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Na konickém zámku proběhla nevšední výstava

ZŠ a G Konice

.

Hlavně nesmí býti smutno

V pátek 8. dubna v podvečer proběhla v konické zámecké galerii vernisáž výstavy obrazů
Mgr. Ilony Strejčkové. Paní Strejčková vystudovala Pedagogickou fakultu UP Olomouc –
obor přírodopis a základy zemědělské výroby.
Celý život vyučovala na školách v Tovačově,
Lipníku nad Bečvou a Olomouci.
Za svou kariéru vyučovala nejen předměty své
aprobace, ale i tělesnou výchovu, rodinnou
a hudební výchovu a v posledních letech i výchovu výtvarnou. Přesto, že ráda kreslila již
od mládí, právě výuka tohoto předmětu ji přiměla k hlubšímu zájmu, studiu a zkoušení různých výtvarných technik. Výtvarný obor ji nakonec zaujal natolik, že začala sama malovat,
nejprve s dětmi v hodinách, potom sobě pro
radost, až byla v r. 2009 přijata do výtvarné
skupiny Olomoučtí.
Ve svých obrazech zachycuje krásy okolní přírody a to pomocí technik olej, tempera, akvarel, pastel. Nejčastější motivy jsou květiny, motýli, krajiny, ale i portréty.
Přestože Ilona Strejčková tvoří v rámci výtvarné skupiny Olomoučtí, její ateliér se nachází
v obci Dzbel, kde žije její syn. Právě z přírody
Dzbele i celého Konicka čerpá náměty pro svou
tvorbu. Její náměty jsou mnohem pestřejší.
Mezi ty opravdu netradiční a mezi výtvarníky
málo obvyklé patří malby mlhovin.
Právě tyto malby byly důvodem pozvání Ing. Jaroslavy Olivové, která jednak autorku a její

tvorbu představila a v rámci vernisáže uskutečnila přednášku Vesmír z pohledu Hubbleova teleskopu.
Dalším významným hostem, který vystoupil
na úvod přednášky byl olomoucký vědec prof.
Vítězslav Bičík.

Před časem si ve školní družině konické
školy zazpívali účastníci pěvecké soutěže
„O zlatý zvoneček“. I přes trochu trémy děti předvedly pěkné pěvecké výkony.
5. dubna nás potěšilo svým vystoupením
Malé hudební seskupení z Prostějova. Holky a kluky nalákaly známé písničky J. Nohavici a dvojice Svěrák-Uhlíř. Všem bylo
s muzikou veselo! Zpívalo se, tleskalo i tančilo. Bylo to vydařené „Dětské odpolední
muzicírování“.
B. Šmídová, vychovatelka ŠD

POZVÁNKA

Zájem o tuto netradiční tematiku byl nečekaně velký, vernisáže i přednášky se zúčastnilo
na pět desítek návštěvníků.
Těm, které malířčina tvorba zaujala, mohu přislíbit, že MěKS Konice plánuje pro příští rok
v zámecké galerii výstavu celé skupiny Olomoučtí.
Jiřina Novotná

ZPRAVODAJ KONICE

strana 2

Rada
města Konice
4. dubna 2016
Usnesení č. 26/2016
1. Rada města Konice bere na vědomí Nabídku zpracování a vydání publikace pro město
Konice od F.R.Z. agency, s.r.o., Čechyňská 353/8,
602 00 Brno.
2. Rada města Konice:
a) Bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru
Zastupitelstva města Konice ze dne 1. 4. 2016.
b) Ukládá kronikářce města Konice doplnit
chybějící zápisy.
3. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o dílo č. 22/2016 na zajištění pravidelných revizí
dětského hřiště v Konici.
4. Rada města Konice schvaluje dodavatelem
tradičního ohňostroje v rámci 22. ročníku Vánočních trhů v Konici společnost Flame In
Stars, s.r.o., Na Bělidle 15, Praha, varianta B
nabídky – příspěvek města na ohňostroj ve
výši 40 tis. Kč.
5. Rada města Konice schvaluje:
a) Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na akci „Oprava kapličky sv. Libora v Ladíně“ v roce 2016.
b) Smlouvu o dílo č. 2/2016 na akci „Oprava
kapličky sv. Libora v Ladíně“ mezi městem
Konice a společnosti STAMO, s.r.o.
6. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o poskytování služeb provozu profilu zadavatele
a elektronického nástroje – Portál pro vhodné uveřejnění č. SM/030405/2016 se společností QCM, s.r.o., IČ: 26262525, Bellova 40,
623 00 Brno.
7. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV014330037324/001 mezi městem Konice
a E.ON Distribuce, a.s., týkající se pozemku
p.č. 1027/6 v k.ú. Konice.
8. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronájmu pozemků v k.ú. Nová Dědina u Konice dle
přílohy.
9. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti číslo 2016-17 uzavřenou se
společností REHAFYZ, s.r.o., týkající se pronájmu místností č. 5 a 6 v budově Centra zdravotních služeb č.p. 392 v Konici.
10. Rada města Konice schvaluje Dodatek číslo
06/2016 ke Smlouvě o dodávce prací a služeb
číslo 06/96 ze dne 2. 12. 1996 uzavřenou se
společností Služby města Konice s.r.o. týkající
úklidu v Centru zdravotních služeb č.p. 392
v Konici.
11. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 47,53 m2
(3 kanceláře) v budově č. p. 28 (stavba pro
administrativu) na Masarykově nám. v Konici, která je součástí pozemku p. č. st. 816 v k. ú.
Konice.
12. Rada města Konice schvaluje smlouvu číslo
16-2016 o úklidu budovy č. p. 28 na Masarykově náměstí v Konici s účinností od 1. 6. 2016.

13. Rada města Konice schvaluje Rozpočtová
opatření č. 11/2016.
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv na poskytnuté
neinv. náhrady – náklady nutné na zabezpečovací práce. (Pád části domu ul. Na Příhonech
– platba za vlastníka.) Rozpočtové opatření ve
výši 100.000,– Kč
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif.
rezervy, org. 5000000 – 100.000,– Kč,
§ 3639 komunální služby, pol. 5192 poskytnuté neinv. náhrady, org. 16000000 100.000,– Kč.
14. Rada města Konice schvaluje použití finančních darů MěKS v Konici na zajištění koncertů KPH: 20. 1. 2016 v celkové výši 4.000,– Kč,
17. 2. 2016 v celkové výši 7.000,– Kč a 23. 3.
2016 v celkové výši 6.000,– Kč.
15. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 20
k pojistné smlouvě č. 7720023720 uzavřené
se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group.
16. Rada města Konice schvaluje zastoupení
společností AC CORPORATE, a.s. na základě
plné moci ve věci zpracování a předložení nabídek a případných návrhů pojistných smluv.
17. Rada města Konice schvaluje uzavření Dohody s Úřadem práce České republiky o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
a dále vytvoření 12 pracovních míst v roce
2016 na dobu určitou pro výkon veřejně prospěšných prací.
18. 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 Bohuslavice,
Brodek u Konice, Budětsko, Lipová a Ludmírov.
19. Rada města Konice schvaluje v souladu
s §102 odst. 3 zákona O obcích Smlouvu o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI
mezi městem Konice a Wolters Kluwer ČR, a.s.
20. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronájmu pozemků v k.ú. Nová Dědina u Konice
dle přílohy.
21. Rada města Konice schvaluje:
a) Přijetí dotace ve výši 30.000 Kč s účelem
použití dle čl. I odst. 2 a 4 smlouvy.
b) Znění veřejnoprávní smlouvy „Smlouva O poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád ve
znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.“ V rámci vyhlášeného
dotačního titulu „Podpora zkvalitnění služeb
turistických informačních center v Olomouckém kraji“, kdy účelem dotace je částečná úhrada výdajů na činnosti TIC Konice v rámci realizace projektu „Zkvalitnění služeb TIC VII“.
22. Rada města Konice schvaluje:
A. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Sboru dobrovolných hasičů v Konici“ ve výši
49.000 Kč.
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b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost pro Sbor dobrovolných hasičů v Konici, IČ: 70900311, ve výši 49.000,– Kč.
B. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
Charity Konice – Mateřské centrum Srdíčko
v Konici ve výši 10.000,– Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost Charity Konice – Mateřské centrum Srdíčko v Konici IČ: 47921218, ve výši 10.000,– Kč.
Rada města Konice doporučuje ke schválení
Zastupitelstvu města Konice:
C. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
Charity Konice – charitní pečovatelská služba,
ve výši 190.000,– Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost Charity Konice – charitní pečovatelská
služba, IČ: 47921218, ve výši 190.000,– Kč.
23. Rada města Konice doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice:
a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
Tělocvičné jednoty Sokol Konice ve výši
100.000,– Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost Tělocvičné jednoty Sokol Konice,
IČ: 47919949, ve výši 100.000,– Kč.
24. Rada města Konice souhlasí s převzetím
finančního účelově určeného daru na základě Darovací smlouvy. Příjemce Základní škola
a gymnázium města Konice, od dárce společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČO: 24231509.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti
0, v bodě 5, písmeno b) se zdržel 1

VÝZVA
Vyzýváme podniky, firmy, instituce a spolky, které působí na území
města Konice, o dodání podkladů
a informací z jejich činnosti v letech 2008 – 2015, které by mohly
být využity pro zápisy do kroniky
města Konice za uplynulé období.
Uvítáme rovněž příspěvky z osadních výborů místních částí Čunín,
Křemenec, Ladín, Nová Dědina
a Runářov.
Příspěvky, prosím, zasílejte
do 31. 5. 2016
na kronikářku města Konice,
kontakt: Ing. Jana Šťastná,
Městský úřad Konice,
odbor vnitřních věcí,
Masarykovo nám. 27,
e-mail: jana.stastna@konice.cz,
tel.: 607 817 286
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První koncert

Program KČT
květen 2016

Muzea řemesel Konicka
Prvního dubna se v sále konického zámku konal první koncert Muzea řemesel Konicka.
Hlavní hvězdou večera se stal houslista moravské filharmonie Martin Píštěk, který profesionálně odehrál skladby v tradičním i moderním pojetí. Několikrát byl odměněn dlouhým potleskem a vytvořil opravdu výjimečnou
atmosféru. Organizace koncertu byla v rukou
členů a dobrovolníků Muzea řemesel Konicka a troufám si říct, že se nám napoprvé vše
vydařilo. O přestávce jsme účastníkům nabídli malé občerstvení a po koncertě si každý
mohl odnést malou perníkovou sekerku jako
pozornost na náš první koncert. Děkujeme
všem, kteří nám s organizací pomohli – tento
koncert byl právě pro Vás! Další koncert plánujeme kolem letošních Vánoc a máte se opět
na co těšit!
A zajímavá nabídka:
Kdo má zájem podílet se na vybudování zóny
pasivního odpočinku „U Traktorky“ formou zasazení stromu s jeho jménem, hlaste se u pana Pavla Šína, výsadba již brzy začíná.
A dobrá zpráva:
Dne 7. 4. nám Rada Olomouckého kraje potvrdila získání dotace na 1. ročník Konického
dne řemesel, který se bude konat ještě před
letními prázdninami. Místo, čas a program vám
upřesníme prostřednictvím Zpravodaje.
Za Muzeum řemesel Konicka zdraví
Mgr. Zuzana Šínová, tajemnice
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Neděle 1. 5. 2016 – Javoříčko – sraz v 8.00 hodin u sokolovny. Uctění památky padlých. Po
občerstvení zpět do Konice. 22 km
Sobota 7. 5. 2016 – Olomouc – v 9.11 hodin
odjezd vlakem. Navštívíme Pevnost poznání
a botanickou zahradu. Zpět v 14.32 hodin nebo v 16.30 hodin.
Sobota 14. 5. 2016 – Dolní Morava – odjezd
v 7.00 hodin z autobusového nádraží, na výletu navštívíme i Stezku v oblacích.
Neděle 22. 5. 2016 – Konická pouť
Sobota 28. 5. 2016 – Loštice – odjezd v 8.00
hodin od benzinky, odjezd auty. Putování za
loštickým tvarůžkem. Turistický pochod. 15 km

Vážení přátelé,
přicházíme k vám s aktuálními informacemi
ohledně dění kolem MAP (Místní akční plán)
vzdělávání v ORP Konice (obce s rozšířenou
působností). Dne 7. 4. 2016 proběhlo na zámku v Konici další pracovní jednání aktérů vzdělávání v ORP Konice (zřizovatelé, ředitelé MŠ,
ZŠ, Gymnázia, ZUŠ) s členy realizačního týmu
MAP v ORP Konice. Na schůzce byli přítomni
i hosté Mgr. Pavel Roubínek – zástupce ITI (Integrované teritoriální investice) Olomouckého kraje a Bc. David Mišo, DiS – zástupce KAP
(Krajské akční plánování).
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Sobota 4. 6. 2016 – Dzbel – sraz v 9.00 hodin
na kruháči, po červené zn. do Šubířova, přejdeme na žlutou zn. a dojdeme do Dzbele, kde
se koná Pohádkový les. Občerstvení a zábavný program. 15 km
Čtvrtek 9. – 12. 6. 2016 – Jihlava – turistický
pobytový zájezd.
Sobota 18. 6. 2016 – Moravská Třebová – odjezd v 8.47 hodin do Chornic, po modré zn. na
rozcestí a neznačenou cestou obejdeme Hušák
na zelenou značku, po které dojdeme přes Peklo až do Mor. Třebové. Zpět vlakem v 15.10 hodin nebo v 17.10 hod. 16 km
Sobota 25. 6. 2016 – Konické štrapáce – sraz
v 7.30 hodin u restaurace Na Bytovkách. Turistický pochod, trasy 6, 10, 20, 35 km.
Zdrávi došli !!!!

INZERCE

vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

brašnář, brašnářka, šič, šička
Náplň práce:
Šití na průmyslových šicích strojích – šití na rovných šicích strojích,
šití na šicích automatech.

Nabízíme:
Zajímavé mzdové ohodnocení, měsíční prémie
za plnění úkolových norem, příspěvky na stravování,
stabilní zaměstnání, práce na plný pracovní úvazek.

Další informace:
Pracovní doba v jednosměnném provozu 7,5 hodiny denně.
Průměrná mzda na tuto pracovní pozici je vyplácena ve výši 16.000 Kč.

Bližší informace Vám poskytne:
Hana Wiesinger, personální manažerka
tel.: +420 582 314 264, +420 736 510 793
e-mail: h.wiesinger@gala.cz
adresa: Gala a.s., Západní 1/75, 797 32 Prostějov – Krasice

Účastníci setkání byli formou prezentace seznámeni s možnostmi investiční podpory škol
v Regionu HANÁ v letech 2016–2020. Mgr. Pavel Roubínek předal informace ohledně financování v rámci ITI (www.olomoucka.aglomerace.eu). Obce ORP Konice, které jsou součástí
ITI: Bohuslavice, Brodek u Konice, Budětsko,
Dzbel, Hačky, Hvozd, Jesenec, Konice, Lipová,
Polomí, Raková u Konice, Stražisko, Suchdol.
MŠMT ke konci roku 2015 zaslalo do všech
škol v ORP Konice dotazníky týkající se jednotlivých opatření MAP (ty byly zmíněny v minulém článku). Vyplněné dotazníky MŠMT vyhodnotilo a v agregované formě zaslalo zpět
na SO ORP Konice. Dále bylo přislíbeno, že
každá škola, která se dotazníkového šetření
účastnila (z údajů MŠMT vyplynulo, že dvě
školy v rámci ORP Konice dotazník nevyplnily), dostane v nejbližší době vyhodnocené dotazníky zaměřené pouze na ni a její potřeby.
Účastníci setkání byli okrajově seznámeni s agregovanými údaji. Ty byly rozděleny zvlášť pro
mateřské a zvlášť pro základní školy.
Dalšími body programu setkání byla jednotlivá opatření MAP vzdělávání v ORP Konice.
Diskutovalo se zejména o začlenění a rozsahu
jednotlivých doporučených a průřezových témat do MAP vzdělávání v ORP Konice. Realizační tým též poskytl informace o aktuálním
stavu neformálního a zájmového vzdělávání
v oblasti.
Následně byli jmenovitě představeni členové
řídícího výboru MAP vzdělávání v ORP Konice. Seznam členů Řídícího výboru MAP vzdělávání ORP Konice byl jednomyslně schválen.
Na setkání aktérů vzdělávání volně navázalo
první jednání Řídícího výboru.
S aktéry vzdělávání v ORP Konice budou dále
organizována samostatná jednání a individuální konzultace.
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice:
Ing. Ludmila Solovská, Ing. Jaroslav Brzák,
Mgr. Pavla Valentová, Mgr. Jana Procházková
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Rodová jména na Konicku
Rod Opletalů z Konice
V každé vsi či městečku jak na Moravě, tak
v Čechách, se vyskytují rodiny, jejichž příjmení je tam poměrně hojné. A to se dobře pozná
i na hřbitově, kde se některá jména opakují.
Platí to i pro Konici; na zdejším hřbitově uvidíte několik hrobů s příjmením Opletal. A ještě více Opletalů se z Konice odstěhovalo – nejvíce do Olomouce, ale též do Prahy. Mezi ně
patří také naše rodina. A o ní si dovolím něco
napsat. Pro Moravu jsou typická příjmení, která ukazují na nějakou činnost: např. Nakládal,
Ohlídal, Zaoral, Zapletal i Opletal. A rodin se
jménem Opletal je nejvíce v okolí Prostějova
a Litovle. Také známý Jan Opletal (co zahynul
při likvidaci studentských protestů v listopadu 1939) pocházel z Nákla u Litovle.
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(foto 1), a nakreslil do „Stromu rodiny Opletalů“ (foto 2). Jsou zde uvedeni všichni Opletalové, ale také řada jiných příjmení z přivdaných, či přiženěných rodin (např. Antl, Bittner,
Burián, Dvořák, Husák, Jandáček, Kalvoda, Kantor, Kotiš, Krč, Krejčí, Krč, Mikš, Nejedlý, Novotný, Novák, Pinkava, Přikryl, Snášel, Sochatzi, Spurný, Svoboda, Trávníček, Václavek, Valert, Vít, Zapletal).
Jako nejstaršímu synovi mi táta Kroniku předal a zavázal mne, abych v ní pokračoval. Dělám to jinak nežli on, který vše psal do Kroniky ručním psaním perem tuší a kreslením do

prapředek. On byl význačným obyvatelem Konice, protože byl „kantorem“; to nebyl tehdy
učitel, ale „obchodník“, který vykupoval po chalupách v zimě utkaná lněná plátna, a ta vozil
na prodej do Prostějova a Litovle. Asi vydělával slušné peníze, když se vydal v roce 1873
na světovou výstavu do Vídně, kde se nechal
vyfotografovat (viz foto 3).
Významným Opletalem byl i můj táta Adolf.
Občas se „chlubil“ tím, že má 4 Akademie: Obchodní akademii v Prostějově, Leteckou akademii v Hranicích, Vojenskou akademii Klementa Gotwalda v Praze a Vysokou válečnou

Stromu. Já pokračuji tak, že píši „Povídky“ a jiné „Statě“ jak o naší rodině, tak o mém pestrém životě; strávil jsem služebně více než po
roce v Iráku, ve Vietnamu, Střední Americe
a navštívil i řadu jiných zemí. Těch ca 250 příbuzných z rodinné kroniky, o kterých mi táta
předal data, jsem přepsal na počítači do digitální verze a přidal tam nověji narozené osoby; v současné době je v databázi 610 osob!
Každá osoba má svoji „kartičku“, kde je uvedeno datum a místo narození, sňatku a úmrtí.
V „nadhlaví“ jsou uvedeni rodiče, „vedle“ sourozenci, a „dole“ děti. Mezi těmito informacemi se dá „přepínat“. Dále je uveden důvod úmrtí
(druh nemoci apod.), povolání, bydliště a může
být vložena fotografie osoby. Celkově jsou to
tisíce informací o Opletalech, ale i dalších rodinách, většinou z širšího okolí Konice. Obě
hlavní větve Opletalů (táty a jeho bratra) mají
12 generací. Jen šlechtické rodiny mohou mít
starší rodokmeny!
Vzpomenu na některé význačné Opletaly: Začnu Vilibaldem Opletalem, který byl synovcem
mého dědy + bratrancem táty, a který patřil
k zakladatelům Skautů na Moravě (založen
1914). Vilibald (Josef) Opletal se narodil 23. 1.
1887, bydlel v Konici č. 112 a padl na Piávě
1916. Jeho otec byl Opletal Vilém, nar. 17. 2.
1844, bratr mého dědy Antonína!, a dědeček
Opletal Ondřej (nar. 29. 11. 1814 v Konici
č. 140). Ondřej Opletal je náš společný pra-

školu Vorošilova v Moskvě, kde získal titul
Ing. Zajímavé informace: Vorošilovku absolvovali mj. generál Moše Dajan z Izraele a kurdský velitel Bardzání. Před válkou byl táta poručíkem letectva a sloužil na letišti v Prostějově. V roce 1934 založil s kamarády fotbalový klub SK Konice (referoval jsem o tom ve
Zpravodaji Konice – 2013/12: „Víte, že se fotbal v Konici hraje už 80 let?“). Za války se zúčastnil odboje. V letech 1945–1949 byl velitelem letiště v Olomouci a zde se mj. podílel na
výcviku budoucích izraelských pilotů, kteří pomohli zachránit vznikající stát Izrael, (Tehdy
ještě nebyl nepřátelský!) který byl napaden
okolními arabskými státy. Později byl členem
Generálního štábu armády ČSR a ke konci kariéry velitelem PVOS (protivzdušná obrana)
Západního vojenského okruhu; měl sice jen
hodnost plukovníka letectva, ale byl ve funkci
generálporučíka (dvě hvězdy). Přel se s tehdejším ministrem národní obrany Lomským
o tom, jak má správná PVOS vypadat, a ten
tátu místo toho, aby se stal jeho náměstkem
(byl ten návrh), tak ho z armády v roce 1962
vyhodil. Nejdříve, počínaje rokem 1948, byli
z armády vyhození všichni vojáci, co bojovali
na západní frontě (někteří zavřeni, nebo i popravení – generál Pika), později i ti, kteří bojovali na východní frontě. A „úplný pořádek“ udělali tak, že z armády vyhodili všechny, kteří
byli v armádě za I. republiky; jedním z posledních byl můj táta, tomu nepomohlo ani to, že
byl v KSČ, měl Vysokou válečnou školu v Moskvě, a byl tehdy naším největším odborníkem na
nově zaváděnou raketovou leteckou obranu.

Rodina Opletalova
Táta Adolf Opletal, rodák z Konice (1914), byl
za války rok a půl úředníkem (přes finance,
jako absolvent Obchodní akademie) Okresního úřadu ve Vyškově. Jako každý státní zaměstnanec v Protektorátu musel doložit, že nemá
židovské předky do třetího kolena. Když našel tři povinná nežidovská „kolena“, tak se mu
pátrání zalíbilo, že pokračoval v hledání na matrice v Přemyslovicích a potom v Konici, kam
se předci začátkem 18. století přestěhovali. Začal pak sestavovat rodinnou kroniku – psal jak
knihu, tak nakreslil i strom života. Nejstarší
zmínku o našem rodu našel v matrice ze dne
28. 9. 1706. V zápise o svatbě je latinsky napsáno: „Mathaus (Matouš), manželský syn Mathia (Matěje) si bere za manželku Catherine
Nowak“ Uvedeni jsou i svědci: Martinus Chromeczek a Thomas Trbuschek (všiměte si přepisu jmen). Ale není tam uveden rok narození
Matouše; ale v matrice je už zápis, že umřel
1. 8. 1745.
K tomu patří tento komentář:
1. Obvykle si lidé myslí, že příjmení jsou „povinná, či obvyklá“ až po roce 1700, ale někde
to bylo i dříve.
2. V zápisu není uveden datum narození ženicha ani nevěsty.
3. Je zde však napsána tehdy důležitá informace, že je: „manželský syn“.
4. Z data úmrtí Matouše (ženicha, 1. 8. 1745)
se dá vypočíst, že v roce svatby měl o 41 let
méně; za předpokladu, že měl 33 let (obvyklý
průměr ženitby mužů), se narodil asi 1673
a umřel v 72 letech. To byl tehdy vysoký věk;
ale i řada dalších Opletalů se dožila věku přes
70 let. Při odhadu, že jeho otec ho měl v 35 letech, se nejstarší zaznamenaný Matěj Opletal
narodil asi 1638 (nebo mezi lety 1630 až 1640).
Hlouběji do historie se dá dostat jen u šlechtických rodin. Je to proto, že Rakušáci až řadu
let po Bílé hoře „udělali všude pořádek“, když
nařídili a prosadili, aby na matrikách (u kostelů) byla zaznamenávaná všechna narození,
vdavky a úmrtí. Předtím byly tyto zápisy nepovinné.
Táta byl velmi pečlivý a uměl také krásně psát
a kreslit. Všechny poznatky, o ca 250 příbuzných, napsal do „Kroniky rodiny Opletalů“

květen 2016
Dalším význačným členem naší rodiny byl
František Valert, můj bratranec, vynikající kameraman šedesátých let. S režisérem Podskalským natočil mj. slavné filmy: Světáci, Noc na
Karlštejně, Ta naše písnička česká. Protože
natáčel vjezd okupačních vojsk v roce 1968,
který vysílaly zahraniční televize, tak raději
v roce 1969 emigroval. Skončil jako profesor
na Universitě umění v Los Angeles; tam by se
profesorem nestal, kdyby nebyl vynikající odborník a pedagog.
U mladé generace je známý můj syn Michal
Opletal (1976), který má umělecké jméno
Orion, a získal v roce 2009 cenu Zlatý anděl; je
„frontman“ kapely PSH a dý-džej.
Pro obyvatele Konice byl nejznámějším Opletalem Dušan Opletal (28. 8. 1930; můj vlastník – naši tátové byli bratranci), který byl dlouholetým tajemníkem MNV.
Na závěr uvádím hlavní (mužské) 2 kmeny
rodiny Opletalů („pražská větev“ Adolfa /9/,
prvního autora rodokmenu): 1. Matěj Opletal
(asi 1638 – ?), 2. Matouš Opletal (asi 1673 –
1745, 72 let), 3. Jan Opletal (1713 – 1759, 46
let), 4. Jakub Opletal (1746 – 1822, 76 let), 5.
Václav Opletal (1780 – 1853, 73 let), 6. Ondřej
Opletal (1814 – 1890, 76 let), 7. Josef Opletal
(1841 – 1909, 68 let), 8. Antonín Opletal
(1873 – 1949, 76 let), 9. Adolf Opletal (1914 –
1971, 77 let), 10. Mojmír Opletal (1941 – ),
11. Tomáš Opletal (1974 – ), 12. Filip Opletal
(2013 – ). Přes bratra Pavla (1944, který je
dvojnásobný praděda) má naše rodina už 13
generací! Pavel si může „sestavit“ vlastní větev rodokmenu, až po tátu (9.) je to shodné,
ale konec je už „po přeslici“.
Až včetně 8. je shoda; (u „olomoucké větve“
Antonína /9/): 9. Antonín (1911 – 1980, 69
let), 10. Petr (1939 – 2008, 69 let), 11. Radim
(1963 – ), 12. (Šimon 2001 – ). Všichni Opletalové umřeli na kardiovaskulární choroby, ale
v poměrně vysokém věku; kdo měl přes 70
let, to byl stařeček! Na konec vysvětlím, jak
vzniklo příjmení Opletal. Byli to v širším slova
smyslu košíkáři. Na hranicích pozemků (polí)
bývaly ploty vytvořené z kůlů a kolíků, které
byly propleteny vrbovými proutky. A to dělal
řemeslník – oplétač = Opletal; ten ploty nejen
dělal, ale přitom často i „vyměřoval“ hranice
pozemků – např. při dělení.
Mojmír Opletal
Foto 1. Titul Kroniky.
Foto 2. Ondřej Opletal se nechal vyfotografovat
na světové výstavě ve Vídni (1873). Může to být
nejstarší fotografie konického rodáka!

INZERCE
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
TVRDÉ + MĚKKÉ
(PILINY + ZBYTKY DŘEVA)
MOŽNOST DOPRAVY
bližší informace
tel.: 606 893 919
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
Pečovatelská a ošetřovatelská
služba Charity Konice
Charita Konice má registrováno několik služeb, které mohou poskytovat péči široké veřejnosti.
K jednotlivým službám patří Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba,
Dům pokojného stáří v Bohuslavicích a Mateřské centrum Srdíčko. Dále nabízí Charita
Konice svým klientům také službu pastorační
asistentky, služba je poskytována zdarma na
základě předešlé telefonické domluvy na tel.
čísle: 739 524 363.
Služby jsou poskytovány různým cílovým skupinám.
V dnešním čísle Vám přiblížíme rozdíl pečovatelské a ošetřovatelské služby Charity Konice.
Obě tyto služby jsou poskytovány terénně, pracovnice pečovatelské služby i zdravotní sestry
dojíždí do domácnosti klientů, aby jim zajistily potřebné služby nebo úkony.
CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pečovatelská služba Charity Konice poskytuje terénní a ambulantní péči.
Díky pečovatelské službě je umožněno klientovi, aby zůstal ve svém domácím prostředí.
Vytváříme podmínky, ve kterých se klient cítí
důstojně, respektujeme způsob života a přizpůsobujeme se klientovým potřebám.
Služba pomáhá klientovi s péčí o sebe, což
jsou převážně úkony osobní hygieny, poskytuje pomoc v domácnosti a přípravu a podání
jídla a pití.
Terénní služba: Pracovníci v sociálních službách (dříve pečovatelky) dojíždí do domácnosti ke klientům, aby pomohli klientům zajistit
úkony běžné péče o svoji osobu (např. krmení, oblékání, chůze, přesuny…), zajišťují pomoc při osobní hygieně a péči o vlasy a nehty,
dále napomáhají při zajištění stravy či dovozu stravy, úkony spojené s péčí o domácnost
klientů (např. nákupy, úklidy, praní a žehlení
prádla…) a v neposlední řadě také zajišťují
doprovod dospělých k lékaři, na úřady apod.
Všechny úkony jsou poskytovány na základě
písemné smlouvy uzavřené mezi klientem a Pečovatelskou službou a jsou zpoplatněny dle
platného Stanovení úhrad (ceníku).
Ambulantní služba: Pracovníci Pečovatelské
služby zajišťují službu přímo na dispečinku
Charity Konice. Jedná se především o úkony
spojené s hygienickou péčí. Klienti využívající
ambulantní služby mají také uzavřenou Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, provedené úkony jsou zpoplatněny na základě platného Stanovení úhrad.
Hrazení za provedené úkony Pečovatelské služby je stanoveno na cca 100,– Kč za hodinu dle

skutečně spotřebovaného času při provedení
úkonu dle platného znění vyhlášky 505/2006.
Právě na úhradu pečovatelských úkonů je poskytován příspěvek na péči, o který si mohou
klienti žádat na Úřadu práce.
V případě získání dalších informací nás můžete kontaktovat na adrese:
Zahradní 690, Konice, tel.: 582 396 217
Vedoucí pečovatelské služby Charity Konice
Naděžda Páleníková DiS.
tel.: 739 524 364
nadezda.palenikova@konice.charita.cz
Sociální pracovnice Charity Konice
Bc. Iva Vrbová
tel.: 731 640 799
iva.vrbová@konice.charita.cz
CHARITNÍ
OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA
Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje seniorům a zdravotně postiženým občanům oblasti Konicka komplexní služby v oblasti zdravotní péče. Pacienti tak prožívají stáří a nemoc
v rodinném kruhu, v prostředí jim vlastním,
které vede k rychlejšímu uzdravení a k aktivizaci člověka. Nejsou přetrhány citové a materiální vazby, jenž dávají životu každého jedince smysl.
Zdravotní úkony jsou indikovány praktickými lékaři a lékaři při hospitalizaci pacienta.
Jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Máme smlouvy s pojišťovnami – VZP, VOJ, MV,
CPZP. Zdravotní výkony vykonávají kvalifikované, registrované zdravotní sestry (měření TK,
aplikace inzulínu, injekcí, infuzí, ošetření stomií, odběry krve, dohled nad medikací, převazy, ošetřovatelskou rehabilitaci) několikrát
denně. Zdravotní sestry poskytují i výkony těžce nemocným, ležícím a onkologickým pacientům. Vždy zajistí potřebnou medikaci, pomůcky
a dokáží potěšit i pěkným slovem a pohlazením.
Pro komplexnost nabízí Charitní ošetřovatelská služba zapůjčení kompenzačních pomůcek dle platného ceníku:
invalidní vozíky, polohovací elektrické, mechanické postele, WC křesla, chodítka…
Zápůjčku lze dohodnou telefonicky nebo osobně na dispečinku Charity.
Zapůjčujeme do oblasti působení Charity Konice (15 km od Konice).
V případě potřeby nás můžete kontaktovat na
adrese:
Zahradní 690, Konice 798 52
nebo telefonicky: vrchní sestra CHOS
Koudelková Iveta
tel.: 582 396 217, 723 244 791
nebo e-mailem na:
iveta.koudelkova@konice.charita.cz
sestra@charitakonice.cz
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KULTURNÍ
PŘEHLED
KVĚTEN 2016
VÝSTAVY
Ve čtvrtek 5. května 2016 v 17 hodin
vernisáž výstavy

KOUZLO ŠIKOVNÝCH
RUKOU
Výstava maleb, kreseb
a keramiky Jiřího Klváčka
klientů DC 90 o.p.s,
DD Ludmírov a dalších
Součástí vernisáže je divadelní
představení DC 90 o.p.s „Doma je doma“
Otevřeno od 6. do 22. května 2016
Po – Pá 10 – 12 a 13 – 15 hodin
So 21. 5. a Ne 22. 5.
10 – 12 hodin a 13 – 16 hodin
Ve dnech 20. – 22. května 2016,
nádvoří konického zámku

VÝSTAVA BONSAJÍ
Bonsai klub Haná při ZO ČZS Prostějov 1
pořádá ve spolupráci
s MěKS na nádvoří zámku v Konici.

Otevřeno:
v pátek a sobotu
od 9 do 17 hodin
v neděli od 9 do 16 hodin
Poradenská služba.
V neděli ukázky tvarování stromů,
včetně stromů přinesených návštěvníky.
V pátek 27. května 2016 v 17 hodin
vernisáž výstavy

VÝSTAVA
Ivy ŠIŠKOVÉ a Nadi POKOROVÉ
malba, plastika, patchwork
Otevřeno od 30. května do 30. června 2016
Po – Pá 10 – 12 a 13 – 15 hodin
So 10 – 12 hodin, Ne 14 – 16 hodin

ZÁJEZD DO DIVADLA
V pondělí 23. května 2016 v 19 hodin
Moravské divadlo Olomouc

SLUHA DVOU PÁNŮ
Skoro bleší cirkus
Na olomouckém jevišti se Sluha dvou pánů
objevil naposledy v roce 1989; tentokrát v roli
Truffaldina uvidíte Romana Vencla.
Odjezd autobusu z Konice v 17.30 hodin,
cena včetně dopravy 400,– Kč
studenti 310,– Kč/ZTP 255,– Kč

květen 2016

ZÁMEK

KPH

Prohlídková trasa

Ve středu 18. května 2016 v 19 hodin,
zámek Konice

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

SEDLÁČKOVO KVARTETO
Michal Sedláček
Jan Maceček – housle
Vít Kubín – viola
Karel Chudý – violoncello
Mladé kvarteto vzniklo v roce 2006 na Akademii múzických umění v Praze a navazuje na
tradici Sedláčkova kvarteta působícího v Plzni v letech 1974 –1994. Tradice je spojena rodinnou vazbou obou primáriů, Michal Sedláček je vnukem Jana Sedláčka.
Vstupné: 100/80,– Kč
Koncert podporují: Jiří Dostál – zubní technik,
Božena Sekaninová – senátorka, FARMAKAT s.r.o.
NOVÁ LÉKÁRNA KONICE – Mgr. Kateřina Přikrylová

ZPRAVODAJ KONICE

květen 2016

Program MC Srdíčko
květen 2016
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
4. 5. – Den Slunce – ekoprogram
11. 5. – Mamince k svátku
18. 5. – Nazdárek – Kašpárek
25. 5. – Jak se žije v Africe
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 – KVĚTEN 2016
7. 5. od 9 do 13 hodin – Bezlepkové pečení
s paní Bednářovou, bližší info + záloha na
materiál na tel čísle 739 246 019
11. 5. od 10 hodin – Srdíčko pro Tyfloservis
19. 5. od 9.30 hodin – Poradna Energy – diagnostika přístrojem Supertronic pro předem
objednané – 739 246 008
24. 5. Dětský bazárek na zámku v Konici
(Info pro zájemkyně o prodej věcí, registrace
o prodeji je nutná nejpozději 22. 5. – telefonicky nebo emailem, 23. 5. od 14 do 16 hodin příjem věcí, 24. 5. v 16 hodin výdej věcí, Bára Mouková, bara.abra@tiscali.cz, tel.: 606 312 556).

Z historie Konicka
Pro společenský život v každé obci měly vždy
velký význam spolky a různé zájmové organizace. Sdružování lidí se zájmem o létání se
v Konici datuje do roku 1931. Jak píše Jaroslav
Pinkava:
„Plachtařský odbor Masarykovy letecké ligy
byl založen v Konici roku 1931 a již v lednu
1932 uspořádal výstavku tohoto oboru. Vedl
jej Miloš Pecha, mlynář z Jílovce. Sám si zhotovil kluzák zvaný Otazník a s ním prováděl
pokusy na lukách pod obecními rybníky za sokolovnou. Pak si koupil od vojska dvě vyřazená motorová letadla, a to dvouplošník Komár
a jednoplošník Boska, a zúčastňoval se leteckých dnů v Moravské Ostravě, v Brně, v Hradci Králové a na výstavě v Banské Štiavnici. Zprvu jezdil i do Zlína.
V Konici se Pecha zvláště zviditelnil 26. června 1932 na velké oslavě 100 let narození Miroslava Tyrše, kterou uspořádaly korporace
konického okresu a kdy během slavnosti přiletěl z olomouckého letiště a shodil z letadla
věnec.
Hned příští rok po založení, v neděli 27. srpna
1933, členové uspořádali první letecký den na
poli mezi silnicí k Jesenci a Radošovcem. Dne
20. 1. 1934 uspořádali v Živňáku letecký večírek a v květnu uskutečnili dva dálkové lety na
větroni Albatros, na nějž automechanik Antonín Štaffa namontoval dvouválcový motor Duglas. První let vykonal pilot Koutný do Zlína,
druhý Jindřich Rychnovský do Hradce Králové a Jaroslav Kočíř zpět. V tomto oboru se
také od chlapeckých let cvičil Karel Rychnovský, který pak za války bojoval a padl jako letec. Dále z mladších se tu cvičili Ladislav Motálek ze Dzbele, Zdeněk a Milada Odehnalovi
z Konice. Milada Odehnalová jako devatenáctiletá plachtařka zahynula při havárii Propagačního letadla v červenci 1938 mezi Prosenicemi a Osekem nad Bečvou.“

Těšíme se na Vás !!!
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Karel Rychnovský – poručík letectva

K. Rychnovský
Narodil se 9. května 1918. Absolvoval prostějovskou Obchodní akademii a po prezenční
službě i školu pro záložní letecké důstojníky.
V červenci 1939 uprchl do Polska a přes Cizineckou legii a Francii se dostal do Velké Británie. U 311. československé bombardovací
perutě odlétal jako navigátor 33 náletů nad
Evropu. Padl 11. dubna 1942 (některé zdroje
uvádějí 10. duben) při návratu z nočního náletu na Essen. Nad nizozemským pobřežím byl
jejich Vickers Wellington sestřelen nočním stíhačem. Celá posádka při havárii uhořela. V té
době se jeho anglické manželce Joyce narodil
syn Karel, který žije v Norwichi.
Karel Rychnovský má pamětní desku v předsálí konické sokolovny.
Miroslav Novotný

Z činnosti
děkanátního Centra
pro rodinu Kána
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude
na faře v Konici v pátel 6. května po ranní mši
svaté a adoraci.
Mládež se setká ve spolču BETA v sobotu 7.
a 21. května od 18 hodin.
Maminky se budou modlit společně za své
děti v Konici na faře v pondělí 2., 9., 16., 23.
a 30. května v 18.30 hodin, ve čtvrtek 12. května od 8 hodin a v Mateřském centru Srdíčko
v zámku v úterý 17. května od 8 hodin.
Ve středu 25. května v 18 hodin bude v konickém kostele sloužena mše svatá “pro děti“.
V pátek 27. května se uskuteční setkání manželů od 19.30 hodin v Konici na faře.

POZVÁNKA ČSCH
ZO ČSCH v Konici v letošním roce 2016 bude
pořádat dvě akce: 1. akce: 14. května 2016:
MALÁ UKÁZKA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE. Hlavně Vás zveme na přátelské posezení v pěkném prostředí areálu ČSCH při tradičním občerstvení, budou pečené makrely a jiné
speciality u točeného piva. Pro děti jako vždy
nafukovací skluzavka.
KDE: Kružíkova ulice, areál ČSCH .
OTEVŘENO: Od 9.30 do 20.00 hodin
2. akce:
TRADIČNÍ VÝSTAVA ve dnech 6. – 7. 8. 2016.
Otevřeno: 6. 8. od 12.00 do 18.00 hodin
a 7. 8. od 8.00 do 16.00 hodin. Čeká Vás tradiční bohatá tombola a rovněž nebude chybět
občerstvení, makrely a jiné speciality. Pro děti
skluzavka zdarma.
Srdečně Vás zvou chovatelé.
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INZERCE

M. Odehnalová

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