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

Neustálé zvyšování
poplatku za svoz odpadů

K osmdesátinám geologa dr. Mojmíra Opletala,
konického rodáka
Pan RNDr. Mojmír Opletal, CSc., je konický rodák. Čtenáři našeho Zpravodaje
měli možnost se již dříve seznámit s jeho příspěvky o zajímavé historii jeho rodiny.
Dr. Opletal patří díky své celoživotní práci v oboru geologických věd mezi naše
přední odborníky. Má zásluhy v oblasti geologie nejen u nás, ale i v mnoha zemích
světa. Jeho příznivci, mezi které můžeme jistě počítat i občany Konice, budou potěšeni tím, že 22. dubna se dožívá v dobré tělesné kondici 80 let, přičemž ještě
pilně pracuje.
pokračování na str. 4

Vážení spoluobčané,
považuji za důležité informovat vás o usnesení Zastupitelstva města Konice, kterým byl pro
rok 2021 navýšen poplatek za likvidaci komunálního a tříděného odpadu. Je ale skutečností, že jsme to původně neměli v úmyslu, a to
i přes to, že likvidace odpadů je dotována rozpočtem města v roční částce cca 1 mil. Kč. Zastupitelstvo tedy v listopadu 2020 schválilo
obecně závaznou vyhlášku, ve které byla zachována stávající výše poplatku, tedy 690 Kč na
poplatníka a rok.
Co se tedy stalo, že zastupitelstvo své usnesení revokovalo a zvýšilo poplatek na 740 Kč?
...str. 2

Hospodář pan Stanislav Hoffmann

Zemědělství v Konici
I. část: Koničtí sedláci
Uvádíme vícedílnou část o zemědělství v Konici.
... str. 6
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou
ve zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření najdete na
internetové adrese: www.konice.cz – TITULNÍ STRÁNKA – Nové dokumenty. (Starší zápisy najdete v záložce: ÚŘAD A SAMOSPRÁVA
– Úřední deska – Rozpočet, závěrečný účet –
Rozpočtová opatření).

Rada města Konice
8. března 2021
Usnesení č. 44/2021
Rada města Konice dne 8. 3. 2021:
1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
2. Schvaluje odpisové plány příspěvkových
organizací na rok 2021 Základní školy a gymnázia města Konice, Mateřské školy Konice,
Městského kulturního střediska Konice a Technických služeb Konice dle důvodové zprávy
a příloh.
3. a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb.
o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek dle §11, dne
8. 3. 2021 ve složení členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Vlastimil Šmída a Mgr. Antonín Vymětal
schvaluje účetní závěrku Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.
b) Schvaluje hospodářský výsledek za rok 2020
ve výši 817 188,60 Kč a schvaluje rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku tak, že
tento bude plně přidělen do rezervního fondu
Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.
4. a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb.
o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek dle §11, dne
8. 3. 2021 ve složení členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Vlastimil Šmída a Mgr. Antonín Vymětal
schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.
b) Schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2020 ve výši 29 963,89 Kč a schvaluje
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rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento bude plně přidělen do rezervního fondu Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace.
5. a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb.
o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek dle §11, dne
8. 3. 2021 ve složení členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Vlastimil Šmída a Mgr. Antonín Vymětal
schvaluje účetní závěrku Městského kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.
b) Schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2020 ve výši 94 462,48 Kč a schvaluje
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento bude plně přidělen do rezervního fondu Městského kulturního střediska
Konice, příspěvkové organizace.
6. a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb.
o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek dle §11, dne
8. 3. 2021 ve složení členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Vlastimil Šmída a Mgr. Antonín Vymětal
schvaluje účetní závěrku Technických služeb
Konice, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.
2020.
b) Schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2020 ve výši 1 034 908,54 Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento bude plně přidělen do rezervního fondu Technických služeb Konice,
příspěvkové organizace.
7. a) Bere na vědomí Zprávu o činnosti a rozvoji komunitního centra zpracovanou k 3. březnu 2021.
b) Bere na vědomí analýzu dotačních možností na vybudování akustického řešení sálu
v komunitním centru.
8. Bere na vědomí dopis manželů H. ze dne
2. 3. 2021 ve věci, kterou již dvakrát projednávala s tím, že manželé H. budou přizvání na
jednáni Rady města Konice, na kterou odbor
majetkoprávní předloží rekapitulaci majetkoprávních vztahů v dané věci.
9. Schvaluje poskytnutí investičního příspěvku Technickým službám Konice, příspěvkové
organizaci, ve výši 1 100 000 Kč dle důvodové
zprávy.
10. Bere na vědomí anonymní podání občana
místní části Nová Dědina a vyjádření vedoucího odboru životního prostředí – majitel provozovny má platné povolení ke sběru, výkupu
a demontáži autovraků, vydané Krajským úřadem Olomouckého kraje.
11. Bere na vědomí stanovení termínu zápisu do Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace: zápis proběhne 4. 5. 2021 v době
od 8.00 hodin do 15.30 hodin a 5. 5. 2021 od
8.00 do 11.30 hodin.
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka
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Neustálé zvyšování
poplatku za svoz odpadů
dokončení ze str. 1
Situace se změnila koncem roku. Vláda České
republiky připravila a poslanecká sněmovna
v prosinci 2020 schválila nový zákon o odpadech, kterým výrazně navýšila částku odvodu
do státního rozpočtu za ukládání odpadů na
skládku, a to z 500 Kč na 800 Kč za tunu (pokud
množství vyprodukovaného odpadu na občana
převýší limit 200 kg/rok). Když vezmete v úvahu, co končí v popelnicích a připočítáte velkoobjemový odpad, který vyvážíme na sběrný
dvůr, pak je naprosto zřejmé, že objem 200 kg
na poplatníka výrazně převyšuje naprostá většina obcí a měst. Špatné je, že tato „státní daň“
za skládkování průběžně poroste v následujících letech, a to až na 1900 Kč za tunu.
Takže naše vyhlídky do budoucna nejsou v této oblasti nijak růžové. Celá tato záležitost má
v roce 2032 končit zákazem skládkování, kdy
má být komunální odpad likvidován ve speciálních spalovnách, jejichž síť zatím neexistuje a nevidím ani zájem státu ji budovat nebo
podporovat. Vedle tohoto těžko pochopitelného stavu je souběžně problém i s likvidací plastů. Plasty se po sběru třídí, a za toto třídění
doplácíme už nyní 2645 Kč za tunu.
Co s tím jako lidé, nebo jako zástupci města
můžeme dělat? Moc možností nemáme. Musíme všichni maximálně odpad třídit. Zejména
to, co váží nejvíce, tedy sklo a bio odpad. Tyto
dvě složky naše popelnice zatěžují nejvíce.
Pokud čtete tento článek, jistě vás může napadnout, že bychom mohli zavést nádoby na
tříděný odpad do každé domácnosti. Ale tady
cestu zatím nevidím. To, co bychom získali
možným efektivnějším tříděním, bychom zaplatili vyššími náklady za svoz od domu k domu, a to nepočítám ani zvýšené zatěžování našich komunikací sběrnými vozy a zvýšenou
„uhlíkovou stopou“.
Ke směsného odpadu, který ukládáme do popelnic si musí připočíst i velkoobjemový odpad, který vozíme do sběrného dvora. K tomuto odpadu vám nemohu radit, abyste nevyhazovali nábytek, pohovky a další věci. Systém
sběrného dvoru musíme revidovat a pracujeme na tom. Je důležité, aby ve sběrném dvoře
končil odpad jen občanů našeho města, tedy
aby nebylo ani podezření na „kamarádské výpomoci občanským průkazem“ lidem z okolních obcí. Co na sběrném dvoře skončí, to si
my všichni zaplatíme. Výjimkou je jen elektroodpad, jehož likvidace je součástí pořizovací
ceny spotřebičů.
Mohl bych dále filozofovat o tom, že by se měli
naši zákonodárci spíše zaměřit na výrobce
obalů, nastavit zálohování PET lahví a podobně, ale o tom se mluví a mluví a nakonec je zátěž pořád na lidech a obcích.
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Nekončím tedy nijak optimisticky. Je nezvratnou skutečností, že likvidace odpadů bude čím
dál dražší záležitostí. Myslete na to prosím,
kdykoliv do popelnice ponesete sklo, plechovky nebo třeba spadená jablka.
Myslete prosím na to, když vyvážíte třeba nábytek, ze kterého byste mohli odstranit plasty
nebo třeba železné kování. Vím, zní to hrozně,
ale je to zatím jediná cesta.
Ing. Michal Obrusník, starosta

Rozšíření KOMBI ZÓN
od 1. dubna 2021
Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) nabízí vedle jednotlivých
časových a síťových jízdenek také jízdenky
KOMBI ZÓNA.
Jízdenka KOMBI ZÓNA umožňuje přepravu za
stejnou cenu mezi výchozím a cílovým místem
po odlišných trasách ležících v zónách příslušné KOMBI ZÓNY za stejnou cenu. Cestující mohou využít všechny dopravní prostředky
IDSOK (osobní a spěšné vlaky, rychlíky a expres, autobusy a MHD) bez ohledu na trasu
linky. Heslem našich Kombi zón je: „do téže
cílové zastávky několika směry výhodněji“.
Jízdní doklad KOMBI ZÓNA mohou cestující
zakoupit v e-shopu IDSOK (eshop.idsok.cz) nebo na všech prodejních místech IDSOK. Papírové verze jízdenky KOMBI ZÓNA se vydávají
jako 7denní nebo měsíční.
Elektronické verze jízdenky jsou 7denní, měsíční, čtvrtletní a roční. Jízdenka KOMBI ZÓNA
pro jednotlivé jízdné se nevydává.
Za účelem zefektivnění stávajících tras jsme
zrevidovali systém KOMBI ZÓN zavedených
v systému IDSOK. Na základě dostupných statistických údajů jsme vyřadili nevyužívané
KOMBI ZÓNY a zajistili jsme zavedení nových.
Od 1. dubna 2021 tedy mohou cestující nově
využívat KOMBI ZÓNU na celou oblast Jesenicko tj. KOMBI ZÓNU 946 JE Sever a dále KOMBI
ZÓNU 947 PŘ-Líšná pro oblast Přerovska.
Věříme, že zavedením dvou nových kombi zón
dochází jak ke zjednodušení a větší dostupnosti cestování, tak k větší spokojenosti našich
cestujících.

Informace
zubní pohotovosti
FN Olomouc
Zubní LPS je zajišťována v přízemí budovy
Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie.
Vstup na pohotovost je zajištěn zvláštním vchodem.

Ordinační doba je následující:
Po – Pá: 8.00 – 12.30, 15.00 – 7.00 hodin
So, Ne, svátky: 7.00 – 7.00 hodin
V době od 22.00 do 7.00 hodin
ošetřujeme pouze život ohrožující stavy
(úrazy a krvácení)
Prosíme, dostavte se do 20.00 hodin, po této době nemůžeme z kapacitních důvodů garantovat
vaše ošetření. Žádáme pacienty, aby v době mi-
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mo ordinační hodiny pohotovostní služby vyhledali ošetření u svého praktického zubního lékaře. Zubní pohotovost telefon: 588 444 560

Pravidla lékařské
pohotovostní služby (LPS)
1. LPS zubní poskytuje jen akutní, nutnou a neodkladnou péči pacientům s akutními potížemi mimo pracovní dobu jejich zubních lékařů.
Zásadně tedy nenahrazuje další následnou lékařskou péči a ošetření, kterou je nutné si zajistit u svého registrujícího zubního lékaře.
2. Ve všech případech ošetření na LPS zubní je
pacient povinen předložit doklady totožnosti
(občanský průkaz, cestovní doklad), kartu zdravotní pojišťovny a doklad o zaplacení regulačního poplatku ve výši 90 Kč. Děti od tohoto poplatku nejsou osvobozeny (nevztahuje se jen
např. na pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy nebo umístěné v domovech pro osoby
se zdravotním postižením, na pojištěnce svěřené do pěstounské či poručnické péče apod.).
3. Děti a mladiství do 18 let musí být v doprovodu rodiče, nebo zákonného zástupce. Jinak
budou ošetřeni pouze v případě život ohrožujícího stavu.
4. Regulační poplatek ve výši 90 Kč lze uhradit
v platebním automatu na chodbě před čekárnou LPS zubní dle postupu zobrazeného přímo
na automatu. Platnost již předloženého, tedy
použitého poplatku, je do půlnoci. Pokud pacient zakoupený poplatek nepoužije, je jeho
platnost časově neomezená nebo ho může vrátit v pracovní době na pokladnu FN Olomouc.

Daňová přiznání
Od 22. 3. 2021 je realizována možnost odevzdat písemná podání pro Finanční úřad pro
Olomoucký kraj Územní pracoviště v Prostějově (tedy pro náš místně příslušný finanční
úřad) na městském úřadě v Konici. Pro občany z Konice a přilehlých obcí je „Sběrný
box“ umístěn v místnosti podatelny městského úřadu, a přístupný v době úředních
hodin úřadu, to je každé pondělí a středu od 7.30 do 16.30 hodin. Sběrný box vybírá pověřený pracovník Finančního úřadu 2×
v týdnu – vždy po úředním dnu, a zajišťuje zaevidování všech vložených podání. Do „Boxu“
je možné vložit veškerá podání určená finančnímu úřadu, zejména přiznání ke všem daním,
hlášení, plné moci, jakékoliv žádosti a ostatní
písemnosti. Podrobné informace a termíny odevzdání daňových přiznání najdete na odkazu:
www.financnisprava.cz – DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
– ROZCESTNÍK TERMÍNŮ.

Zápis do Mateřské školy
Konice, p. o.
Ředitelka školy stanovila termín zápisu na
úterý 4. 5. 2021 od 8.00 do 15.30 hodin
a středu 5. 5. 2021 od 8.00 do 11.30 hodin
bez přítomnosti dětí.
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Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné podat jednou z možných variant:
- osobním podáním
- e-mailem (s ověřeným elektron. podpisem)
- poštou
- datovou schránkou
Preferujeme osobní podání v mateřské škole (vstup ze školní zahrady).
Více na www.mskonice.cz
Komunitní centrum v měsíci dubnu bude realizovat tři akce, které lze uspořádat s ohledem
na aktuálně platná vládní opatření.

Komunitní centrum
Ukliďme Česko
sobota 10. 4. – pátek 16. 4. 2021
Registrace účasti na akci a výdej pytlů se uskuteční formou „výdejního okénka“ v komunitním centru. Sobota 10. 4. od 9.00 do 12.00 hodin, pondělí 12. 4. – pátek 16. 4. od 15.00 do
17.00 hodin. Nejsou vybrané lokality, ani místa
odkládaní nasbíraných odpadků. Je vhodné třídit přímo při sběru, výrazně znečištěné odpadky dát do směsného odpadu. Vysbírané odpadky sami vhoďte do kontejneru nebo tříděného
odpadu. Kontaktní osobou je Veronika Kutá,
tel.: 702 272 819

10000 kroků ke zdraví
dubnová výzva
Nositelem projektu je Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., která nabízí městům možnost zapojit se do této akce. Cílem akce je motivovat lidi k pravidelné aktivitě vykonané po
svých vlastních nohou, a to alespoň po dobu
jednoho měsíce. Pravidelná chůze/běh pomáhá organismu, aby byl odolnější. Důležitější
než množství ušlých kroků, je však pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí.
Do výzvy se mohou zapojit města, která prostřednictvím lokálního koordinátora motivují a podporují své občany v této aktivitě a současně pro ně připraví nejen zajímavé ceny, ale
i příznivé podmínky.
Město Konice se do této akce zapojilo a má pro
nejaktivnější účastníky připravené výhry. Akci
organizují pracovníci Komunitního centra Konice ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Městského kulturního střediska Konice.
Lokální konzultant:
Veronika Kutá, tel.: 702 272 819
Registrovat se můžete na:
https://portal.desettisickroku.cz/register
Bližší informace na plakátech, Facebooku
a webu města.

Kamínková stezka
Aktivita pro malé i velké. Budete hledat speciální červené kamínky. Nejsou putovní, ponechejte je prosím na místě. Budou označeny letopočtem a zkratkou KC. V době uzávěrky
Zpravodaje ještě nebyly k dispozici kompletní
informace k této akci. Bližší informace se dozvíte na Facebooku města, webových stránkách nebo na plakátech.
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Holóbkova mozeka
v televizi

Knihovna Konice
Propadli jste kouzlu malování kamínků?
S kamínky můžete udělat radost i někomu
dalšímu, díky hře „putovní malované kamínky“. Skupina Kamínky má facebookový profil
a jejich putování je jednoduché. Namalovaný
kamínek položíte někde venku, tak aby byl dobře viditelný pro kolemjdoucí, takový poklad
můžete přenést jinam, nebo si ho nechat a místo něj vyšlete do světa ten svůj. Pro vaše kamínky má místo i naše knihobudka, umístěná v chodbě před knihovnou. Zde můžete
své kamínky ukládat a měnit.
Jako další tip pro děti máme novou knížku od
Lucie Hášové Truhelkové Traktory. Kluci ocení sílu motorů při přípravě půdy, setí, balení
a lisování sena, vyjedou s kombajnem na pole
a zjistí, z čeho se skládá traktor. Holky nadchne kniha Ireny Hejdové Nedráždi bráchu
bosou nohou o tom, co se stane, když spláchnete brášky do záchodu a všechny malé děti potěší pohádky na dobrou noc od Tlapkové patroly. Pro dospělé máme mimo jiné detektivní
novinku autora Jo Nesba Království a oblíbené čtení Táni Keleové-Vasilkové Rodinné klubko. Pro všechny je tu nový hit J. K. Rowlingové
Ikabog. Je to po Harrym Potterovi autorčina
první kniha pro děti a původně vycházela na
internetu, aby děti mohly podle ní tvořit ilustrace. Ty nejlepší z ilustrátorské soutěže oživují tuto pohádkovou knížku.
Městská knihovna Konice a pobočky (Křemenec, Nová Dědina) se pohybují v provozu dle vládních nařízení, více informací na
www.konicka.knihovna.cz
Vlasta Snášelová, tel.: 582 396 487

V neděli 21. 3. 2021 měla naše kapela premiéru v pořadu „Muzikanti hrajte“ na TV
NOE. Tento článek píšu ještě před odvysíláním
pořadu a vůbec netuším jaké reakce vzbudí
u vás diváků. Pořad „Muzikanti hrajte“ představuje dechové kapely z různých částí naší republiky, dokonce i ze Slovenska. Proto jsme moc
rádi, že jsme vůbec dostali tu možnost v pořadu vystoupit. Snažili jsme se nejen o prezentaci kapely, ale také o zviditelnění našeho
regionu odkud pocházíme.
Potěšující informací pro naše příznivce bude
určitě fakt, že díky natočení zmíněného pořadu mohl vzniknout i náš první DVD nosič nazvaný „Holóbkova mozeka v obraze“. Po drobných technických úpravách bude hotov v průběhu měsíce dubna.
Rád bych touhle cestou poděkoval všem našim
sponzorům, partnerům a mecenášům, kteří
Holóbkovo mozeko podporují. Děkuji všem
muzikantům a zpěvákům, kteří se na natáčení
podíleli. Závěrem snad ještě vzkaz všem divákům, kteří pořad viděli. Těm, kterým se pořad
líbil: „Všude nás chvalte…“ a těm, kterým se nelíbil: „Nikomu to neříkejte…“
S pozdravem a úctou Jiří Holub

Žváčkův festival
se opět připravuje
Před rokem jsme museli z důvodu nařízených
opatření a omezení vládou akci přeložit na příště. Jednalo se již o slavnostní 25. ročník festivalu dechových hudeb. Dramaturgem a poradcem tohoto festivalu je výše zmiňovaný kapelník Jiří Holub a věřte, že tentokrát jsme měli
spolu připraveny ty největší perly. Bylo nám
líto program měnit, a tak to letos zkusíme podruhé. Už teď prozradím, že se můžete těšit
k 13. 6. 2021 na Moravanku, Babouky, Vysočinku a naši kapelu ZUŠ Konice – pobočky Protivanov, Holóbkovo Mozeko. Více příště... :-)
Tomáš Vrba, ředitel MěKS Konice

K osmdesátinám geologa

dr. Mojmíra Opletala,
konického rodáka
dokončení ze str. 1
Z jeho životopisu a profesionální činnosti uvedeme výčet toho nejdůležitějšího. I tak je toho
mnoho, pan Opletal je totiž všestrannou osobností. Mezi jeho početné záliby patřil od mládí sport – měl úspěchy jak atletice, tak kupříkladu v šachu. Stal se popularizátorem vědy,
věnoval se však také literatuře a poezii. Mezi
jeho záliby patří i kulinářství, což jistě leckdy
ocenili i milovníci dobrého jídla.
Nyní k jeho biografii. Mojmír Leopold Opletal se
narodil 22. dubna 1941 v prostějovské porodnici, jeho domovskou obcí se ale stalo město Konice. Odtud také pocházejí jeho předci, kteří
byli většinou rolníky. Jeho rodokmen byl vysledován až do roku 1630, s jeho třemi vnučkami
tedy existuje již dvanáct generací Opletalů.
Už na základní škole začal sbírat minerály a zkameněliny. To jej vedlo ke studiu na Vyšší průmyslové škole geologické v letech 1955 – 1959
v Praze. Po maturitě pracoval rok jako technik
v Ústavu užité geofyziky v Praze. Od roku 1960
studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy – zaměřil se na obor petrografie. Roku
1965 zde obhájil diplomovou práci.
V roce 1966 nastoupil do tehdejšího Ústředního geologického ústavu, dnes je to Česká geologická služba. Pracoval v oddělení, které se zabývalo hlavně geologickým mapováním, takže začal v Krkonoších, pak v Orlických horách
a posléze se přesunul do Jeseníků. Mapoval
ale také na Šluknovsku a Frýdlantsku, rovněž
i v jižních a západních Čechách.
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V roce 1973 složil rigorózní zkoušku na získání titulu RNDr. Vědecké kandidatuře mu nebylo dovoleno se věnovat – a to kvůli jeho politickým problémům. Proto získal titul CSc. na
Masarykově Univerzitě v Brně až v roce 1997.
V letech 1969 – 1970 byl tajemníkem výzkumu a asistentem vedoucího výzkumu. V letech
1985 – 2000 byl zástupcem vedoucího při úkolu při vytváření Souboru geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000. Zároveň byl hlavním redaktorem geologických map
po celém území České republiky.
Po celou dobu práce napsal i velké množství
odborných geologických prací – celkem je autorem či spoluautorem více než 200 tištěných
map a publikací, a asi stejného množství archivních zpráv a map. Podstatné je, že většina
jeho prací vychází z poznatků základního geologického mapování.
Samostatnou kapitolu tohoto jubilanta tvoří
spolupráce s geology Německa a Polska – má
řadu společných publikací s kolegy z těchto
zemí, kupříkladu mapu 1:100 000 „Lausitz – Jizera – Karkonosze“. Za českou stranu byl editorem a v roce 2001 za toto dílo obdržel stříbrnou medaili A. G. Wernera. Jako koordinátor
česko-polské geologické spolupráce získal za
dlouholetou spolupráci v roce 2002 medaili za
zásluhy v tomto oboru.
Od roku 1976 už jako renomovaný geolog začal pracovat i mimo Evropu, což patří také k jeho
velkým životním úspěchům. Stal se z něj nejvýkonnější mapující geolog a následně mapoval
Západní poušť v Iráku. V roce 1979 byl jmenován hlavním geologem a v roce 1980 hlavním
redaktorem edice geologickým map 1:100 000.
V letech 1987 – 1990 působil i ve Vietnamu, kde
byl též ustanoven hlavním geologem i redaktorem Závěrečné zprávy s dokončenými geologickými mapami 1:50 000.
V polovině 90. let se Opletal zúčastnil projektu zahraniční spolupráce s Nikaraguí ve střední Americe. I tady byl oblíben, protože patřil
k velmi společenským lidem.
Tím jeho spolupráce se zahraničím neskončila. V roce 2003 byl jako geolog expert vyslán
do Salvadoru, v letech 2007 – 2009 byl v Íránu
redaktorem dvou geologických map.
Milému jubilantovi přejeme jménem občanů
města Konice do dalších let mnoho inspirace do
další práce, pevné zdraví a neutuchající optimismus. Tím bude naplněno jeho často opakované životní motto: „Děkuji sudičkám, Bohu či
Osudu: za krásný a zajímavý život!“
Karel Pošmourný, Petr Rambousek

Fotografie: str. 1 a 4 – Mojmír Opletal na expedici v Íránu, provincie Východní Azerbajdžán,
Malý Kavkaz, str. 5 – současný portrét.
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Vyplouvá Thor Heyerdahl!
Mojmír Opletal
Šťastný člověk ve správný čas,
na správném místě býti má,
a špatnému se vyhýbá.
Neb Osud mi štěstí nadělil,
na správném místě jsem byl.
Kde do Eufratu
Tigris se vlévá
je město Khurna.
Zde býval Ráj,
kde Adam a Eva krásně se měli,
a nedostatkem netrpěli.
Eva ale Adamovi
jablko podala,
ke hříchu svedla,
a vyhnání Bohem z Ráje
zapříčinila.
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A z místa toho posvátného,
v listopadu roku
sedumdesátéhosedmého –
do moří vln
chystal se vyplout
slavný Nor,
Hayerdahl Thor.
Viděl jsem ho s jeho partou,
jak staví rákosovou loď,
i s plachtou.
Vyplul na člunu rákosovém,
jen větrem hnaném,
Tigrisem zvaném.
VIDEO na FB MěKS
On s Poseidonem,
moří pánem,
je velkým kamarádem.
To bylo šťastné setkání
s Hayerdahlem Thorem,
mým nedostižným vzorem!

ZPRAVODAJ KONICE
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Zemědělství v Konici
I. část

Koničtí sedláci
Zemědělství vždy bylo jakousi zvláštní formou podnikání – to proto, že výsledek z velké
části ovlivnila příroda. Práce zemědělců byla
namáhavá, sedláci však měli pevný vztah k půdě, a ke svému vlastnictví. Sedláci byli jakýmsi základem venkova, a jak již bylo řečeno, nebylo to lehká práce – pracovalo se od jara do
zimy, a to nepřetržitě.
Zemědělská výroba byla vždy charakteristická i pro Konici a okolí. Ráz krajiny jakoby byl
k tomu předurčen – vždyť jde o okraj Drahanské vrchoviny s nadmořskou výškou 450 m n.
m. Krajina Konice by se dala označit za podhorskou oblast, byla tvořena poli, lesy, loukami, spoustou remízků a mezí. Musíme si uvědomit, že půda měla velkou cenu a selský stav
byl dán právě vlastnictvím půdy, která se dědila z pokolení na pokolení.
V Konici byly rodiny sedláků soustředěny na
Starém městě, Příhonech, Karafiátově ulici,
Náměstí a Zádvoří. K sedláckým rodinám, tedy rodinám s vlastnictvím více jak 5 ha zemědělské půdy, patřily rodiny Buriánova, Greplova, Funkova, Hoffmannova, Hudcova, Hoňkova, Janečkova, Korkešova, Langrova, Maškova,
Mikmekova, Opletalova, Ohlídalova, Pinkavova, Pechova, Svobodova, Štafova, Tylšarova, Vy-

hlídalova a Zavíralova – to byla větší hospodářství.
Zemědělství také znamenalo starat se o dobytek i drobné zvířectvo. Dobytek vyžadoval
každodenní péči. Hovězí dobytek byl v každém
hospodářství, krávy se dojily tenkrát ručně.
Choval se červenostrakatý skot moravský. Prasata měli v každém hospodářství jak na prodej,
tak i pro vlastní potřebu. Většinou měli i koně, ty měli větší hospodáři jako svou chloubu.
Dále bychom zde našli drůbež, holuby a králíky, v Konici bylo také rozšířeno včelařství.
Hospodářství v těchto rodinách většinou stálo na prvním místě. Starali se o to, aby byl plný
chlév, aby bylo dost hnoje pro úrodnou půdu.
Ve větším hospodářství pracovala také děvečka nebo pacholek, čeledín jako pomocná síla
pro hospodáře. Život v těchto rodinách vypadal jako v rodinách zemědělců – když děti přišly ze školy, následovalo další zaměstnání doma – posbírat vajíčka, nařezat sečku, nanosit
brambory a řepu, obracet seno, pokládat povřísla, odnést mléko a spousta dalších prací.
K učení a úkolům se děti dostaly až večer.
A co se většinou v Konici pěstovalo? Pšenice,
žito, brambory, oves, ječmen, krmná řepa, pícniny, na menších plochách i cukrovka, luštěniny, len, mák a zelenina. Stranou nezůstaly ani
louky. Zemská odborná škola hospodářská
v Konici (dnes zdravotní středisko) se starala
o rozvoj ovocnářství, vysazovaly se zde ovocné
školky.

Trh dobytka – 1914
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Selská jízda v hanáckém kroji na dvoře
(Staré město 125)
V zimě pomáhala sedlákům Odborná hospodářská škola, která byla v Konici vybudována,
a kde se přes zimu značná část zemědělců
vzdělávala a získávala nové poznatky o pěstování plodin a dostupnosti nové mechanizace.
Také pomáhalo Hospodářské družstvo a Hospodářská družina. Jejich činností byl výkup
a zásoby obilí, hospodářské potřeby a veškerá umělá hnojiva.

ZPRAVODAJ KONICE
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Kopání brambor – nad Konicí na stráni u bývalého Státního statku
V Konici působil také obvodní zvěrolékař
MVDr. Gustav Kostka. Potřební byli i řemeslníci jako kováři Mašek nebo Popelka, koláři
Hoňka a Trbušek, sedláři Badal a Konůpka.
Jatka Konice sloužila na prodej a nákup dobytka. Na hřišti za nádražím se každý týden
konal svoz dobytka, kdy byl dobytek vykupován a odsunut vlakem do větších jatek mimo
Konici. O něco později začala provozovat svoji
činnost Strojní traktorová stanice, která byla
vybavena potřebnou mechanizací. Hospodářské stroje obstarávala i firma Nykl. Potřebná
byla i spolupráce s místními myslivci, mezi
které patřili pánové Dvořák, Matějka, Franc,
Haviger, Hladík, Smutný, Škoda a další.
Jak víme, v padesátých letech se situace změnila. Nové politické poměry změnily představu o zemědělství na vesnici, záměrem bylo vybudovat družstva. Sedláci se samozřejmě brá-

Kopání brambor – 1941

nili, a tak se využívalo i donucovacích prostředků, jak založit socialistickou velkovýrobu. Sedlákům byla pronajímána pouze půda,
kterou nikdo nechtěl, další věcí byl přepis povinných dodávek, který určoval množství výrobků na výměru půdy. Navíc v každé rodině
byl někdo určen na práci v zemědělství v družstvu. Roku 1951 začal pracovat přípravný výbor JZD, bylo uspořádáno několik propagačních schůzí, ale s ohlasem se družstevní myšlenka setkala jen u některých konických občanů. Nedařilo se prosadit výhody společného
hospodaření a získat vlastníky pozemků. V roce 1955 místní výbor přešel z přípravného
výboru na Jednotné zemědělské družstvo III.
typu. Byla postavena drůbežárna a zaveden
velkoodchov prasat. V roce 1957 došlo ke značnému rozšíření členské základny a také přistoupilo více zemědělců a bylo provedeno scelení pozemků. V roce 1959 pak po přesvědčovací kampani vstoupili do JZD všichni výkonní zemědělci. Poslední do JZD šli největší sedláci – zatrpklí a nešťastní…
Společné hospodaření bylo završeno stavbou
kravína v Konici, kde 15. června 1960 bylo
umístěno 96 krav.
A tak byly generační vazby velkých hospodářů zpřetrhány, dnes se do této práce nikdo nehrne. Nemalou devízou však zde byla radost
z výsledků snažení a spojení s přírodou.
„Uvedené období jsem zažila jako dítě a v dospívání, vyrostla jsem v zemědělství a pracovala tam 45 let ve všech formách hospodaření.“
Ing. Božena Slouková

Článek na téma zemědělství – Koničtí sedláci, do roku 1964, kdy vznikl Státní statek Konice, zpracovala Ing. B. Slouková, fotografie
dodal Bc. J. Procházka. Příště uvedeme Zemědělství v Konici část II.: Státní statek Konice,
od roku 1964 do roku 1992.
INZERCE

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

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

Koupím větší byt s lodžií
nebo balkonem.
Mobil: 605 541 452
S přítelem sháním ke koupi
chatu, chalupu.
Tel.: 731 078 958
Hledáme ke koupi rodinný
dům nebo alespoň parcelu
k výstavbě.
Tel.: 604 608 790

Přijme muže i ženy na pracovní pozice:

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

Mechanik-elektronik – dvousměnný provoz
Co od Vás čekáme:
• vyučen v oboru elektro – elektronických zařízení
• vyhl. 50/1978 Sb., min. § 6
• praxe v oboru elektro min. 3 roky
Co bude Vaším úkolem /náplní práce:
• provádění oprav elektrických a elektronických zařízení
• seřizování a údržba výrobních linek
• údržba a drobné opravy elektronických zařízení
• údržba technologických počítačů
• údržba technologických IT sítí

Provozní zámečník
na ranní směně i v nepřetržitém provozu – střídání směn
Co od Vás čekáme:
• SOU /SŠ strojírenského zaměření
• svářečský průkaz
• základní znalost práce na obráběcích zařízení
• řidičské oprávnění na plošinový vozík a VZV – výhodou
• praxe v oboru alespoň 2 roky
• zručnost, samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost a flexibilita
Co bude Vaším úkolem / náplní práce:
• zajišťování plynulého chodu daného provozu
• odstraňování závad na jednotlivých zařízeních a výrobních linkách
• spolupráce při montáži a demontáži výrobních zařízení
• provádění preventivních prohlídek jednotlivých zařízení

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, 516 427 706

www.sklomoravia.cz
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