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Naše účast na mezinárodním festivalu rekordů a kuriozit
„PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ“
Každoročně druhý týden v červnu se v Pelhřimově koná věhlasný Mezinárodní festival rekordů a kuriozit. V roce 2018 se o víkendu 8. a 9. června
uskutečnil již 28. ročník. Tento netradiční festival je největší akcí svého druhu v Evropě a každoročně zde vznikají desítky dalších i světových
rekordů, které jsou následně zapsány do České knihy rekordů. Spolek Muzeum řemesel Konicka zastoupený Pavlem Šínem zde získal potvrzení
o zapsání nového českého rekordu. Na pódiu byl převzat certifikát s novým českým rekordem v počtu 730 kusů seker. Tímto číslem byl překonán náš světový rekord o 140 seker. Všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, děkujeme a těšíme se na další ročník.
Mgr. Zuzana Šínová

Pelhřimov – foto František Martínek

Maturitní zkoušky
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo
města Konice
4. června 2018
Zápis č. 22/2018
z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Konice konaného dne 4. června
2018 v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Anna Hanáková, František Novák,
Marta Růžičková, Ing. Petr Ullman, Bc. Jaroslav Procházka, Pavel Šín, Mgr. Petr Vařeka,
Mgr. Jaromír Schön, Mgr. Antonín Vymětal,
Petr Krejčí, Ing. Arnold Rozehnal, MUDr. Irena Lenfeldová
Omluveni: Ing. Leo Doseděl, Vlastimil Šmída,
Pavel Studený
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
16. 4. 2018 do 4. 6. 2018.
3. Rozpočtová opatření.
4. Zápis z Finančního výboru 25. 4. 2018.
5. Účetní závěrka města Konice za rok 2017.
6. Závěrečný účet města Konice za rok 2017.
7. Majetkové záležitosti.
8. Připomínky, dotazy a podněty členů ZM
a dalších osob.
9. Usnesení a závěr.
Ad 1) Jednání Zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
p. František Novák. Seznámil přítomné s programem jednání. V souladu s jednacím řádem
jmenoval starosta zapisovatelkou jednání paní Veroniku Kvapilovou a dva ověřovatele zápisu pana Mgr. Antonína Vymětala a pana
Mgr. Jaromíra Schöna.
Předložený program byl schválen poměrem hlasů 12–0–0.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 16. dubna 2018
do 4. června 2018.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů 12–0–0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
rozpočtového opatření č. 15/2018. Jedná se
o změnu v rozpočtu města. Příjmy z dotace „vytvoření komunitního centra v Konici“ č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002228
a 10% vlastní zdroje ve výši 2 256 044,07 Kč.
Splátka ČS, a.s., dle Smlouvy o úvěru číslo
0438553179 ze dne 5. 4. 2017, článek V splácení úvěru, bod 1.
Schváleno poměrem hlasů 12–0–0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
zápisu ze zasedání Finančního výboru, konaného dne 25. dubna 2018.
Bere na vědomí 12–0–0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Účetní závěrky města Konice za rok 2017.
Schváleno poměrem hlasů 12–0–0.

Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Závěrečného účtu města Konice za rok 2017.
Schváleno poměrem hlasů 12–0–0.
Ad 7) Majetkové záležitosti:
a) Žádost o prodej části pozemku p.č. 1198/2
v k. ú. Runářov – Vojtovič.
Schváleno poměrem hlasů 12–0–0.
b) Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 012017 – Vytvoření komunitního centra v Konici.
Schváleno poměrem hlasů 12–0–0.
c) Žádost o prodej p. č. 22 a 25 v k. ú. Konice
vč. budov a přísl. – Mazák.
Pan Roman Mazák žádá o prodej pozemků viz
výše za účelem vybudování polyfunkčního
domu. V přízemí bude prodejna potravin CBA
a ve 2. NP a v podkroví bytové jednotky. Výše
uvedený majetek město koupilo 11. 11. 2016
za 3 292 210 Kč. Nyní pan Mazák nabízí cenu
ve výši 4 400 000 Kč. Nový znalecký posudek
na pozemek p. č. 22 vč. budovy činí 924 190 Kč
(bývalá Hygie) a za pozemek p. č. 25 vč. budovy činí 3 142 510 Kč (bývalá Kožetvorba), tj.
celkem 4 066 700 Kč. V případě prodeje město nebude prodávat nemovitosti pod cenou.
Záměr na prodej č. 2018-08 byl zveřejněn od
4. do 21. 5. 2018. Kupní smlouvou bude zřízena podmínka předkupního práva pro město Konice. Termín prodeje je podmíněn souhlasem
poskytovatele úvěru s touto transakcí. Úvěr
bude ukončen v r. 2018. V případě, že poskytovatel úvěru s prodejem nebude souhlasit,
pak by se prodej mohl uskutečnit po ukončení
úvěru, tj. v roce 2019. K bodu otevřel starosta
volnou diskuzi:
Paní Hanáková se obává, aby vybudované byty
nebyly pro sociálně nepřizpůsobivé jedince.
Starosta: „Před uzavřením kupní smlouvy bude investor vyzván k předložení investičního
záměru, k čemu bude nový objekt sloužit. Prodej by se právně ošetřil předkupním právem
pro město, aby nedošlo k prodeji třetí osobě.“
Schváleno poměrem hlasů 11–1 se zdržel–0.
d) Bezúplatný převod pozemku p. č. 4582
v k. ú. Konice.
Schváleno poměrem hlasů 12–0–0.
Ad 8) Diskuze
Pan Ing. Ullman upozornil na špatný stav obrubníků kolem náměstí.
Starosta: „Oprava by měla být reálná ještě
v tomto roce. Do příštího ZM bude předložen
návrh rozpočtu této opravy.“
Pan Havelka se dotázal, zda je zpracován návrh nového uspořádání objektu.
Starosta: „Investor tento návrh zatím nemá
a bude ho zpracovávat až po případném odkoupení.“
Paní Růžičková se dotázala jaký má investor
záměr při odkupu s Hygií .
Starosta: „Kožetvorbu i Hygii by využil celou
pro vybudování polyfunkčního domu.“
Pan Čepl (občan Budětska) upozornil na špatnou situaci parkování na náměstí v Konici.
Starosta: „Tato situace v Konici je opravdu špatná. Jednáme o možném zpoplatnění parkování na celém náměstí, což by mohlo tuto situaci
částečně zlepšit.“
Pan Škrabal se přidal k dotazu ke špatné situaci s parkováním, a dotázal se, zda by nemohlo
dojít k revizi parkovacích karet.
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Starosta: „Parkovací karty vydává odbor dopravy a revize vydávání parkovacích karet
bude provedena do konce roku 2018.“
Pan Škrabal se dotázal, kdy dojde k otevření
průchodu bývalou STS.
Starosta: „Průchod je plánován otevřít v roce
2018 po provedení potřebných stavebních
úprav (oplocení, povrch komunikace).“
Pan Škrabal upozornil na špatný stav bývalého obchodu v Runářově, zmínil se o havarijním stavu.
Starosta: „Vlastník tohoto objektu bohužel nijak nekomunikuje, jestli je tato budova v havarijním stavu určí statik a až na jeho doporučení by mohlo dojít k demolici tohoto objektu
na vlastní náklady města.
Pan Vrba upozornil na špatný stav zámeckého parku, zda by nešlo rozšířit a opravit jeviště, které je ve špatném stavu a zda by nešlo
před parketem vybudovat pro zvukaře stání
kvůli špatnému povrchu, kde se víří prach.
Starosta: „Tato oprava bude zahrnuta do návrhu rozpočtu města na příští rok.“
Pan Ing. Rozehnal se přidal k dotazu pana
Vrby a navrhl rozšířit jeviště.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy a připomínky, starosta poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva v 19.15 ukončil.
Usnesení 22/2018
Zastupitelstvo města Konice dne 4. 6. 2018:
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 16. 4. do 4. 6. 2018.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2018.
Jedná se o změnu v rozpočtu města. Příjmy z dotace „vytvoření komunitního centra v Konici“
č. proj. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002228
a 10 % vlastní zdroje ve výši 2 256 044,07 Kč.
Splátka ČS, a.s., dle Smlouvy o úvěru číslo
0438553179 ze dne 5. 4. 2017, článek V splácení úvěru, bod 1.
3. Bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 25. 4. 2018.
4. Schvaluje účetní závěrku města Konice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
5. Schvaluje celoroční hospodaření města Konice a závěrečný účet města Konice za rok
2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Konice za rok 2017, a to bez výhrad.
6. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 1198/
2 v k. ú. Runářov panu Martinu Vojtovičovi za
cenu 53 Kč/m2.
7. Schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 012017 na akci „Vytvoření komunitního centra
v Konici“ mezi městem Konice a společností
WELLCO Brno s.r.o.
8. Schvaluje prodej pozemku p. č. 22 včetně
budovy č. p. 290 včetně příslušenství a pozemku p. č. 25 včetně budovy č. p. 42 a příslušenství, vše v k. ú. Konice, p. Romanu Mazákovi za
cenu 4 400 000 Kč za podmínky zřízení předkupního práva pro město Konice. Termín prodeje je podmíněn souhlasem poskytovatele
úvěru s touto transakcí.
9. Schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č.
4582 v k. ú. Konice od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města Konice.
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Rada města Konice
18. června 2018
Usnesení č. 58/2018
1. Rada města Konice bere na vědomí prázdninový provoz Mateřské školy Konice.
2. Rada města Konice ukládá MPO zařadit opravu cesty vedoucí k č. p. 32 v Nové Dědině do
návrhu rozpočtu na rok 2019.
3. Rada města Konice schvaluje vzdálenou dílčí tematickou podporu s Agenturu pro sociální začleňování.
4. Rada města Konice ukládá MPO zajistit místnost pro příležitostné poradenské konzultace
klientům společnosti Podané ruce, o.p.s., Opletalova 1, 779 00 Olomouc formou výpůjčky.
5. Rada města Konice schvaluje použití finančních darů MěKS v Konici na zajištění koncertů
KPH v celkové výši 20 500 Kč.
6. Rada města Konice schvaluje použití finančního daru na XXIII. ročník Žváčkova festivalu
dne 17. 6. 2018, ve výši 10 000 Kč.
7. Rada města Konice doporučuje schválit Zastupitelstvu města Konice navýšení finančního příspěvku pro MěKS na uskutečnění akce
„Na shledanou pohraničí – slzy v očích roku
1938“ v celkové výši 21 500 Kč.
8. Rada města Konice
a) Stanoví podle §102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
celkový počet zaměstnanců obce v obecním
úřadu na 58.
b) Schvaluje podle §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
Změnu č. 10 Organizačního řádu Městského
úřadu Konice platného od 1. 1. 2012.
9. Rada města Konice schvaluje podle §102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavření veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
mezi městem Konice a obcemi Březsko, Dzbel,
Hačky, Lipová, Ludmírov, Ochoz a Brodek u Konice.
10. Rada města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 18/2018.
Jedná se o převod z příjmů – poskytnutí pojistného plnění z havarijního pojištění vozidla Škoda Fabia ve výši 12 029 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 19/2018.
Jedná se o prostředky určené Ministerstvem
zemědělství ČR na základě dopisu čj. 4115/
2018-MZE-16221 ze dne 31. května 2018,
uvolněné prostřednictvím Krajského úřadu
Olomouckého kraje ve výši 151 645 Kč na činnost odborného lesního hospodáře za období
IV. čtvrtletí 2017, v případech kdy jeho činnost
hradí stát.
11. Rada města Konice schvaluje:
A) JSDH Runářov
a) Přijetí dotace s účelem použití dle č. II odst.
1, zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
b) Spolufinancování města, a to ve výši nejméně 5 000 Kč.
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c) 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.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s Programem na podporu JSDH 2018 a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
obcí Olomouckého kraje na rok 2018.“
B) JSDH Konice
a) přijetí dotace s účelem použití dle č. II odst.
1, zavazuje se ji použít výlučně v souladu
s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4
a v souladu s podmínkami stanovenými v této
smlouvě.
b) Spolufinancování města dle smlouvy čl. II
odst. 2, a to, ve výši nejméně 42 000 Kč.
c) 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.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s Programem na podporu JSDH 2018 a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
obcí Olomouckého kraje na rok 2018.“
C) JSDH Nová Dědina
a) Přijetí dotace s účelem použití dle č. II odst.
1, zavazuje se ji použít výlučně v souladu
s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4
a v souladu s podmínkami stanovenými v této
smlouvě.
b) Spolufinancování města, a to ve výši nejméně 5 000 Kč.
c) 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.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s Programem na podporu JSDH 2018 a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
obcí Olomouckého kraje na rok 2018.“
12. Rada města Konice schvaluje v souvislosti
se změnou legislativy směrnici č. 9 Rozpočtový proces ÚSC, která je součástí Komplexního
souboru vnitroorganizačních účetních směrnic č. 5/2016.
13. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 20/2018. Jedná se o daň z příjmů
právnických osob za obce ve výši 97 060 Kč.
14. Rada města Konice schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Konice dle předloženého návrhu.
15. Rada města Konice schvaluje navýšení
osobního příplatku ředitelce Mateřské školy
Konice dle předloženého návrhu.
16. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 21/2018.
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Jedná se o prostředky určené Ministerstvem
zemědělství ČR na základě dopisu čj. 29759/
2018-MZE-16221 ze dne 31. 5. 2018, uvolněné
prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje ve výši 148 347 Kč na činnost odborného lesního hospodáře za období I. čtvrtletí
2018, v případech kdy jeho činnost hradí stát.
17. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 22/2018.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje
ve výši 30 000 Kč pro Městské kulturní středisko Konice, příspěvkovou organizaci na částečnou úhradu nákladů na „Zkvalitnění služeb TIC
IX“ dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.
Čerpání finančních prostředků se řídí smlouvou o poskytnutí dotace.
18. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV014330048840/001 na pozemku p. č. 5698
v k. ú. Konice spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné břemeno zahrnuje
též právo provádět na distribuční soustavě
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění. Dále má oprávněná právo
vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti
s realizací práv vyplývajících jí z věcného břemene.
19. Rada města Konice
a) Souhlasí s umístěním nové přípojky na síť
elektronických komunikací CETIN a souhlasí
dle zákona č. 183/2016 Sb., se stavbou „HZS
Konice, ul. Chmelnice_MK“.
b) Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu „HZS Konice, ul.
Chmelnice_MK“.
20. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodat část pozemku p. č. 1198/1 v k. ú. Runářov.
21. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit odkoupení pozemku p. č. 252 v k. ú. Konice od pana J. O. a pana
E. O. za cenu 100 Kč/m2.
22. Rada města Konice vyhlašuje záměr výpůjčky místnosti č. 212 o výměře 63,06 m2 v 1. patře budovy č. p. 46 v Kostelní ulici v Konici (zámek), která je součástí pozemku p. č. st. 5 v k. ú.
Konice.
23. Rada města Konice schvaluje
a) Charitě Konice, Zahradní 690, Konice, IČ:
47921218, výpůjčku zámeckého parku a travnaté plochy před zámkem v Konici, místní komunikace v Kostelní ulici v Konici za účelem
konání Prázdninového odpoledne se Srdíčkem
dne 20. 7. 2018 od 12.00 do 19.00 hodin. Dále
schvaluje uzavření místní komunikace v Kostelní ulici v Konici pro motorová vozidla ve
výše uvedeném termínu a za stejným účelem.
b) Charitě Konice, Zahradní 690, Konice, IČ:
47921218, výpůjčku zámeckého parku a travnaté plochy před zámkem v Konici, nádvoří konického zámku a dále části Masarykova nám.
v Konici (malování barevnými křídami) za
účelem pořádání příměstských letních táborů
v termínech: 30. 7. – 3. 8. 2018, 6. – 10. 8. 2018
a 20. – 24. 8. 2018 vždy v době od 7.00 do
16.00 hodin.
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24. Rada města Konice schvaluje ukončení
smlouvy ze dne 1. 9. 1993 ve znění pozdějších
dodatků, tj. pronájmu budovy bez č. p. na pozemku p. č. 842 v k. ú. Konice (márnice na veřejném pohřebišti v Konici) dohodou k 30. 6. 2018.
Nájemce Otakar Svoboda, Masarykovo nám. 63,
Konice, IČ: 12310140.
25. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronájmu budovy bez č. p. (márnice na veřejném
2
pohřebišti v Konici) o výměře 51,98 m , která
je součástí pozemku p. č. 842 v k. ú. Konice.
26. Rada města Konice schvaluje
A)
a) Dodavatele zakázky „Modernizace učeben základní školy v Konici – Stavba“, kterým je společnost STAMO, s. r. o., Karafiátova 10, 798 52
Konice, IČ: 46904395.
b) Uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Konice a společností STAMO, s. r. o., Karafiátova 10,
798 52 Konice, IČ: 46904395.
B)
a) Dodavatele zakázky „Modernizace učeben
základní školy v Konici – Konektivita“, kterým
je společnost FLAME System, s. r. o., Dr. Maye
468/3, 709 00 Ostrava, IČ: 26846888.
b) Uzavření Kupní smlouvy mezi městem Konice a společností FLAME System, s. r. o., Dr. Maye
468/3, 709 00 Ostrava, IČ: 26846888.
C)
a) Dodavatele zakázky „Modernizace učeben základní školy v Konici – Vybavení“, kterým je společnost MY DVA Group, a. s., Osadní 1053/28,
170 00 Praha, IČ: 29030684.
b) Uzavření Kupní smlouvy mezi městem Konice a společností MY DVA Group, a. s., Osadní
1053/28, 170 00 Praha, IČ: 29030684.
27. Rada města Konice schvaluje
A)
a) Dodavatele zakázky „Modernizace a doplnění podpůrných elektronických procesů pro
potřeby města Konice – Modernizace a rozšíření HW a SW“, kterým je společnost AutoCont
CZ, a. s.
b) Uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Konice a společností AutoCont CZ, a. s.
B)
a) Dodavatele zakázky Modernizace a doplnění podpůrných elektronických procesů pro potřeby města Konice“, kterým je společnost GORDIC, spol. s r. o.
b) Uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Konice a společností GORDIC, spol. s r. o.
28. Rada města Konice schvaluje nerovnoměrné rozložení příspěvku na provoz Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, Tyršova 609, 498 52 Konice na 2. pololetí 2018.
(Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou
ve zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz,
záložka úřad a samospráva, úřední deska,
rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření, nebo na úřední desce města Konice.)

POZOR UZAVÍRKA
V termínu od 9. července do 31. srpna 2018
bude úplně uzavřena silnice
III/36620 – ulice Jiráskova v Konici.
Důvodem uzavírky je realizace akce
„Konice, oprava vodovodu na ulici Jiráskova“.

ZPRAVODAJ KONICE
INZERCE

Koupím chatu
nebo chalupu.
Děkuji za nabídku.
605 419 449 (Jana)

Sháním ke koupi
RODINNÝ DŮM
bez nutnosti velkých oprav.
604 635 527
DÍTĚ V PROBLÉMOVÉ SITUACI
JAKO SPOLEČNÉ TÉMA SETKÁNÍ
UČITELŮ A SOCIÁLNÍCH
PRACOVNÍKŮ
Ukazuje se, že děti nacházející se v problémové
situaci nedostanou vždy včasnou pomoc, která
by odpovídala jejich individuálním potřebám. Jde
o děti, které mohou být ohroženy chudobou, dluhy, závislostí na alkoholu a dalších návykových
látkách, domácím násilím, šikanou nebo rozvodem rodičů. Školní prostředí se stává nejčastějším místem, kde je možné zachytit signály naznačující, že dítě může mít závažné potíže, které nedokáže řešit. Úkolem učitele není zajistit dítěti
komplexní péči a pomoc. Pokud se mu však dítě
svěří nebo pedagog varovné signály zachytí, měl
by umět včas vhodným způsobem zareagovat, poskytnout dítěti podporu a zprostředkovat pomoc. K tomu je důležité mít k dispozici funkční
a dobře spolupracující síť služeb, ve které budou
všichni aktéři znát vzájemně své kompetence.
A právě podporou spolupráce místních zástupců sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny
se na Konicku zabývá lokální síťařka Jitka Klemsová. Ve své praxi se potkává se sociálními pracovníky, učiteli, výchovnými poradci, ale např.
i s dětskými lékaři či zástupci samosprávy. Zaměřuje se na fungování podpůrné sítě tak, aby se
dětem a jejich rodinám dostalo včasné pomoci.

Podpora spolupráce škol a OSPOD
Na základě zmapovaných potřeb zástupců sítě se
v lokalitě zabývá tématem problémových situací
dětí ve škole. Jak konkrétně, přibližuje Jitka Klemsová: „Základním školám v obci s rozšířenou působností (ORP) Konice jsem nabídla možnost setkání se sociálními pracovníky OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí, který je součástí Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Konici).
Pracovníci škol o setkání projevili zájem, aktivně se jich doposud účastní a vnímají je jako přínosné pro svoji práci. Setkání probíhají na každé
škole jednotlivě z důvodu zachování jedinečnosti
daného prostředí. Cílem je umožnit osobní setkání pracovníků, vytvořit prostor pro otevřenou
komunikaci, vyjasnění kompetencí a nastavení
pravidel spolupráce. Účastní se ho ředitel školy,
jeho zástupce, výchovný poradce, metodik prevence, vedoucí odboru sociálních věcí, kurátor pro
děti a mládež a lokální síťař jako organizátor, moderátor a zapisovatel setkání. Společně se věnují
tématům, která se na dané škole aktuálně řeší,
nastavují si pravidla komunikace a konkrétní postupy při řešení problematických situací dětí ve
školním prostředí.“
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Jaká témata jsou ve školách aktuální
V průběhu setkání byla pozornost věnována tématům, která souvisí se situací dětí z ekonomicky či sociálně znevýhodněného prostředí a možnostem sociální práce s touto cílovou skupinou.
Dále byly probírány možnosti spolupráce školy
a OSPOD v oblasti primární prevence, například
v podobě realizace přednášek na téma trestní odpovědnosti mládeže nebo rizikového chování na
internetu a kyberšikany. Fungující spolupráci škol
s OSPOD a pediatry účastníci považují za důležitý předpoklad pro prevenci a řešení skrytého záškoláctví. „Ve školách také vnímají velkou potřebu podpory a pomoci dětem, které vyrůstají v náhradní rodinné péči. Obecně lze říci, že pro pracovníky škol je důležité umět se orientovat v oblasti práv dětí v kontextu sociálně-právní ochrany dítěte,“ shrnuje síťařka. Výstupem setkání bude sborník shrnující probraná témata a dohodnuté postupy. Síťařka se na Konicku bude i nadále
věnovat podpoře spolupráce ve prospěch ohrožených dětí.

O projektu
Lokální síťařka je pracovnicí projektu Systémový
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí od roku 2016 do června 2019. Obec
s rozšířenou působností Konice je jednou ze 124
obcí zapojených do projektu. Cílem projektu je
podpořit transformaci systému péče o ohrožené
děti a jejich rodiny prostřednictvím konkrétních
klíčových aktivit. Více na www.pravonadetstvi.cz.
Mgr. Jitka Klemsová
lokální síťařka v ORP Konice, projekt Systémový
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany
dětí, Ministerstvo práce a sociálních věcí
e-mail: jitka.klemsova@mpsv.cz
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PRÁVO NA DĚTSTVÍ

Závěr roku v MŠ Skřípov
Závěr roku jsme si v MŠ Skřípov užívali plnými
doušky. Překvapením pro všechny byla návštěva
hasičů z Konice, kteří přijeli s autem až na zahradu mateřské školy. Dětem poutavě vyprávěli
o své práci, předvedli výstroj a vybavení auta.
Děti si vyzkoušely, co je zajímalo a společně jsme
se všichni vyfotili.

Začátkem června děti navštívily místní knihovnu, seznámily se s tím, jak si mohou chodit půjčovat s rodiči knihy. Paní knihovnice Hantáková
připravila knihy, které si budeme pročítat v MŠ
a každé dítě si odneslo překrásný žlutý větrník.
Závěrečnou besídku jsme si připravili v kulturním sále ve Skřípově. Děti předvedly svoje vy-
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stoupení a předaly rodičům vlastnoručně vyrobené dárky. Předškolákům, kteří odcházejí do
ZŠ jsme předali knihu na památku s věnováním
a popřáli jsme jim mnoho úspěchů ve škole.

Největším zážitkem pro děti byl výlet do Olomouce, kde jsme navštívili „Pevnost poznání“
a tam děti získaly mnoho nových poznatků. Po
vydatném obědě a dobré zmrzlině jsme jeli na
prohlídku „Zahradní železnice ve Střížově“. Výlet se vydařil.
Na závěr školního roku bych chtěla poděkovat
všem rodičům za příkladnou spolupráci a popřát jim i dětem pevné zdraví a příjemnou společnou dovolenou k načerpání sil do další práce.
Za děti a zaměstnance MŠ Skřípov
Ivana Ošlejšková

Úspěch žáků ZŠ a G
Konice ve finálovém
kole technické soutěže
PdfUP Olomouc
Ve středu 6. 6. 2018 se vybraní žáci ZŠ a G Konice zúčastnili finálového kola technické soutěže pořádané Katedrou technické a informační
výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Celá soutěž probíhala pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje, primátora
Statutárního města Olomouc, rektora Univerzity Palackého a děkana Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Do výběru 19 finalistů z celkového počtu 102 zúčastněných se se svým modelem karnevalové masky probojoval žák tercie Samuel Rapčák a žákyně primy Markéta Krčová. Soutěžící, který se do soutěže přihlásil, musel výrobek zhotovit zcela sám z doporučeného
technického materiálu, například kov, plast či
dřevo. Ve finálovém kole měli žáci za úkol vyrobit model dřevěného mostu za pomoci pilky,
brusky, tavné pistole a jiných pracovních nástrojů.

Markéta Krčová obsadila výborné 2. místo a Samuel Rapčák se umístil na 9. místě. Oba finalisté
si ze soutěže odnesli diplomy a hodnotné ceny.
Všem zúčastněným gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další tvořivé práci.
Martina Kolářová, učitelka ZŠ a G Konice
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Maturitní zkoušky
jaro 2018
Maturitní zkoušky na ZŠ a gymnáziu města Konice probíhaly postupně od 11. dubna až do
31. května 2018. Studenti museli nejdříve zvládnout písemné práce z českého a anglického jazyka, poté didaktické testy z češtiny, angličtiny
a matematiky. A na konci května se na naší škole konaly ústní maturitní zkoušky. Celkové výsledky maturitních zkoušek našich studentů stojí opravdu za povšimnutí. V tisku se například
diskutovalo o tom, kolik studentů v rámci celé
České republiky didaktický test z matematiky
nezvládlo. Pro nás to však neplatí. Naše letošní
oktáva byla třída spíše reálně a technicky zaměřená, to znamená, že většina studentů si jako volitelný maturitní předmět vybrala právě matematiku. Všichni studenti ji zvládli, někteří z nich
téměř na 100 %! Velmi podobně dopadly i ostatní maturitní předměty, zejména pak anglický jazyk. A můžeme se pochlubit také tímto výsledkem: z 27 maturantů skončilo 17 z nich s vyznamenáním, z toho 6 se samými výbornými (tj. jedničkami). Maturitní vysvědčení byla slavnostně
předána na zámku v Konici dne 6. června 2018.
Studentům k těmto skvělým výsledkům blahopřeji a pevně věřím, že budou úspěšní (a také
šťastní) v dalším studium na vysokých školách
či univerzitách.
Mgr. N. Grenová,
třídí učitelka oktávy šk. r. 2017/2018

SKAUT KONICE
Vážení čtenáři konického zpravodaje a také příznivci konického skautingu, hned v úvodu se musím pochlubit úspěchem našich vlčat a světlušek v závodu O putovní totem náčelníka a vlajku náčelní. Nejdříve jsme vyhráli okresní kolo
v Borové u Dzbele a za dalších 14 dní se naše
šestka ve složení Bohdanka Švecová, Jirka Zajíček, Seba Kutý, Julča Švecová, Ema Dvořáková
a Adam Matůš umístila na vynikajícím 1. místě
v krajském kole v Rudě nad Moravou a postoupila do celostátního kola v Kostelci nad Černými lesy. Toto se nám povedlo poprvé v historii
konického skautingu! Blahopřejeme našim skvělým skautíkům k super úspěchu a hodně štěstí
v září v celostátním kole. Nyní vás seznámím
v několika větách s akcemi, které se konaly během jara.
Koncem dubna proběhl již 13. ročník Akce Noční Konice. Zúčastnilo se rekordních 51 dětí z oddílů v prostějovském okrese i neskautů z Konice a okolí. Po seznámení s dějinami Dne Země
a Svátku svatého Jiří jsme si vyrobili řetěz z provázků a zahráli boj o vlajku. Jakmile se začalo
stmívat, rozdělili jsme účastníky do 10 skupinek,
vysvětlili pravidla a vypustili jako dravou zvěř
do setmělých uliček Konice. Zde na jednotlivé
hlídky čekaly nejrůznější úkoly, které musely
splnit, vyluštit, fyzicky i psychicky zdolat. V jedenáct večer plni dojmů doběhli všichni do klubovny. Poté jsme se přesunuli do školní tělocvičny, kde jsme zahráli pár her a pak šli spát.
Ráno u klubovny jsme vyhlásili nejlepší hlídku
ve složení: Štěpán Dvořák, Verča Švecová, Lucka
Čechová, Denča Suchánková, Filip Kratochvíl.
V květnu naše konické středisko uspořádalo
v Borové u Dzbele okresní kolo závodu O putovní
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totem náčelníka a vlajku náčelní. Práce s organizací jsme měli spoustu. Dorazilo 15 družinek
z celého okresu. Závodily v různorodých disciplínách jako první pomoc, vyhledávání informací, dopravní značky a pravidla na silnici, překážková dráha, šifrování, práce s mapou a buzolou,
skautské znalosti, apod. Letos jsme atmosféru
závodu udělali v duchu Asterixe a Obelixe. Jak
už jsem se zmínil v úvodu, naše družinka to ve
své chlapecké kategorii zvládla nejlépe a zvítězila. Mimo výše zmíněných borců a borkyň se
okresního kola zúčastnil také Filip Novák, který však s námi do krajského kola bohužel nejel.

Koncem května jsme vyrazili do vítězné Rudy
nad Moravou. To jsme tedy ještě netušili, že zvítězíme. Dorazili jsme v pátek, kdy jsme postavili
stany, odpočinuli si a pak bylo zahájení závodů
i s úvodní scénkou v duchu Bohů z hory Olymp,
kteří lidem (závodícím družinkám) vzali oheň
a družinky pak bohy během závodů musely přesvědčit, že si zaslouží, aby jim byl vrácen. Večer
se stihla ještě bojová hra ve velkém kopci. Ráno
byl odstartován závod, na který měly družinky
4 hodiny. Opět byly disciplíny z první pomoci,
vyhledávaní informací, zvládání krizových situací, šifrování, kuchařských dovedností apod. Po
doběhnutí jsme měli ještě nějakou dobu na odpočinek a pak už byl nástup plný nervozity. Výsledky se vyhlašovaly od posledního místa. Jméno naší družinky pořád nezaznělo. A nezaznělo
ani při vyhlášení druhého místa, a to znamenalo, že jsme vyhráli! To bylo radosti a výskotu. Po
skončení vyhlášení výsledků jsme měli ještě
chvilku času a pak jsme plni radosti vyrazili na
vlak a domů.
Na přelomu května a června se naše družina
roverů Scoia´tael vydala na čtyřdenní puťák z Jeseníku do Dolní Moravy. Ve čtvrtek jsme stihli
akorát dojet do Jeseníku a spali jsme kousek za
Lipovou-Lázněmi na kopci Prosečník u vysílače.
Druhý den jsme pokračovali kolem lomů k lesnímu baru, kde jsme si odpočinuli a poobědvali.
Hned co jsme nasadili krosny na záda, pustili
jsme se do nejprudšího svahu za celý puťák, abychom došli k hornímu lesnímu baru, který je už
nefunkční. Dále jsme pokračovali na horu Smrk
a pak do Petříkova, kde jsme se svezli na letní
bobové dráze. Pak jsme pokračovali dál až kousek za Ostružnou, kde jsme se utábořili na kraji
lesa. Jaké bylo ráno naše nemilé překvapení,
když nás v 5 hodin probudil traktor, který přímo kolem nás stahoval klády z lesa. No prostě
super budíček. Dále jsme to vzali přes bunkry
a řopíky do Starého Města. Odsud jsme pokračovali do Stříbrnice a pak až na Kralický Sněžník. Když jsme se nabažili výhledů, sešli jsme
pár metrů níž k bývalé chatě, kde jsme se kousek od pramene řeky Moravy utábořili. Všechny
tři noci jsme spali pod širákem a jen tady nás po
probuzení vítala mlha. V neděli jsme to pak vzali
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rovnou do Dolní Moravy. Šli jsme kolem Stezky
v oblacích, ale vzhledem k časové tísni jsme již
nahoru nešli. Po dalším úspěšném puťáku můžeme přemýšlet, kam vyrazíme příští rok.

KULTURNÍ
PŘEHLED
ČERVENEC – SRPEN 2018

VÝSTAVY
GALERIE ZÁMKU KONICE

VÝSTAVA UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
Denně do 29. srpna 2018
(otevírací doba viz níže – zámek)

ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Další akce, která nás teď čeká, je letní stanový
tábor u Javoříčka. Už se moc těšíme na ty spousty zážitků, které nás tam čekají.
Vlaďa Hirt – Kartágo

PRÁZDNINOVÝ
PROGRAM
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)

Červenec 2018
2. – 6. 7. ZAVŘENO – DOVOLENÁ
Středa 11. 7. / 8 –12 a 14 –17 hodin
Prázdninový program s odpolední dílničkou
Pátek 13. 7. / 8 –12 hodin
Prázdninový program
Středa 18. 7. / 8 –12 a 14 –17 hodin
Prázdninový program s odpolední dílničkou
Pátek 20. 7. / od 14.00 hodin
Prázdninové odpoledne se Srdíčkem
Středa 25. 7. / 8 –12 a 14 –17 hodin
Prázdninový program s odpolední dílničkou
Pátek 27. 7. / 8 –12 hodin
Prázdninový program
30. 7. – 3. 8. ZAVŘENO – Příměstský tábor

Srpen 2018
6. – 10. 8. ZAVŘENO – Příměstský tábor
13. – 17. 8. ZAVŘENO – DOVOLENÁ
20. – 24. 8. ZAVŘENO – Příměstský tábor
27. – 31. 8. ZAVŘENO z technických důvodů

Akce pro veřejnost
Pátek 20. 7. od 14.00 hodin
Prázdninové odpoledne se Srdíčkem
Od září bude v MC opět pravidelný program.

Deskové hry v knihovně
Náš host Petr Frajvald přijel 12. června představit dětem z družiny různé deskové hry, měl
k dispozici nejprodávanější hru roku 2017 Krycí
jména, velmi oblíbené Osadníky z Katanu, nebo
Carcassonne a mnoho dalších. Pan Frajvald získal
v roce 2016 bronz na Mistrovství světa v Osadnících z Katanu a je zároveň mistr republiky
v této deskové hře.
A co je vlastně důležité při hraní her?
Komunikace, rozhodnost a strategie.
Děti měly možnost poznat spoustu nových her,
nebo si zahrát a „oprášit“ ty osvědčené. Díky nim
zapomněly na chvíli na své mobily v kapse a prožily zábavné odpoledne.
Přejeme všem dětem a čtenářům krásné, pohodové a dobrodružné léto se spoustou deskových
her.
Knihovnice Vlasta Snášelová

PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE
SE SRDÍČKEM
(info viz plakát na str. 1)
NÁDVOŘÍ ZÁMKU KONICE
Neděle 5. srpna od 14 hodin

DIVADLA NA ZÁMKU
10. ročník divadelního festivalu
(info viz plakát na str. 1)

AKCE – předprodej
HRAD BOUZOV
24. a 25. srpna (Pá od 16.30, So od 11.00 hodin)

HRADY CZ
letní kultur. festival viz www.moravskehrady.cz
Vstupenky: 2 dny za 880 Kč,
pátek za 450 Kč, sobota za 530 Kč.
TIC Konice, Kostelní 46, tel.: 582 334 987
DIVADLO NA FIDLOVAČCE – PRAHA
Sobota 20. října v 15.00 hodin

JEPTIŠKY
muzikálová komedie viz www.fidlovacka.cz
Odjezd autobusu v 6.30 hodin z autobusového
nádraží v Konici. (Pořádá MěKS Konice, na celý
den s procházkou po Praze – před představením)
Jednotné vstupné včetně dopravy 699 Kč.
TIC Konice, Kostelní 46, tel.: 582 334 987

ZÁMEK – prohlídky a TIC
Od 1. 6. do 2. 9. 2018 je otevřeno od pondělí
do pátku 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin,
v sobotu 9.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00 hodin
a v neděli 14.00 – 17.00 hodin.
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic (včetně největší sbírky seker zapsané do světové Guinessovy knihy rekordů) probíhá s průvodcem.
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu, kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací doby. Minimální počet na prohlídku jsou 3 (bez slev 2) osoby. Doba trvání prohlídky je 45 minut. (Po dobu
prohlídky může být TIC Konice uzavřeno, děkujeme za pochopení). Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 739 333 721, 602 934 905

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
www.konicka.knihovna.cz
DOVOLENÁ 2. – 4. 7. 2018 a 6. – 24. 8. 2018

červenec – srpen 2018

Program KČT KONICE
červenec – srpen
Neděle 8. 7. 2018 Ponikev – Kladky – autobusem v 11.55 hodin do Ponikve, po neznačené
cestě kolem kravína ke kladecké přehradě, projdeme Kladky až na Vyšehrad a po neznačené
cestě dojdeme ke křížku. Zelená zn. nás dovede
do Jesence a pokračujeme do Konice. 15 km.
Sobota 14. 7. 2018 Skalka – odjezd vlakem
v 9.11 hodin do Bedihoště (nebo do Čelčic), odtud naučnou stezkou do Skalky – prohlídka lázní.
Odtud se vydáme po cyklotrase č. 5250 a č. 5249
do Pivína k vlaku. Odjezd v 16.47 hodin přes
Prostějov do Konice. 14 km.
Sobota 21. 7. 2018 Malé Hradisko – Repechy
– vlakem v 6.40 hodin pojedeme do Prostějova,
odtud cyklobusem v 7.55 hodin do Malého Hradiska. Po zelené značce se dostaneme do Repech
na novou rozhlednu, kde si prohlédneme nově
postavenou rozhlednu. Zastavíme se v penzionu Lada a zpět se vydáme do Malého Hradiska.
V 15.41 hodin odjedeme autobusem do Prostějova a v 17.02 hodin do Konice. 6,5 km.
Neděle 29. 7. 2018 Čertovy rybníky – sraz ve
13 hodin na autobusovém nádraží, přes Bor se
vydáme na Štarnov. Modrou zn. dojdeme přes
les pod Kozák a kousek po silnici k rybníkům.
Po odpočinku se vydáme do Konice. 12 km.
Neděle 5. 8. 2018 Senice – autobusem v 11.55
hodin do Luké, odtud po žluté zn. do Vilémova
a Nových Dvorů (studánka, obrázky) a do Senice
na vlak v 17.06 hodin do Kostelce a autobusem
v 17.44 hodin do Konice. 13 km.
Neděle 12. 8. 2018 Bohuslavice – autobusem
v 11.55 hodin do Luké, po zelené zn. a kousek
po silnici do Bohuslavic, dále přes Rakůvku do
Ochoze a po žluté zn. do Konice. 14 km.
Neděle 19. 8. 2018 Lutín – autobusem ve 12.26
hodin do Ratají, po silnici do Luběnic, polní cestou do Lutína. Zpět se vracíme přes Třebčín, Lípy, Slatinky do Slatinic na vlak v 17.18 hodin do
Kostelce a autobusem v 17.44 do Konice. 10 km.
Neděle 26. 8. 2018 Laškov – Stražisko – autobusem ve 12.26 hodin do Laškova, vydáme se
kousek po silnici k Šumici, kde pokračujeme po
červené zn. do Přemyslovic a dále na Stražisko
k vlaku. Odjezd 15.35 hodin (17.35). Můžeme
pokračovat až do Konice. 10 km – 16 km
Čtvrtek 30. 8. 2018 Dlouhé stráně – autobusový výlet. Čas odjezdu bude účastníkům upřesněn.
POZVÁNKA: Odbor KČT KONICE ve spolupráci
s turisty TJ Spartaku Přerov a pod záštitou starosty města Konice pořádá v sobotu 8. září 2018
již 6. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy ZA VÍLOU PILAVKOU.
Pochod se koná za každého počasí formou hvězdicového pochodu. Akci je možno absolvovat
pěšky i na kole z různých míst v okolí dle vlastního výběru. Z Konice jsou připraveny trasy se
startem od restaurace Na bytovkách v době od
6.30 do 9.00 hodin.
Každý, kdo dojde nebo dojede k prameni Pilavky, obdrží diplom, pamětní razítko a malé
občerstvení. Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Český svaz žen Konice
Na konci června se členky ČSŽ v Konici zúčastnily tradičního setkání na zámku.
Při této příležitosti poděkovalo vedení všem přítomným za dosavadní spolupráci a aktivity.
Za ČSŽ Helena Žilková, předsedkyně ZO ČSŽ a členka OrŽ
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Příprava vzpomínkové
akce na 80. výročí
záboru pohraničí (Sudet)
Tento rok se bude slavit významné výročí
100 let od vzniku Československé republiky 28. října 1918.
Ve stínu tohoto významného výročí si ještě připomeneme další významné výročí, byť velmi
smutné. Je to 80. výročí podepsání Mnichovské
smlouvy a záboru našeho pohraničí.
Po podepsání Mnichovského diktátu dne
30. září 1938 se zástupci čtyř zemí – Neville
Chamberlain (Velká Británie), Eduard Daladier (Francie), Adolf Hitler (Německo) a Benito Mussolini (Itálie) – dohodli, že Československo musí do 10. října 1938 postoupit
pohraniční území obývané Němci (Sudety)
Německu. Zástupci československé strany byli
přítomni, ale k samotnému jednání nebyli přizváni. Touto zradou našich západních spojenců
bylo Československo donuceno stáhnout svoji
mobilizovanou armádu z pohraničí a vyklidit linii těžkého opevnění a dále i související linie lehkého a polního opevnění.

Málokdo už dnes ví, že tyto události jsou
spjaty i přímo s městem Konice, byť Konice
neleží v pohraničí. 6. hraničářský pluk z Červené vody a 13. pěší pluk ze Šumperka obsazovali
při mobilizaci opevnění na čáře Staré Město pod
Sněžníkem – Králíky, kde byli připraveni k obraně Československa. Po Mnichovském diktátu
byly tyto vojenské jednotky z pohraničí stáhnuty a nově dislokovány právě do Konice, Jevíčka,
Letovic, Boskovic a do okolí těchto měst.
Se záborem našeho pohraničí a s novou dislokací jednotek československé armády souvisí
i méně známé bojové akce československé armády v prostoru obce Moravská Chrastová, která
je dnes částí obce Brněnec na Svitavsku. V neděli
30. října 1938, po půlnoci, překročili oddíly německých ordnerů, německé policie a příslušníci
SS demarkační čáru s cílem obsadit kromě Moravské Chrastové i okolní osady Mariánské Údolí,
Chrastová Lhota a Rozhraní. Organizátoři přepadení byli velmi dobře informováni, díky informacím místních henleinovců, o postavení družstva
SOS, finanční stráže i vojenských jednotek 13. pěšího pluku. Útočníkům se s využitím tmy a momentu překvapení podařilo všechny hlídky přepadnout a odzbrojit. Následně byl přepaden Lidový dům, celní úřad, četnická stanice a strážní
domek u železniční trati Česká Třebová – Brno.
Do zajetí padlo celé družstvo SOS, finanční stráž
a četníci.
Následovalo přepadení a odzbrojení vojáků dvou
čet 11. pěší roty a 12. kulometné roty v osadě
Chrastová Lhota. Zajetí unikl pouze jeden důstojník, který zburcoval zbývající četu vojáků
11. roty, ubytovanou v obci Rozhraní. Tím ji zachránil před zajetím, protože útočníci se vojáky
připravené k obraně neodvážili napadnout.

ZPRAVODAJ KONICE
Moravská Chrastová a okolní osady byly v rukou henleinovců. Kromě 26 zajatých příslušníků
bezpečnostních sborů a 35 vojáků bylo zatčeno
i 17 občanů české národnosti. Na velitelství
13. pěšího pluku v Boskovicích dorazila první
zpráva o situaci v Moravské Chrastové asi ve tři
hodiny ráno. Zajetí totiž, kromě důstojníka, unikl
i jeden četník a dva financi. Všichni postupně
telefonicky varovali nadřízené a čs. úřady.
Velitel pluku plk. Karel Čejka nechal okamžitě
vyhlásit poplach, byl však v těžké situaci. Musel
podniknout protiútok, neměl k němu ale k dispozici dostatek mužstva. K okamžitému nasazení
měl jen rotu doprovodných zbraní, protitankové
dělostřelce a minometníky. K tomu mohl počítat
už jen s jednou četou 11. roty, obklíčenou na ubikaci v obci Rozhraní. Požádal ještě o pomoc na
okresním úřadu v Boskovicích. Získal tak četnický pohotovostní oddíl (ČPO). Měl sice jen třicet
mužů, zato většinou bývalých délesloužících vojáků. Část oddílu se navíc v září účastnila bojů
s povstalci na Jesenicku. Protože v Boskovicích
bylo zároveň nové sídlo praporu SOS Šumperk,
vyjel společně s ČPO, který byl motorizovanou zálohou praporu, i jeho velitel, pplk. Knecht. Podle
vzpomínek s ČPO jelo ještě dalších 12 mužů četnické pohotovosti.
Vojáci a četníci zaútočili na Rozhraní, ve kterém
byla stále obklíčena na ubikaci jedna četa 11. roty.
Henleinovci očekávali nápor čs. jednotek a v obci
měli připravenou silnou obranu. Během boje se
projevila delší doba služby a větší zkušenosti četníků, protože ve srovnání s mladšími vojáky základní služby postupovali rychleji.Jakmile se uvolnilo obklíčení, zbytek 11. roty vyrazil také do boje. Před osmou hodinou ranní bylo Rozhraní dobyto zpět. Protiútok pokračoval. Během postupu
na Moravskou Chrastovou se jednotky dostaly
do silné palby kulometů a pušek. Vojáci a četníci
palbu opětovali a postupovali dál. O půl deváté
ráno byla ještě Moravská Chrastová a sousední
osada Chrastová Lhota obsazena henleinovci. Pod
tlakem ČPO a vojáků 13. pluku však opouštěli jednu pozici za druhou a prchali přes demarkační
čáru. Plk. Čejka vstoupil s pistolí v ruce společně
se svými vojáky po silnici do vesnice. Po umlčení
posledního odporu byla Moravská Chrastová kolem deváté hodiny ráno opět v československých
rukou. Zajatci z obou stran byli v následujících
dnech postupně propuštěni.
Příslušníci 13. pěšího pluku měli čtyři mrtvé
a sedm raněných. Během boje byl zastřelen také
český civilista. Na straně útočníků se odhadují
nejméně tři mrtví a dvanáct raněných. Oběti na
životech se však ukázaly zbytečné. O necelý měsíc později byla Moravská Chrastová zařazena do
tzv. šestého a sedmého pásma záboru a 24. listopadu ji bez boje obsadily německá jednotky.
V březnu 1939 byl zbytek českých zemí okupován Německem. Pěší pluk 13 byl zrušen, stejně
jako ostatní útvary armády.
Vzhledem k událostem v září a říjnu 1938
a na památku příslušníků armády, četnictva
a SOS zastupitelstvo města Konice, zastupitelstvo Starého Města pod Sněžníkem a Spolek
Staroměstských patriotů budou pořádat ve
dnech 5. až 7. října 2018 vzpomínkovou akci
„Na shledanou pohraničí – slzy v očích roku
1938“. Během této akce bude předvedena dobová vojenská technika, dobová výstroj, uspořádána výstava dobových fotografií, prezentace Sokola, Skauta – Junáka a SDH, proběhnou projevy
zastupitelů a hostů. Další podrobnosti sledujte
na plakátech, které budou vylepeny před touto
akcí na obvyklých místech.
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SDH Čunín si Vás dovoluje pozvat
na své letní akce:
v sobotu 14. července od 18 hodin

taneční zábava s kapelou
Beat Revival
v sobotu 25. srpna od 14 hodin

zábavné odpoledne
Rozloučení s prázdninami
Na viděnou se těší pořadatelé

SDH KONICE
Konice

SDH Konice a taneční skupina COUNTRY KAMARÁDI, děkují všem za sponzorské dary na
akci Country odpoledne, které se konalo 9. června
2018 ve Březsku na Vinohrádku.

Kamenosochařství Hemzal, STIHL – M. Dlouhý,
Chovatelské potřeby a krmiva U Montyho, Elektro Planeo – D. Urban, Pila Bohuslavice – M. Hofman, David Čadílek, MVDr. J. Havlíček, RNDr. Ludmila Dvorská – Lékárna, Ing. J. Drtil – Papírnictví a Hračkářství, QUILTING – V. Hirt, PB mont –
P. Bukovec, Oprava a šití oděvů Anežka – R. Šmídová, PRO-DOMA stavebniny, Květiny Ptáčková,
I. Doláková – Kadeřnictví, L. Svačinová – Zámecká pivnice, V. Soukupová – Potřeby pro zahrádkáře a chovatele, Pila Javořice, K. Muchová – Obuv,
Nová Lékárna, R. Přikryl – Dapas, TIPSPORT BAR
Konice, Hodinářství – A. Koutný, Vazba věnců
a kytic – L. Svoboda, Autoservis a pneuservis –
R. Kutý, Pohostinství Na bytovkách, Železářství
– A. Novák. Za SDH Konice V. Šmída a M. Hofman

Pozvánka ČSCH Konice
ZO ČSCH v Konici pořádá výstavu MLADÝCH
KRÁLÍKŮ OKRESU PROSTĚJOV, ve dnech 11.
a 12. 8. 2018, ve svém chovatelském areálu za
Kružíkovou ulicí. Ta je rovněž spojena s 62.
místní výstavou drůbeže, holubů a ukázkou
exotického ptactva. Srdečně Vás zveme k příjemnému posezení u občerstvení a točeného piva
i pečených makrel a jiných specialit. Chystáme
jako každým rokem velikou tombolu a slosování
o živé sele, 2. cena bude dřevěná lavička a jiné zajímavé ceny. PRO DĚTI máme nafukovací skákací hrad. Bude možnost nákupu chovných zvířat.
OTEVŘENO v sobotu 11. 8. 2018 od 9 do 18 hodin a v neděli 12. 8. 2018 od 8 do 16 hodin.
Srdečně Vás zvou chovatelé v Konici.
Za ČSCH Konice L. Páleník

Na článek o festivalech z programu
„Kulturní léto“ se můžete těšit
v příštím vydání Zpravodaje.
Přejeme Vám hezkou dovolenou.

Hasiči ve Štarnově zvou všechny zájemce
o amatérský tenis do areálu místních tenisových kurtů,
kde nabízíme hru na antukovém kurtu,
který je plně vybaven včetně večerního osvětlení
mobil: 732 238 013

e-mail: martinaugusti@seznam.cz

Cena za jednu hodinu hry
za denního světla 100 Kč
za umělého osvětlení 200 Kč
Termíny hry si můžete kdykoliv
objednat u správce kurtů pana
Martina Augustina, Štarnov 5
mobil: 732 238 013
e-mail: martinaugusti@seznam.cz

Dále nabízíme asfaltový
kurt na volejbal
nebo nohejbal,
který je také plně vybaven
a i částečně osvětlen.
K tenisovým kurtům byly
dobudovány kvalitní pánské
a dámské toalety a každý den
se zde točí od 18.00 hodin
pivo a nealkoholické nápoje.
K jídlu je možno si objednat
čerstvou pizzu a v některých dnech
také něco dobrého z udírny.

Nově otevřená provozovna

Radomíra Šmídová
E. Beneše 71, 798 52 Konice
(vedle penzionu)
Tel.: 774 991 965

Nabízíme tyto služby
Šití dětského oblečení, které si
můžete sami vybrat podle návrhů
a střihů, my vám oblečení ušijeme
(i z vámi dodaného materiálu)
a popřípadě upravíme délku nebo
výšku. Šijeme trika, mikiny, tepláky,
ale i pyžamka nebo noční košilky
na vaše dítka.

Kromě šití na děti je u nás
Opravna oděvů
a Sběrna prádelny a čistírny
Nabízíme praní prádla všeho druhu,
vč. pracovních oděvů (montérky atd.),
čištění obleků, kabátů, bund,
přikrývek, ale i potahů na jedno
i dvoulůžkovou matraci. Dále čistíme
spacáky, plyšové hračky i batohy
a autopotahy nebo kožené výrobky
(bundy, sukně, kalhoty, rukavice).
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