březen 2016

Mateřské centrum Srdíčko slavilo 9. narozeniny

FOTOAKTUALITY

Domov pro seniory Jesenec – Masopust – str. 5

V přízemí konického zámku má už od začátku roku 2007 svoje místo Mateřské centrum Srdíčko,
jehož zřizovatelem je Charita Konice. Ve středu 17. února se zde krájel narozeninový dort. Už
podeváté… Letošní oslavy se opravdu vydařily. Zaměstnanci i dobrovolníci připravili maminkám s dětmi pravou narozeninovou oslavu, na kterou dorazili gratulanti nejen z vedení města,
zastupitelstva, neziskových organizací, ale i z řad veřejnosti.
Při této příležitosti bychom rádi poděkovali nejen našim klientům za jejich aktivní přístup, ale
také Městu Konice za podporu a v neposlední řadě i všem našim příznivcům a dobrovolníkům,
bez kterých si práci, zvláště pak na akcích určených pro veřejnost, nedovedeme již představit!
Za tým Mateřského centra Srdíčko JP, koordinátor Centra

MŠ Konice – Masopust v mateřské školce – str. 3

ZŠ a G Konice
Zápis do 1. ročníku

POZVÁNKA NA BŘEZNOVÉ AKCE
Městské kulturní středisko Konice
Vás srdečně zve na

VÝSTAVU MALEB
Dita LANGEROVÁ
14. 3. – 4. 4.
2016

Soňa HOLÍKOVÁ

Městské kulturní středisko Konice
Vás zve na

VELIKONOČNÍ
TVOŘIVOU DÍLNU
ve čtvrtek 24. března 2016
od 9 do 12 hodin

Zámecká galerie KONICE

Zámek Konice
slavnostní vernisáž
za účasti obou autorek
11. března 2016
v 17 hodin

Zámecká galerie
KONICE

Program Tvořivé dílny:

Workshop FIMO
výtvarnic
Evy Schwarzové
a Soni Holíkové
možnost zhotovení vlastních dekorací
poplatek za spotřebovaný materiál
do 50,– Kč

Velikonoční tvoření s MC Srdíčko

Otevřeno:
Po – Pá 10 – 12 a 13 – 15 hodin

MěKS Konice
ve spolupráci s MC Srdíčko.

Ve dnech 21. a 22. ledna 2016 proběhl na
naší škole zápis do 1. ročníku základní
školy pro školní rok 2016/2017. Dostavilo
se celkem 61 dětí, zapsáno jich bylo 46.
Pro zbývající předškoláky požádali jejich
zákonní zástupci o odklad školní docházky. Kolik prvňáčků nakonec do lavic usedne, uvidíme až 1. září. Na všechny se ale již
nyní těší paní učitelky 1. stupně.
Květoslava Coufalová,
zástupkyně ředitele

ZPRAVODAJ KONICE
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Výdaje

Rada
města Konice
25. leden 2016
Usnesení č. 23/2016
1. Rada města Konice schvaluje podání žádosti
o dotaci z Havarijního programu Ministerstva
kultury pro rok 2016 na akci „Sanace opěrné
zdi na parcele p.č. 5 v k.ú. Konice“.
2. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 250/5 v k.ú. Ladín.
3. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 250/5 v k.ú. Ladín.
4. Rada města Konice schvaluje:
a) TJ Sokol Konice, Sportovní 205, Konice, IČ:
47919949, pronájem areálu zámeckého parku na pozemku p. č. 8 v k. ú. Konice včetně jeviště, WC a movitého majetku, tj. dřevěných
stolů a lavic dne 21. 5. 2016 od 20.00 hodin do
03.00 hodin následujícího dne za účelem pořádání pouťové taneční zábavy za cenu 6.000,– Kč
+ DPH 21%.
b) TJ Sokol Konice, Sportovní 205, Konice, IČ:
47919949, výpůjčku areálu zámeckého parku na pozemku p. č. 8 v k. ú. Konice včetně jeviště, WC a movitého majetku, tj. dřevěných
stolů a lavic dne 22. 5. 2016 od 9.00 hodin do
20.00 hodin za účelem přehlídky hudebních
skupin, za podmínky vstupu zdarma a složení
kauce.
5. Rada města Konice schvaluje manželům
Miloslavě a Petru Ullmanovým, Kostelní 160,
Konice, výpůjčku pozemků p. č. 5, 7, 10 a 11
v k. ú. Konice a dále místností č. 205, 212, 225,
226 a 227 na zámku v Konici, Kostelní 46, Konice, 22. 4. – 24 .4. 2016 za účelem soukromé
oslavy.
6. Rada Města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 62/2015
Jedná se o doplacení úvěru na projekt „Realizace snížení energetické náročnosti budovy městské polikliniky v Konici“, projekt č. CZ.1.02/
3.2.00/13.20102 akcep. č. 14166663, ve výši
18. 792,81 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§6409, pol. 5901 Nespecifikované rezervy,
org. 5000000 – 183 792,81 Kč, na položku
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 8124
183.792,81 Kč. Splátka ČS, a.s. dle Smlouvy
o úvěru č. 0396371499 ze dne 2. 7. 2014.
b) Rozpočtové opatření č. 1/2016
Jedná se o snížení příspěvku na výkon státní
správy o 7 700 Kč vůči rozpočtu města na
rok 2016, kdy byl příspěvek schválen ve výši
11.260.000 Kč. Finanční vztah SR k rozpočtu
města obsahuje příspěvek na výkon státní
správy ve výši 11.252.300 Kč. Rozpočtové
opatření ve výši -7.700,– Kč.
Příjmy

c) Rozpočtové opatření č. 2/2016
Jedná se o vypořádání dotace mezi krajem
a městem (Program Olomouckého kraje pro
sociální oblast, Prevence kriminality). Rozpočtové opatření ve výši 5.350,– Kč.
Výdaje:
§ 6171 Místní správa, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 5.350,– Kč,
§ 6402 Fin. vypořádání minulých let, pol. 5366
vypořádání mezi krajem a obcí, org. 5000000
– 5.350,– Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 3/2015
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv činnosti místní
správy na zastupitelstvo. Vláda ČR schválila
nařízení vlády č. 352/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. O odměnách
za výkon funkce členů zastupitelstev. Rozpočtové opatření ve výši 67.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6171 Činnost místní správy, pol. 5901 nespecif. rezervy, org. 5000000 – 67.000,– Kč,
§ 6112 Zastupitelstvo, pol. 5023 odměny členů zastupitelstva, org. 3000000 – 56.000,– Kč,
§ 6112 Zastupitelstvo, pol. 5031 sociální pojištění, org. 3000000 – 8.000,– Kč,
§ 6112 Zastupitelstvo, pol. 5032 zdravotní pojištění, org. 3000000 – 3.000,– Kč .
e) Rozpočtové opatření č. 4/2015
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv činnosti místní
správy na bytové hospodářství. (Plyn v bytě na
kině po dobu poskytnutí pomoci při mimořádné události.) Rozpočtové opatření ve výši
20.000,– Kč .
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6171 Činnost místní správy, pol. 5901 nespecif. rezervy, org. 5000000 – 20.000,– Kč,
§ 3612 Bytové hospodářství, pol. 5153 plyn,
org. 16000000 – 20.000,– Kč.
7. Rada města Konice bere na vědomí odvod
finančních prostředků do SR dle zákona číslo
435/2004 Sb. O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v roce 2015.
8. Rada města Konice souhlasí s přijetím finančního účelového daru na financování obědů sociálně znevýhodněných žáků pro Základní školu a gymnázium města Konice na základě darovací smlouvy od Obecně prospěšné společnosti Světýlko, Vídeňská 55, 639 00 Brno,
IČ: 28276604.
9. Rada města Konice dává jako zřizovatel souhlas MěKS Konice k podání žádosti o dotaci na
Olomoucký kraj z Programu podpory kultury
v Olomouckém kraji, dotační titul 2 – podpora
kulturních aktivit, na Žváčkův festival dechových hudeb a Divadelní festival.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 4, proti
0, zdržel se 0
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Rada
města Konice
8. února 2016
Usnesení č. 24/2016
1. Rada města Konice schvaluje podle §102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích uzavření veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací mezi městem Konice a obcemi Březsko,
Hvozd, Skřípov, Jesenec a Suchdol.
2. Rada města Konice schvaluje bezplatný převod 2 ks PC z majetku města Konice do vlastnictví Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, IČ: 70988480.
3. Rada města Konice bere na vědomí vzdání
se funkce ředitelky Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, Smetanova 202, 798 52
Konice, IČ: 70988480 ke dni 30. 6. 2016.
4. Rada města Konice schvaluje:
A. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Sboru dobrovolných hasičů v Nové Dědině“
ve výši 20.000,– Kč,
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost“ pro Sbor dobrovolných hasičů v Nové
Dědině, IČ: 62860585 ve výši 20.000,– Kč.
B. a) Poskytnutí dotace na akci „Oprava trafostanice u hřbitova“ v Konici Muzeu řemesel
Konicka, z.s. ve výši 10.000,– Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Oprava trafostanice u hřbitova“ v Konici Muzeu
řemesel Konicka, z.s., IČ: 22740678 ve výši
10.000,– Kč.
C. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
Střední škole, základní škole a mateřské škole
JISTOTA, o, p. s. ve výši 7.000,– Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost pro Střední školu, základní školu a mateřskou školu JISTOTA, o.p.s., IČ: 25342924 ve
výši 7.000,– Kč.
5. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2016.
Jedná se o poskytnutí státního příspěvku na
rok 2016 od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče v souladu s § 47d odst. 4 zákona
č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně
dětí ve znění pozdějších předpisů, ve výši
308.000,– Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4116 ÚZ 13010 308.000,– Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno:
Výdaje paragraf ostatní záležitosti sociálních
věcí

březen 2016
V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny účelovým znakem, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů.
b) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 6/2016.
Jedná se o zapojení přebytku peněžních prostředků na bankovních účtech do rozpočtu města na rok 2016 ve výši 3.990.369,03 Kč
Financování:
Položka 8115 změna stavu na bankovních účtech 3 990 369,03 Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno:

ZPRAVODAJ KONICE
tala jako zástupce města Konice do dozorčí
rady Vodovodů a kanalizací Prostějov, a.s.
13. Rada města Konice schvaluje podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu za účelem vymožení pohledávky města
Konice za odchyt psa, odvoz do útulku a následné umístění v něm vůči panu Jiřímu Šípkovi.
14. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit darovací smlouvu
mezi městem a Tělocvičnou jednotou Sokol
Konice, týkající se darování vzduchotechnického zařízení a ozvučení v budově ev. č. 205
v Konici.
15. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o sdružených službách dodávky
plynu ze dne 8. 6. 2015, uzavřené mezi Pražskou plynárenskou, a.s., Národní 37, Praha 1 –
Nové Město, IČ: 60193492 a městem Konice,
Masarykovo nám. 27, Konice, IČ: 00288365.
16. Rada města Konice:
a) Bere na vědomí plnění akčního plánu za
rok 2015, který je součástí Strategického plánu rozvoje Konice.
b) Schvaluje plnění akčního plánu pro rok
2016, který je součástí Strategického plánu
rozvoje Konice.
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ká pravidla, porozumí textu, dokážou si z něj
vybrat potřebné informace a pracovat s nimi,
rozšiřují si všeobecný přehled.
Čtení je radost, zábava, dobrodružství, odpočinek, útočiště, informace.
Děti si ale hlavně vybírají rády knihy samy.
Holčičky dávají přednost barbínkovským princeznám, kluci obdivují Deníky malého poseroutky. Později všichni čtou celé série Hraničářova učně nebo Percyho Jacksona, mají nejraději knihy o upírech a comixy. I přes veškeré
moderní technologie a chytré telefony dokážou ještě objevit kouzlo knih s krtečkem, ještě
pořád hrají Člověče nezlob se, kvarteto a rádi
soutěží.
Děti si v knihovně nejen čtou, ale také se setkávají s kamarády a pocity sdílení informací
nemají jen na Facebooku, ale povídají si v prostředí knížek i mezi sebou!
Vlasta Snášelová,
knihovnice

MŠ Konice
Masopust v mateřské škole

Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti
0, zdržel se 0

Knihovna Konice

6. Rada města Konice schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o zajištění provozu a údržby
(o správě) plynovodní přípojky č. 27/03/PV.
7. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit Změnu č. 2 zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů Runářov.
8. Rada města Konice schvaluje zvýšení nájemného v nájemních smlouvách nebytových prostor a vybraných pozemků od 1. 7. 2016 o průměrnou roční míru inflace ve výši 0,3 %.
9. Rada města Konice schvaluje „Smlouvu o přijímání platebních karet – platební terminály
KB“.
10. Rada města Konice schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městem na rok 2016, a to Základní škola a gymnázium města Konice, Mateřská škola Konice
a Městské kulturní středisko Konice.
11. Rada města Konice vyhlašuje záměr výpůjčky pozemků p.č. 123 a 124 v k.ú. Konice.
12. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města navrhnout p. Ing. Bc. Dušana Ople-

V únoru navštívily knihovnu děti ze ZŠ a G Konice. S prvními a druhými třídami jsme si vyprávěli, kde bydlí sluníčko a další bytosti z nebeské chaloupky, které vytvářejí počasí. Přesvědčily se také o tom, jak je těžké umět zavázat tkaničku, když ji rozfouká třeba vítr. Našli se i tací, co to ještě ve škole neumí. Sice to
prý nevadí, když jsou boty na zip, ale vyzkoušet si to chtěli všichni. Se třetími třídami jsme
se vydali po stopách našich ilustrátorů. Děti
poznaly, jak je těžké a co dá práce, než vůbec
vznikne knížka.
Podrobněji se s nimi seznámí i čtvrté třídy
a na podzim uvidí skutečného ilustrátora pana
Dudka, který přijede dětem do knihovny malovat obrázky. Páťáci se mohou těšit na literární kvízy. Soutěžní otázky Harryho Pottera
budou připraveny v knihovně v půjčovní dny
v březnu a nebudou chybět ani kouzelnické
omalovánky.
Proč vlastně děti potřebují číst? Pro ty nejmenší má nesmírný význam přechod od hračky ke
knize. Prolínání slova a obrázků v různých leporelech pomáhá rozvíjet dětskou fantazii
a tvořivost. Tradiční leporela jsou oživována
různými formami, jež často směřují ke knize –
hračce. Hračka i dětská kniha se tak stávají
součástí dětského života, dítě s nimi vstupuje
do pohádkového světa nejrůznějších hrdinů
a bytostí. Větší děti si rozšiřují slovní zásobu,
naučí se vyjadřovat, zvyknout si na gramatic-

Masopust je pro radost, hudba hraje, jídla dost!
V tomto duchu probíhaly letošní přípravy na
karneval. Během týdne se v hernách objevila
veselá výzdoba, ve třídě „Sluníček“ se na ní podíleli i rodiče v rámci „společného tvoření“.
Ve třídách si děti povídaly o masopustních tradicích, hrály si na muzikanty, na řezníky a hlavně na pekaře. Modelovaly koláče, preclíky, housky a jiné dobroty z keramické hlíny či modelovací hmoty. Děti z Koťátek provoněly školku
opravdovými koblížky, na které si samy připravily těsto. To byla dobrota!
Nejvíce se však všichni těšili na páteční karneval. Ve třídách se to hemžilo princeznami,
rytíři, piráty a dalšími pohádkovými postavami. Tanečky střídaly hry a soutěže, za které
děti dostávaly sladkou odměnu. Karnevalové
dopoledne uteklo jako voda, děti ještě obdržely různé medaile a diplomy a už na ně čekal
dobrý oběd.
Z mateřské školy děti odcházely se spoustou
nových zážitků.
Mateřská škola Konice
Hana Továrková, učitelka MŠ
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Slavní rodáci z Konice
Vzpomínky
na dlouholetého starostu Konice
– Leopolda Spurného
Dovoluji si konickým obyvatelům připomenout
jednoho ze slavných rodáků. Byl to můj strýc a kmotr – Leopold Spurný. Málokdo dnes ví, že to byl dlouholetý starosta Konice,
a to od vzniku Československé republiky (1919) až do jejího konce –
okupace a Protektorátu Čech a Moravy (1939).
Byl také řadu let náčelníkem Sokola a režisérem místního ochotnického divadla, které hrálo v sále sokolovny.
Vzpomínku musím začít situací před 1. světovou válkou, za Rakouska-Uherska. V té době
bylo výhodné být německy mluvícím občanem.
A v pohraničí, kde se míchalo české a německé osídlení, postupně docházelo k tomu, že
německého obyvatelstva přibývalo. Stávalo se
to i proto, že u smíšených manželství se děti
obvykle hlásili k Němcům. Jedním z důvodů
bylo to, že všude byly německé školy, ale málokde i české. I když v té tobě nebyla velká nenávist mezi Němci a Čechy, přesto bylo jisté
napětí a Češi měli (oprávněný) pocit druhořadého občana. A proto se řada českých rodin
stěhovala z pohraničí do vnitrozemí.
Nežli se vrátím do okolí Konice, dám příklady
z okolí Schilperku, nyní Štíty, odkud pochází
rodina mé matky. Vlastní město bylo téměř
celé německé, ale v nedalekých Herolticích již
byla česká menšina. A asi 10 km vzdálený Zborov měl původně více Čechů, nežli Němců. Ale
jak sílil německý vliv, tak před II. sv. válkou
zbylo ve Zborově jen pár Čechů. Bylo zde mnoho „smíšených rodin“, kdy jeden z manželů byl
Čech a druhý Němec. Naše rodina je takovým
krásným příkladem. Děda Jan, narozen 1858
v Herolticích, se považoval za Čecha, i když měl
zvláštní příjmení – Kotisch (později přepsané
na Kotiš). Ačkoliv to příjmení připomíná židovské jméno, vzniklo zkomolením maďarského
jména Koczis (čti kociš), znamenajícího i profesi. Byli to vozkové dostavníků, kteří provozovali poštu a dopravu po celém RakouskoUhersku. Jeden z uherských předků dědy zůstal na Šumpersku a díky ženitbám se rod „počeštil“, což je jeden z mála příkladů, kdy nedošlo k „poněmčení“. Děda se vyučil kartáčníkem
a založil si dílnu v Schilperku. Zde se seznámil
s Annou, dcerou místního pekaře, z dosti významné a bohaté německé rodiny, který měl
pekárnu s prodejnou na náměstí. V roce 1887
se vzali a měli 4 děti – starší děti zde začaly
chodit do německé školy a i díky tomu se za
Protektorátu přihlásili k Němcům (viz níže).
Když Anna v roce 1897 zemřela, ve věku 42
let, tak si děda vzal její o 7 let mladší sestru
Karolínu (moji babičku). S ní měl ještě 6 dětí.
Děda, který jako Čech cítil v Schilperku od
Němců až nevraživost, se proto rozhodl pře-
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stěhovat s celou rodinou do Konice. Musel to
být „silný chlap“, když toto prosadil i proti
názoru své ženy – Němky a její rodiny. Odstěhovali se do Konice, „do českého prostředí“
i se čtyřmi dětmi z prvního manželství, které
navíc česky špatně mluvily! Děti z druhého
manželství se už narodily v Konici a chodily
do české školy. Také se všichni za Protektorátu prohlásili za Čechy. Pro většinu lidí je málo
známá situace z doby Protektorátu. V té době
každý „Halbdeutsch“, ze smíšených manželství,
musel podepsat protokol, kde se rozhodl, zdali bude považován za Čecha, či Němce. Výhodou němectví bylo mj. i to, že Němci dostávali
více potravinových a dalších přídělových lístků. Ale pokud to byl muž, tak zároveň měl vojenskou povinnost, a obvykle rukoval do války. Z početných sourozenců mé matky, která
byla také poloviční Němka, se přihlásili k německému občanství pouze jeden – strýc Franc
z prvního manželství.
Vrátíme se ale Leopoldovi Spurnému. Ten se
narodil 9. 12. 1876 v Konici a v roce 1920 si
vzal moji tetu Marii Kotišovou. Byl nejstarším
z 9 sourozenců, což byl tehdy běžný počet v rodině. Jeho bratry byli i Rudolf (o 4 roky mladší), spoluzakladatel konického Sokola, a František, řídící učitel (mladší o 10 let).
V roce 1900 spoluzakládal strýc Leopold v Konici Sokol; ustavující schůze se konala 26. srpna u „Bílého koníčka“, a zde se Sokolové scházeli 21 let, až do vybudování sokolovny. Starostou byl zvolen Ferdinand Karafiát a Leopold Spurný se stal náčelníkem Sokola. Dalším
z prvních Sokolů v Konici byl i jeho bratr Rudolf Spurný; zajímavé je, že koncem roku 1900
měl Sokol 55 členů a v r. 1906 už 66. Sokolové
byli velmi činorodí – kromě veřejných cvičení
pořádali přednášky, recitace, hudební produkce i zpěv a začali hrát i divadlo. A režisérem
amatérského souboru byl strýc; a to až do své
smrti. A jím vedený amatérský ansámbl zvládal nejen oblíbenou Lucernu, ale i některé operetky, např. Na tý louce zelený. Jednou z hereček byla i Leopoldova žena a má teta Marie.
K ní musím ještě dodat, že byla dlouholetou
kuchařkou ve školní jídelně, ale především
katechetkou Československé církve – jezdila
učit náboženství i do sousedních obcí.
Leopold Spurný byl starostou Konice po celou
dobu trvání I. republiky. Ve své funkci např.
vítal prezidenta Beneše, který v srpnu 1937
přijel na velké manévry Československé armády, které se konaly v okolí Konice. Za funkci
starosty dostával odměnu, ale všechny tyto
peníze dával na stavbu domků pro chudé. Říkal, že má peníze ze své živnosti, a proto dá
peníze za funkci na pomoc chudým. Když nastala v roce 1939 okupace, tak strýc řekl: „Němcům sloužit nebudu“, a z funkce starosty odstoupil. Po osvobození (1945) se také nechtěl
angažovat, vzhledem k vítězným komunistům,
kteří ho navíc „nechtěli“, protože byl národní
socialista.
Leopold Spurný byl především místní obchodník. Měl na dveřích cedulku „Leopold Spurný,
velkoobchod s kůží“. Jeho obchod byl v domě
naproti Živnostenského domu, a zde i bydlel.
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Zde měl sklad („magacín“), kde byly uskladněny
kůže, a vedle prodejna, kam si pro kůže chodili ševci a sedláři, kterých bylo tehdy v okolí
řada. Přestože se jeho krám nazýval jako „velkoobchod“, tak měl jen jednoho zaměstnance,
který byl zároveň skladníkem a příručím. Po
roce 1948 ale ubývalo drobných živnostníků
(včetně ševců), kteří byli postupně likvidováni, a konec firmy „Velkoobchod Leopold Spurný“ se proto blížil, neboť bylo méně zákazníků. A smutný konec nastal v červnu 1950. To
přišla znárodňovací komise, která sdělila: „Pane Spurný, vaše firma je znárodněna, a národním správcem byl ustanoven váš příručí“. Jak
to strýc uslyšel, tak se hned skácel, postižený
mrtvicí. A druhého dne zemřel. Z pár dní byla
velký a slavný pohřeb, který byl asi posledním
tichým protestem proti bolševikům. Pohřeb
nemohli zakázat, a tak v něm šli jak Sokolové,
tak Národní socialisté (ke kterým Leopold patřil), a další lidé s protikomunistickými názory.
Je pohřben, spolu s manželkou, v hrobce rodiny Spurných, která je u zdi směrem k sokolovně (asi v polovině).
S Leopoldem Spurným byli „vojáky v poli“ také jeho bratři Rudolf a František, který byl řídícím učitelem konické základní školy. Už za
Rakouska-Uherska byli „národovci“, kteří podporovali české zájmy v blízkosti hranice mezi
Němci a Čechy (resp. Moravany); mj. se zasloužili o to, aby se na nádraží v Konici kromě německého nápisu Konitz objevil i český – Konice. V okolí Konice se „míchala“ území obydlená oběma národnostmi – již za humny byl Runářov a odtud za Protektorátu až ke Svitavům
německý ostrov. Vztah Moravanů k Němcům
nebyl po I. sv. válce dobrý. Lidé si pamatovali,
že byli druhořadým národem, že za války byla
bída a bylo hodně padlých (včetně strýce Jana). Můj děda Antonín Opletal na Piavě tahal
pod palbou z pole padlé a zraněné, a říkával:
„Svinstvo rakouské, či Österreichische schweinerei!“ Byla to reakce na hrůzy, které za války
viděl a na rozkazy rakouských důstojníků, kteří posílali vojáky do útoků „na bodáky“ na jistou smrt.
K panu řídícímu učiteli Františku Spurnému
mám vzpomínku, kterou mi říkal konický rodák, prof. pražské konzervatoře Přikryl – vzpomínal na pana řídícího učitele, který vždy na
začátku vyučování zahrál na housle nějakou
národní písničku. A pro něj to byl základ jeho
budoucího konání v muzice a na konzervatoři. Nedávno se v Konici konal protest (alespoň
to bylo v novinách) proti zbourání „staré školy“, neboť tam mj. chodil do školy „strýc Pepin“,
popsaný Hrabalem a krásně zahraný Hanzlíkem. Rodiče Hrabala bydleli v Čechách pod Kosířem a otec tam dělal sládka v zámeckém pivovaru.
A ještě jedna vzpomínka, z jara 1945, na kterou si vzpomínám, přestože jsem měl tehdy
jen čtyři roky. Strýc mne bral s sebou jako alibi, když chodil k bratrovi poslouchat rádio
„Volá Londýn“. Za poslouchání cizího rozhlasu
tehdy hrozila smrt. Dobře si to pamatuji, neboť rádio bylo tehdy něco mimořádného, co
každý doma neměl.
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Strýc Leopold neměl s tetou děti, a tak své synovce a neteře měl moc rád. Pomáhali jsme mu
někdy rovnat klacíky na topení nebo trhat jahody a jím oblíbený rybíz, zvláště černý; o něm
už tehdy říkal, že je moc zdravý. A za pomoc
jsme dostali korunu na zmrzlinu, kterou jsme
kupovali u zmrzlináře Kociana na náměstí.
Strýc byl skoro abstinent; když bylo společensky nutné, tak si připil, ale doma pil jen trochu
vlastního ovocného vína, především rybízového. Měl jen drobnou slabost – kouřil viržinky
(pro neznalce: dlouhé doutníčky se slámkou
uprostřed), a měl vždy na den jednu krabičku.
Na závěr je třeba říci, že je dobré, aby si i mladí lidé, kteří toho mnoho neslyšeli o dobách
mezi válkami, přečetli, co se tehdy dělo. Je to
součást historie Konice!
Mojmír Leopold Opletal,
synovec a kmotřenec

INZERCE
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
TVRDÉ + MĚKKÉ
(PILINY + ZBYTKY DŘEVA)
MOŽNOST DOPRAVY
bližší informace
tel.: 606 893 919

Jarní dětská burza
15. 3. 2016
9 – 16 hodin
zámek Konice
první patro, místnost č. 213

Nakoupíte za dobré ceny
jarní oblečení, boty, hračky, kočárky,
odrážedla, sety do postýlky,…
prostě vše proděti. Zájemkyně o prodej
věciček, prosím, kontaktujte nás
pro bližší informace a registraci
na mobilu: 606 312 556 nebo mailem
na adrese: bara.abra@tiscali.cz,
Bára Mouková.
Registrace o prodeji je možná
nejpozději 13. 3. 2016

Příjem věcí:
14. 3. 2016 od 14 do 16 hodin
v místě konání burzy
Výdej věcí:
15. 3. 2016 v 16 hodin
v místě konání burzy
(nevyzvednuté budou dány na Charitu)
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
Nabídka Domova pro seniory Jesenec
Zimu uzavře masopust v Jesenci
Hravě a zvesela se chtějí rozloučit jesenečtí senioři s nadvládou paní Zimy. Nebude přitom
chybět rej v maskách nebo vystoupení Vrti prti
tanečnic. Nabídka Domova pro seniory touto
akcí ale zdaleka nekončí.
Ostatková zábava je tradiční aktivita, která se
koná pravidelně s koncem zimy. Senioři z jeseneckého domova se 11. března chystají uvítat jaro tancem a písní, nebo jen poslechem
a pohledem na okolní hemžení. Hravost starým
lidem zdaleka nechybí. Účastníci Ostatkové si
totiž mohou nejen vysoutěžit některou z cen,
které věnovali drobní sponzoři. Jiní hodlají podpořit smysl akce patřičnou úpravou zevnějšku, byť jen domácí výroby. Vloni tak stejnou
kratochvíli například navštívili pohádkoví Jů
a Hele i mnohé další pohádkové a snové bytosti. Chybět letos nebude ani něco na zub, a to
díky podpoře dalších donátorů.
Již třetím rokem hlavní programy v Domově
obohacuje taneční skupina Vrti prti, složená
z místních seniorek, kterou vede aktivizační
pracovnice Jana Nedbalová. Letošek nebude
výjimkou. Repertoár této skupiny jde přitom
napříč světadíly, když původní zaměření na
Orient nově doplnilo čistě české selské ladění,

které je tanečnicím přeci jen bližší. A pro některé může domácí tanec připomínat třeba jednu nejmenovanou klasickou filmovou komedii. Vrti prti tanečnice už zažívají ohlas i mimo
zdi zámku, kdy v minulém roce úspěšně podvakrát vystoupily i pro veřejnost – na jubilejních X. sportovních hrách pořádaných Domovem a následně na podzim na objednávku
zpestřily další regionální akci.
Mimo široké nabídky volnočasových aktivit
pro tento rok, na kterou jsou mnohdy zváni
i obyvatelé obce a okolí, Domov v Jesenci letos
přichází s několika novinkami. První z nich je
nový název – od ledna se totiž pobytová sociální služba jmenuje Domov pro seniory Jesenec.
Pobyt a především pohyb v Domově by mimo
jiné měla usnadnit chystaná zásadní investiční akce, vybudování výtahu na jednom z oddělení. Zejména tato záležitost snad více zatraktivní zdejší místo pro život a přiláká nové
zájemce o umístění v této službě, nebo jen osloví případné dárce a podporovatele, bez kterých
bychom řadu akcí pro naše seniory nemohli
uskutečnit.
PhDr. Yvona Andělová,
Domov pro seniory Jesenec, p.o.

Program MC Srdíčko
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Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – přímá pomoc rodinám –739 246 008
Úterý (dle domluvy) Konzultační a informační středisko v Srdíčku – základní individuální poradenství a zprostředkování poradenství v oblasti prorodinných služeb – 608 000 181,
dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci 8 – 10 hodin Setkání věřících maminek – 733 754 143
Středa, pátek 8 – 12 hodin (pátky volný program) Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
2. 3. – Cvičeníčko – kelímky
9. 3. – Hrajeme pohádku – Otesánek
16. 3. – Kuchtík v pečeme perníčky
23. 3. – Velikonoční zajíček – nadílka
PÁTEK 25. 3. ZAVŘENO
30. 3. – Jaro už je tu
Středa 14 – 17 hodin Mezigenerační setkávání v Srdíčku – 739 246 019
Čtvrtek 9 – 13 hodin Srdíčkový klub – 739 246 019
Třetí čtvrtek v měsíci 10 – 12 hodin Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými
dětmi – 739 246 008
Pátek pro předem objednané Laktační poradenství – 739 246 019
MIMOŘÁDNÉ AKCE – BŘEZEN 2016
9. 3. od 17 hodin – Přednáška o celiakii a bezlepkové dietě, lektor Ludmila Bednářová,
sdružení Sedmikráska, přednáška pořádána ve spolupráci s MěKS Konice.
15. 3. Dětský bazárek na zámku v Konici (Info pro zájemkyně o prodej věcí, registrace
o prodeji je nutná nejpozději 13. 3. – telefonicky nebo emailem, 14. 3. od 14 do 16 hodin
příjem věcí, 15. 3. v 16.00 výdej věcí, Bára Mouková, bara.abra@tiscali.cz, tel.: 606 312 556).
17. 3. Poradna Energy-diagnostika přístrojem Supertronic pro předem objednané –
739 246 008
24. 3. od 9 do 12 hodin Tvořivá velikonoční dílna MC Srdíčka a Fimo workshop výtvarnice Evy Schwarzové a Soni Holíkové, dílna pořádána ve spolupráci s MěKS Konice.
Těšíme se na Vás !!!
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV
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KULTURNÍ
PŘEHLED
BŘEZEN 2016

ZÁJEZD DO DIVADLA
V pátek 4. března 2016 v 19 hodin,
Janáčkovo divadlo Brno

LA TRAVIATA

V pátek 11. března 2016 v 17 hodin
vernisáž výstavy za účasti obou autorek,
zámek Konice

Jedna z nejoblíbenějších a nejhranějších
italských oper Giuseppe Verdiho o lásce,
kterou přemohla až smrt.
Odjezd autobusu z Konice v 17 hodin,
cena včetně dopravy 500,– Kč.

VÝSTAVA MALEB

PŘEDNÁŠKA

VÝSTAVY

Soňa HOLÍKOVÁ, Dita LANGEROVÁ
Otevřeno od 14. března do 4. dubna 2016
Po – Pá 10 – 12 a 13 – 15 hodin

Ve středu 9. března 2016 v 17 hodin

VELIKONOČNÍ DÍLNA

Lektor Ludmila Bednářová, sdružení Sedmikráska, pořádáno ve spolupráci s MC Srdíčko.

Ve čtvrtek 24. března od 9 do 12 hodin,
zámek Konice

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
Workshop FIMO
výtvarnic Evy Schwarzové a Soni Holíkové
Velikonoční tvoření s MC Srdíčko

KPH
Ve středu 23. března 2016 v 19 hodin,
zámek Konice

KYTAROVÝ SOUBOR NON MESURE
Non Mesure působí při ZUŠ Vl. Ambrose
v Prostějově a zaměřuje se na interpretaci
barokní hudby prostřednictvím všech typů
kytar běžných v kytarových souborech.
Vstupné: 100/80,– Kč
SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA ZO JEVÍČKO

POŘÁDÁ V SOBOTU
DNE 19. BŘEZNA 2016
XIII. JARNÍ PRODEJNÍ

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ
V AREÁLU CHOVATELŮ
NA ULICI BRNĚNSKÁ 343
V JEVÍČKU

VÝSTAVA JE OTEVŘENA:
8.oo – 15.oo hodin
Během výstavy je možnost zakoupení
chovných králíků
Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou pořadatelé

PŘEDNÁŠKA O CELIAKII
A BEZLEPKOVÉ DIETĚ
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ZÁMEK

Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka
hodinu před ukončením otevírací doby.
Minimální počet na prohlídku jsou 2 osoby.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut.
(Po dobu prohlídky je TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení).
Informace na telefonních číslech:
739 333 721, 602 934 905
Vstupné:
expozice muzea řemesel 30,– Kč/ 15,– Kč
celá prohlídková trasa 60,– Kč/ 30,– Kč

Provoz kluziště o jarních prázdninách
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PROGRAM
KČT Konice
březen 2016
Neděle 6. 3. 2016
Litovel – v 11.55 hodin odjezd autobusem do
Litovle. Lokalita sněženek a bledulí. Zpět autobusem v 18.02 hodin. 9 km
Sobota 12. 3. 2016
Přerovská padesátka – v 6.41 hodin odjezd
vlakem do Přerova. Turistický pochod, sraz sokolovna TJ Spartak. Odjezd vlakem v 14.06 hodin nebo 16.06 hodin. 15 km
Neděle 20. 3. 2016
Taramka – v 11.55 hodin odjezd autobusem
na Srdéčko. Po červené zn. přes Průchodnici do
Vojtěchova a bez značení na Taramku (jaterníky), zpět přes Hvozd a Březsko do Konice.
12 km

Každé místo má svou historii, svou minulost,
a o této minulosti víme někdy více, někdy méně.
Výhodou pak je, pokud je alespoň část této minulosti někde zaznamenaná, nemusíme se pak
spoléhat pouze na nedokonalou lidskou paměť. Čunín má bohužel smůlu v tom, že kronika této kdysi samostatné obce je už delší dobu
nezvěstná.
O to důležitější je proto objev dokumentů z archivu obce na půdě hasičské zbrojnice (a někdejšího MNV) v Čuníně. Z prádelního koše
a pytle plného různých papírů a pokladních
dokladů nakonec pracovníci okresního archivu
vybrali několik zajímavých dokumentů, z nichž
z pohledu historie obce jsou asi nejdůležitější

dvě knihy zápisů ze zasedání obecní rady v letech 1915 – 1928. Archiválie však byly v takovém stavu, že než mohly být vůbec zařazeny
do fondů prostějovského archivu, musely projít dezinfekční linkou v Brně, ale v brzké době
již budou k dispozici případným zájemcům.
Na závěr bych chtěl poprosit čtenáře Zpravodaje, kteří by měli nějaké informace o kronice
obce Čunín, případně informace o tom, kde se
nyní nachází, aby se ozvali autorovi tohoto
článku. Stejně tak rád přivítám jakékoli informace, písemný nebo obrazový materiál k historii Čunína (stačí krátkodobé zapůjčení k okopírování).
Jaroslav Nedbal, Čunín 68
e-mail: jar.nedbal@seznam.cz

Pondělí 28. 3. 2016
Seč – v 9.11 hodin vlakem do Ptení, po žluté
značce přes Pohodlí do Seče, (oběd), zpět bez
značení poutní cestou do Jednova a přes Runářov do Konice. 18 km

duben 2016
Neděle 3. 4. 2016
Senice – v 11.55 hodin autobusem do Luké,
po žluté zn. přes Vilémov a Nové Dvory (studánka a obrázky) do Senice na vlak v 17.06 hodin do Kostelce, dále autobusem v 17.46 hodin do Konice. 13 km
Sobota 9. 4. 2016
Moravská Třebová – v 8.47 hodin odjezd
vlakem do Třebové. Turistický pochod, sraz
na náměstí TGM, radnice – zámek. Trasy od
6 km. Zpět vlakem v 15.10 nebo 17.10 hodin.
Sobota 16. 4. 2016
Zábřeh – Po stopách Eskymo Welzla
V 6.41 hodin odjezd vlakem, sraz Městský stadion, trasy 10, 15, 25 km. Zpět vlakem v 15.48
nebo 17.48 hodin.
Sobota 23. 4. 2016
Přemyslovice – v 9.11 hodin vlakem na Stražisko, po červené značce do Přemyslovic (větrný mlýn), dále neznačenou cestou na Novou
Dědinu a potom po modré značce ke Kyselce.
Po žluté značce přes Ochoz do Konice. 13 km
Neděle 1. 5. 2016
Javoříčko – sraz v 8.00 hodin u sokolovny, známou cestou do Javoříčka, v 11.00 hodin je slavnost. Po občerstvení zpět do Konice. 22 km
Zdrávi došli !!!

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v pátek 4. března po ranní mši svaté
a adoraci (přibližně v 9 hodin). Připomeneme si život sv. Terezie z Lisieux.
V sobotu 5. března se uskuteční na faře a v kostele v Konici postní duchovní obnova pro
mládež.
Mládež bude mít setkání ve spolču BETA v Konici na faře 12. března od 18 do 20 hodin.
Ve středu 23. března v 17 hodin bude v kostele Narození Panny Marie v Konici sloužena mše
svatá pro děti.
Anna Burgetová

INZERCE
Hledám k okamžitému bydlení
dům do 10 km,
menší opravy mi nevadí.
Děkuji Vám za nabídku.
732 755 910
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