nose a nesměle se zeptal, jestli mi může
nabídnout svoje fotografie k výstavě. Převzala jsem od něj CD a snímky si prohlédla. Několik fotografií mě velmi oslovilo. Když jsem si
všimla vizitky, kterou vložil do obalu disku,
překvapilo mě, že tento pán je zkušený lékař
s dlouholetou praxí, který publikuje odborné
články a dokonce píše knihy. MUDr. Miroslav
Kala, CSc.
Aktuální situace bohužel neumožnila lidem
výstavu si prohlédnout. Po domluvě s autory
jsme prodloužili výstavu do konce února. Není však jisté, jestli to pomůže. Proto jsme se
rozhodli celou výstavu natočit na video a doplnit komentářem autorů. V současnosti se video připravuje a bude zveřejněno na začátku
března. Podrobnosti se dozvíte v příštím vydání Zpravodaje.
V době vánočních svátků se ve městě uskutečnila ještě jedna akce, která má souvislost s betlémy. S myšlenkou uspořádat open air výstavu betlémů s názvem Stezka za betlémy přišel pan místostarosta Bc. Jaroslav Procházka.
Jak sám řekl, „vypůjčil“ si ji od města Štramberku. Tým z komunitního centra v Konici s drobnou pomocí Městského kulturního střediska
si tuto akci vzal do režie a výsledek na sebe
nenechal dlouho čekat. Potkat venku rozjařené dítko, či seniora hledajícího písmenka do
tajenky ukrytá mezi betlémy, nebyl problém.
Lístků s vyplněnou tajenkou se shromáždila
velká spousta. Odměny budou rozdány po slosování. Jsme rádi, že majitelé obchůdků vyšli
pořadatelům vstříc a doufáme, že z jednorázové akce v budoucnu vznikne milá tradice a zapojí se do ní třeba i místní občané se svými
betlémy.

Stezkou za betlémy – Modřanský betlém

Kruh přátel hudby
Konice
Milí příznivci vážné hudby, ráda bych vás informovala o současné situaci ohledně konání
koncertů KPH. Bohužel nám covidová situace
neumožňuje pořádat koncerty a tuto situaci
určitě všichni chápeme a respektujeme.
Jsem v pravidelném kontaktu s umělci, kteří
u nás měli vystoupit v rámci koncertní sezóny
2020/2021 a společně řešíme náhradní možné termíny. Jakmile to bude možné a vládní
opatření nám to dovolí, sezóna bude plynule
pokračovat. Koncerty, které se nepodařilo
uskutečnit, se budou konat buď v náhradním
termínu, či budou zařazeny v další koncertní
sezóně. Členům a abonentům budou platit jejich výhody a rozhodně o ně nepřijdou.
Sledujte tedy prosím vládní nařízení ohledně
rozvolňování a jakmile to bude možné, koncert uspořádáme. Taktéž doporučuji sledovat
reklamní plochy a informace ve Zpravodaji
Konice a místním rozhlasu. Věřím, že se brzy
dočkáme nějakého krásného koncertu, a o to
více si ho s radostí vyposlechneme.
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
předsedkyně KPH
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Vzpomínka na
P. Františka Škodu
ze Želechovic
k 60. výročí ustanovení
farářem v Konici

Díl 3.
Prvních deset měsíců Škodovy duchovní správy brodské farnosti tak probíhalo pod dohledem státní moci, a zejména intenzivně v době,
kdy biskupové vydali pastýřský list „Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky“, který byl pro svůj obsah státní mocí zakázán, ba dokonce jeho čtení při mších bylo označeno za trestné. Farář František Škoda výzev
státní národní bezpečnosti o zákazu čtení tohoto pastýřského listu na mši svaté nedbal
a společně s dalšími faráři z litovelského okresu P. Františkem Pitrunem z Konice, P. Antonínem Jemelkou z Laškova, P. Albínem Odrážkou z Bohuslavic, kaplanem Václavem Žákovským ze Senice na Hané v červnu 1949 jeho
obsah farníkům přečetl.
V neděli 19. června 1949 již hodinu po východu slunce (kolem šesté) ho navštívili dvě úřední osoby, a to komunista a předseda Místního
národního výboru v Brodku Alois Kočí a strážmistr ze zdejší stanice Jan Bolačka, aby ho upozornili, že přečtením Hlasu biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky, který mu
byl doručen zvláštním kurýrem, naplní skutkovou podstatu trestného činu pobuřování;
vyzvali ho, aby jim list arcibiskupa Josefa Berana vydal. P. František Škoda však nesložil
slib poslušnosti členům komunistické strany,
nýbrž římskokatolické církvi, a proto Beranův
list úředníkům nevydal a zpravil je o tom, že
jeho obsah bude číst při nedělních bohoslužbách tak, jak mu to arcibiskupská konzistoř
nařídila. Ranním „hostům“ oznámil, že případné trestní stíhání je mu lhostejné, a že bude
dbát příkazů svých představených, nikoliv jejich.
Farníci, kteří navštívili nedělní ranní mši v kostele sv. Petra a Pavla v Brodku u Konice dne
19. června 1949, tak vyslechli z jeho úst poselství pastýřského listu 33. pražského arcibis-

kupa Josefa Berana, a to i přes politický nátlak,
jenž byl na kněze učiněný. Na druhé nedělní
mši však již zakázaný obsah listu nečetl, neboť těsně předtím obdržel další písemný příkaz z pražské konzistoře, z něhož se dověděl,
že ho číst nemá. Brodská farnost se tak zařadila do zhruba jedné třetiny farností, v níž byl
obsáhlý pastýřský list o skutečných záměrech
komunistické politiky s církví přečten. Dva dny
před svátkem Božího těla byl za to předvolán
na místní stanici SNB, za účelem provedení
výslechu a vyhotovení protokolu, přičemž komunistům předmětný pastýřský list odevzdal.
Svědky se stali samozvaní delegáti z onoho
nedělního rána a občan František Jurka z Deštné, části obce Brodku, který, ačkoliv se účastnil obou Škodových nedělních mší, neobrátil
se ke křesťanům tak jako jejich pronásledovatel apoštol Pavel, pod jehož stropní malbou
při mších v kostele seděl, ale faráře Škodu
udal.
Dále se dostavil ještě 14. července 1949 na
Okresní národní výbor v Litovli, kde mu byl
ve správním řízení vyměřen peněžitý trest
250 Kčs, zastaven kongruální doplněk platu
a zabaveny oděvní lístky, což samozřejmě těžce nenesl, neboť, jak ho Bible naučila, trpěti
pro Krista je největší slávou. Za deset měsíců9
mu církevní tajemník Krajského národního
výboru v Olomouci zadržený plat duchovního
znovu poukázal.
V letech 1951 a 1952 úředně spravoval i farnost Suchdol –Jednov. Jinak bohoslužby obstarávali penzisté P. Petr Neduchal a P. Alois
Šilhavý. Zdejší farář P. Josef Zoubek (25. 11.
1907, Šubířov – 20. 8. 1974) byl odsouzen ke
3 letům vězení za pobuřování proti lidově demokratickému zřízení. V Jednově sloužil od
r. 1934 až do 10. 4. 1951, kdy byl zatčen přímo
při vyučování a odvezen ze školy v Lipové. Internace faráře Zoubka byla důsledkem jeho
vzdorovitosti proti režimu, k níž využil každou příležitost. Škoda se tak stal správce farnosti, do níž patřila kaple sv. Vavřince v Hrochově, kaple sv. Jana Nepomuckého v Klárkách,
kaple sv. Štěpána, prvomučedníka v Labuticích, kaple Panny Marie Bolestné v Lipové,
kaple sv. Martina v Seči, kaple sv. Anny v Suchdole a farní kostel Panny Marie v tajemství Navštívení v Jednově. Ze správy Římskokatolické
farnosti Suchdol – Jednov a Římskokatolické
farnosti v Brodku u Přerova se dochovaly ve
Státním okresním archivu v Olomouci četné
úřední písemnosti vnášející pohled jednak do
běžné úřední agenty farářovy, a jednak do
vztahu komunistických státních orgánů s církví v prvních letech po únorovém převratu.
V 50. letech 20. století nechal Fr. Škoda převést
do farního kostela v Brodku současné varhany. Transport varhan proběhl ze Slovenska10.
V době, kdy brodskou farnost vedl, byl varhaníkem pan Jan Pekr, který se živil jako domácí
krejčí v Jednově. Na farářovu žádost docházel
hrát do Brodku jen o nedělích a v zasvěcených
dnech11.
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Římskokatolický farní úřad v Brodku u Konice vedl varhaníka jako svého zaměstnance již
12
k 2. 1. 1953 s ročním platem 3000 Kčs . Po
dvanácti letech duchovní správy, dne 15. října
1960, brodskou farnost opustil.
Mezi léty 1960 a 1962 působil jako farář
a mezi léty 1963 a 1981 jako děkan konický. Působil v kostele Narození Panny Marie
v Konici více jak dvacet let, z jeho iniciativy zde v roce 1970 proběhla instalace nových varhan z Krnova, neboť původní nástroj z roku 1881 dosloužil13.
Vzpomínku na Františka Škodu z doby jeho
působení v konickém děkanátu si jeho farníci
připomínají do dnešních dní, neboť například
pan Ing. Petr Ullman, zastupitel města Konice,
vyslovil návrh na 9. veřejném zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 2. prosince 2019 v malém sále v zámku v Konici, aby
jedna z místních ulic nesla jméno podle římskokatolického kněze a bývalého děkana Fr. Škody, který ve farnosti působil řadu let. I když
zastupitelé tento návrh nakonec nepřijali, je
vidno, že v myslích farníků památka jejich faráře a děkana stále přebývá. Druhým příkladem může být obsah článku „Vzpomínka na
kněze v mém životě“, který vyšel ve zpravodaji farností Jesenec, Konice a Skřípov, v němž
Petr Ullman st. vzpomíná nejen na děkana Škodu, ale i na jeho spolužáka z kněžského semináře P. JUDr. Antonína Dvořáka, sídelního kanovníka metropolitní kapituly v Olomouci, druhého kaplana u sv. Mořice. RNDr. Vojtěch Ullman z Konice, jaderný fyzik, na svých webových
stránkách zase vzpomíná na P. Škodu jako na
solidního, skromného a tolerantního člověka
se zájmem o přírodu. Vzpomíná, jak se spolu
14
potkávali v lese Bor kousek za Konicí, kam
pravidelně chodil, jak spolu hovořili o pozoruhodnostech přírody, o řádu Vesmíru – zákonu nad zákony.
Z archivu Římskokatolické farnosti Suchdol
u Prostějova, a to z kroniky z let 1978 –1980,
lze vysledovat, že děkan Škoda byl aktivním
duchovním i na sklonku svého života, neboť
nejenže vedl konický děkanát, ale vypomáhal
i v sousední farnosti, a to například o Bolestném pátku 17. 3. 1978 nebo ve stejném roce při
15
pouti Porcinkule , o první neděli v srpnu, kdy
měl odpolední Te Deum16. Též se účastnil přebírání farnosti v Suchdole P. Janem Grulichem.
Výpomoc pramenila z pravidelné spolupráce
s touto farností, neboť i mezi léty 1974 –1976
zajišťoval společně s kolegy 1. jarní pouť 5. dubna 1974, pouť ve svátek sedmibolestné Blahoslavené Panny Marie 21. 3. 1975, malou pouť
13. 7. 1975 atd.
Všemohoucí Pán života a smrti P. Františka
Škodu povolal náhle na věčnost 25. října 1981.
Koničtí farníci se s ním rozloučili o 6 dní později mší svatou. Ke slavnému vzkříšení byl převezen do rodinné hrobky v Želechovicích, kde
ho očekává se svými rodiči.
Napsal: Antonín Hampl,
správce Vesnického muzea Želechovice

únor 2021

Použité odkazy a vysvětlivky:
1) Z fragmentů domácí knihovny Škodových se
dochovaly ve sbírkách Vesnického muzea Želechovice publikace vypovídající o zájmech rodiny; selství, kterému se věnovali, chápali jako krásné, důležité a vznešené povolání rolníka. Nejen
štětcem, perem a tužkou lze tvořit umělecká díla,
nýbrž i pluhem. Tomuto umění se Škodovi učili,
aby měli pro hospodářství dobrý základ a dovedli rozumě hospodařit. K tomu jim sloužila například Knihovna „Praktického hospodáře“, která
obsahovala populární poučení o všeobecném hospodaření na půdě podle nejnovějších poznatků
vědy a praxe. Ze Škodovy knihovny se dochovalo
několik časopisů Milotický hospodář, Včela moravská nebo čísla z Knihovny „Praktického hospodáře“ z r. 1923, spisek Pěstování obilovin od
T. Lenocha, ředitele hospodářské školy aj. Značné
zastoupení v této knihovně měla díla s duchovní
tématikou – časopis věnovaný zájmům katolických misí v zemích pohanských celého světa Věstník díla šíření víry z r. 1932, Zpráva o zázračném
Kristu Pánu v agonii ve španělské obci Limpias
z r. 1921, přeložil N. Kopřiva (publikace se nenachází v Národní knihovně ČR, ani ve Vědecké
knihovně v Olomouci, ani v Moravské zemské
knihovně), dále časopis Anděl strážný, časopis
pro katolickou mládež; katolická revue Na hlubinu a Výhledy náboženské, kulturní, sociální aj.
Z pozůstalosti pak želechovické muzeum eviduje časopis katolických studentů Jitro 1935 – 36.
2) Pleiner tak píše v r. 1955 ve svém díle Výroba
železa ve slovanské huti u Želechovic na Uničovsku.
3) Škodovy sešity byly nalezeny v dřevěné malované truhlici na půdě č.p. 21 v Želechovicích společně s dalšími dokumenty z doby života Jakuba
Škody, otce kněze Františka a z doby života Václava a Metoděje Škodových. Sešity sloužily v letech 2014 –2020 jako výstavní předměty Vesnického muzea Želechovice, do jehož správy přešly
díky daru paní Heleny Grulichové, roz. Škodové,
z č. p. 21. Sešit nadepsaný Matematické přípravy,
Fr. Škoda, je ze IV. třídy jeho gymnazijních studií,
označený školním rokem 1932 – 1933 s tím, že
první záznam pochází z 29. hodiny, která proběhla 29. listopadu 1932 – tématem této hodiny
byly úpravy lomených výrazů. Od prosince 1932
započal Škodův učitel matematiky na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži probírat slovní
úlohy, od ledna 1933 konstrukci trojúhelníků
a jeho částí, konstrukci tětivových čtyřúhelníků;
od února 1933 se žáci věnovali dělení výrazů
a sešit končí posledním záznamem z 10. března
1933 54. hodinou, jejíž náplní byla aplikace trigonometrických poznatků v praxi. Druhý dochovaný sešit nadepsaný Poznámky do češtiny, filozofie, Fr. Škoda, je rozdělen na dvě části. První
obsahuje studentovy poznámky ze školního roku
1936 –7, druhá ze školního roku následujícího.
Poslední dochovaný sešit ze Škodových studijních let je označen předmětem Zeměpis a jménem Škoda F. Sešit pochází z kroměřížského nakladatelství Vilém Povondra a spol., které bylo
činné v Kroměříži v letech 1898 –1915 (viz. Slovník českých nakladatelství 1849 –1949). Povondrovu živnost koupil po jeho smrti v r. 1923 jeho
učedník Jan Forejtek, který ji provozoval právě
pod názvem, kterým je sešit označen. Škodovi
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sloužil jen ke kresbě zeměpisných map tuší, případně černým inkoustem. Dochované sešity tak
nejsou jen dokladem přístupu Fr. Škody ke svým
školním povinnostem a úkolům, ale vnáší pohled
i do obsahu běžné výuky na arcibiskupském gymnáziu v době první republiky. Jsou součástí sbírek Vesnického muzea Želechovice a slouží jako
doplňkový výstavní materiál v expozici Školství
na Uničovsku před r. 1939.
4) Německy psaná literatura ze Škodovy pozůstalosti – Wiedenauer Studien. Herausgegeben
in Verbindung mit der Leo-Gesellschaft von den
Professoren des f.-b. Priesterseminars in Weidenau, Wien 1909.
5) Poskytl Archiv arcibiskupství v Olomouci, který k farářovým dokumentům dále sdělil, že jeho
jmenovací dekrety na příslušné farnosti řadící
se před r. 1950 v archivu nejsou, možná ve Státním archivu v Olomouci, anebo jimi disponují, ale
spisy z této doby nejsou dosud důkladně uspořádané, proto by šly jeho jmenovací dekrety jen
velmi obtížně dohledávat. V podstatě jedinými
dohledatelnými dekrety by bylo ustanovení administrátorem farnosti Konice (1960) a děkanem
konickým (1963), avšak se jedná jen o strohé
strojopisné úřední sdělení formátu A4, jež ztratily dřívější výstavní velkoformátový vzhled.
(Sdělil správce archivu Mgr. Vít Němec, Ph.D.)
6) Jeho nejdůstojnější Excelence ThDr. Leopold
Prečan (nar. 8. 3. 1866 ve Velkém Týnci – zemř.
2. 3. 1947 na Sv. Kopečku), byl český katolický
teolog, kníže, 11. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
7) Mons. ThDr. Josef Schinzel – Moravský římskokatolický duchovní, kanovník olomoucké kapituly a světící biskup olomoucké diecéze; na kněze byl vysvěcen roku 1892 v Olomouci, po svém
jmenování titulárním biskupem elusánským na
konci roku 1922 přijal v Olomouci 7. ledna 1923
biskupské svěcení.
8) Zmíněný nápis připomínal Škodovu primici
až do prvního desetiletí 21. století, kdy byl při
malování kaple pro neznalost tehdejšího ateistického správce kaple, želechovického starosty M.
Hejného, odstraněn.
9) Zadržený plat za 10 měs. – 31. května 1950
10) Varhany vyrobila firma Rieger Otto Budapešť. Restaurování nástroje se ujal v r. 1993 pan
Jiří Vaculík ze Vsetína, v r. 2015 prošly generální
opravou, jež provedl organolog Jaroslav Stavinoha z Valašské Bystřice. Popis varhan viz. Osobní
archiv pana Jana Gottwalda. GOTTWALD, Jan. Záměr na generální údržbu varhan: Brodek u Konice, Farní kostel sv. Petra a Pavla. Olomouc, 2015,
str. 3.
11) Farní archiv Jednov. Farní kronika Brodek
u Konice od r. 1890, str. 56.
12) Státní okresní archiv Olomouc, inv. č. 614,
sign. OCT/99 Litovel, č. kartonu 637, dopis Fr.
Škody č. j. 2 ze 2. 1. 1953 adresovaný Okresnímu
národnímu výboru v Litovli. Mezi další zaměstnance farního úřadu patřil František Hofman,
kostelník s ročním platem 1200 Kčs, Anna Blattnerová, uklízečka s ročním platem 1000 Kčs a L.
Škodová, která za péči o kostelní prádlo pobírala
800 Kčs ročně.
13) Farní archiv v Konici. Pamětní kniha farnosti rok 1910 –1997.
14) Bor – Na jihovýchod od Konice se na kopcích
pod Křemencem, Čunínem a Stražiskem rozpros-
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tírá krásný les Bor. Je v něm sice hodně borovic,
též jedle a modříny, ale převládají smrky, v některých částech i listnaté buky, duby a habry. Pod
lesem, hned za Konicí, jsou dva menší rybníky:
Kameňák a Šištót. Na hrázi tam rostou velké staré lípy a kaštany. Pan děkan Škoda většinou přicházel po hrázi rybníka, vešel do lesa, šel cestou
k Šištótu, vyšel nahoru k velkému buku Hubertu,
kde byl obraz s myslivcem a posvátným jelenem.
Někdy pak pokračoval ještě nad Křemenec.
15) Porcinkule – Tradiční pouť konaná první
srpnový víkend ve městech, jejichž historie je
spjatá s františkánským řádem.
16) Te Deum – latinský slavnostní hymnus.

Pololetí výkaz o prospěchu žáka
(vysvědčení)

P. F. Škola před kaplí sv. Cyrila a Metoděje
v Želechovicích uděluje novokněžské požehnání
svým rodičům

Přijme muže i ženy na pracovní pozice:

Dělník sklářské výroby – nepřetržitý provoz
Požadujeme dobrý zrak a spolehlivost.
Pracovní náplň:
• třídění a balení obalového skla

Elektrikář do směnové údržby – nepřetržitý provoz
Jakou požadujeme kvalifikaci:
Vyučen v oboru elektro
Vyhl. 50/1978 Sb., min. § 6
Praxe v oboru elektro min. 3 roky na vysokém a nízkém napětí do 22 kV
Pracovní náplň:
• provádění oprav elektrických zařízení
• provádění nových elektro instalací
• seřizování a údržba výrobních linek
• provádění revizí ručního nářadí a přístrojů

Mechanik-elektronik – dvousměnný provoz
Jakou požadujeme kvalifikaci:
Vyučen v oboru elektro – elektronických zařízení
Vyhl. 50/1978 Sb., min. § 6
Praxe v oboru elektro min. 3 roky
Pracovní náplň:
• provádění oprav elektrických a elektronických zařízení
• seřizování a údržba výrobních linek
• údržba a drobné opravy elektronických zařízení
• údržba technologických počítačů
• údržba technologických IT sítí

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)

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

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

www.sklomoravia.cz
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