
1. září 2015 se před školou k slavnostnímu 
přivítání shromáždilo v doprovodu rodičů či 
prarodičů jen 43 prvňáčků. - str. 3 -

První dny nového školního roku v MŠ Konice 
nabídly paní učitelky dětem pestrý program 
a k radosti dětí přispělo i maňáskové divadlo. 
- str. 3 -

Příjemné odpoledne prožili senioři ve čtvrtek 
24. září v konickém zámku. Tradiční 
Odpoledne s písničkou je oblíbenou akcí pro 
všechny milovníky písniček a tance. Veselá 
nálada provází naše účastníky po celé čtyři 
hodiny za doprovodu živé hudby, která 
ochotně hraje pro radost všech přítomných.
Takže všichni, kdo rádi posedíte u vína či 
kávy s přáteli a třeba si i zatancujete, přijďte 
mezi nás opět ve čtvrtek 29. října od 15.00 
hodin. Určitě se budete dobře bavit.

Srdečně zvou SPCCH a MěKS Konice

Výstava fotografií “Turecko, země 

mezi kontinenty a kulturami”

V galerii konického zámku se v měsíci září 
uskutečnila výstava fotografií autorky Jany 
Prosové s poutavým názvem Turecko, země 
mezi kontinenty a kulturami. Výstava 
trvala od 9. září do 2. října.

Velkému zájmu diváků se těšila zejména 
vernisáž výstavy, jejíž součástí byla 
cestopisná přednáška pana Stanislava France 
spojená s projekcí fotografií Jany Prosové 
z cest po této krásné a na památky i historii 
bohaté a pestré zemi. Diváci, kteří doslova 
zaplnili prostory galerie, se tak nejen 
dověděli zajímavosti o Turecku, ale také jako 
součást bohatého občerstvení vernisáže 
ochutnali např. tradiční turecký zákusek 
baklavu.

p

říjen  2015

Ve středu 9.9.2015 navštívila Městský úřad Konice Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně 
ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy. Seznámila vedení úřadu s některými 
připravovanými novelami zákonů a zodpověděla dotazy týkající se především výkonu veřejné 
správy. Sama se zajímala zejména o provádění agendy občanských průkazů a cestovních 
dokladů.

Dušan Opletal, tajemník MěÚ

FOTOAKTUALITYMěstský úřad navštívila náměstkyně ministra vnitra

VÝZVA MĚSTA KONICE

Jako každý rok i letos bude konické 
náměstí v čase adventním a vánočním 

zdobit vánoční strom.

Oslovujeme tímto zájemce, který by 
chtěl poskytnout strom jako dar. 

Kontaktujte, prosím,
Služby města Konice,
paní Šárku Fišerovou,

tel.: 721 363 930,

nebo MěKS Konice,
paní Navrátilovou,
tel.: 601 590 007,

případně podatelnu MěÚ v Konici.

VÁNOČNÍ STROM



Usnesení č.15/2015
1.Rada města Konice:
a)Schvaluje rozpočtové opatření č.38/2015.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci 
v rámci projektu „Zkvalitnění služeb TIC VI“, 
uvolněnou Olomouckým krajem ve výši 
40.000,00 Kč  pro Městské kulturní středisko 
Konice na částečnou úhradu nákladů 
spojených s realizací projektu dle uzavřené 
smlouvy. V příjmech bude rozpočtováno na 
položku 4122, ÚZ 00 512, ve výdajích na § 
3319, položku 5336, ÚZ 00512 org. 
5000000.
V účetní  evidenci  označte  příjem  a  čerpání  
účelovým  znakem 00512,  případně  jiným 
způsobem,  který  umožní  oddělené  
vyúčtování  skutečných  příjmů  a  výdajů.  
Čerpání finančních prostředků se řídí 
S m l o u v o u  o  p o s k y t n u t í  d o t a c e .  
b)Doporučuje Zastupitelstvu města Konice 
schválit rozpočtové opatření č. 39/2015. 
Jedná se o převod finančních prostředků ve 
výdajové části rozpočtu z investic bytového 
hospodářství na akci investice a neinvestice 
„Dodávka a montáž měřičů tepla“ do budov 
MěÚ Masarykovo nám. 27, 28, Na Příhonech 
405 a budovy polikliniky Tyršova 392, 
Konice.
Rozpočtové opatření ve výši 212 827,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno na:
§ 3612 Bytové hospodářství, pol.6121 
Budovy, haly, stavby  org.16000000 -
212.827,00 Kč,                                                                                       
§ 6171 Místní správa, pol. 6121 Budovy, haly, 
stavby org. 16000000  458,00 Kč, 
§ 6171 Místní správa, pol. 5137 DHDM org. 
16000000  - 334,00 Kč,
§ 3519 Ambulantní péče, pol. 5137 DHDM 
org. 16000000 - 23.035,00 Kč.
2.Rada města Konice:
a)Schvaluje  p.  Trávníčkovi  pronájem  části  
pozemku  p.č.  4770  a  4769  v k.ú.  Konice  
od 17.08.2015 na dobu neurčitou za cenu 
4,00 Kč/m2/rok.
b)Navrhuje ZM schválit p. Trávníčkovi 
prodej části p.č. 4768, 4769 a 4770 v k.ú. 
Konice za cenu 100,00 Kč/m2.
3 . R a d a   m ě s t a   Ko n i c e  n av r h u j e  
Zastupitelstvu  města  Konice schválit  
p. Jaromíru  Grulichovi zřízení práva stavby 
k pozemku p.č. 5714/1 v k.ú. Konice. 
Právo stavby bude zřízeno za úplatu ve výši 
100,00 Kč/+DPH/m2. 
Právo stavby bude zřízeno na dobu 3 let. 
V případě, že v době trvání práva stavby 
oprávněný z práva stavby na uvedeném 
pozemku postaví rodinný dům a předloží 
městu Konice příslušné kolaudační 
rozhodnutí, zaváže se město Konice 
p o z e m e k  z a t í ž e ný  p ráve m  s t av b y  
oprávněnému z práva stavby prodat za cenu 
1.000,00 Kč.
4.Rada  města  Konice schvaluje  Základní  
škole  a  gymnáziu  města  Konice  podání  

žádosti  o finanční podporu na projekt  
s názvem: „Rozvoj technických dovedností 
žáků“ z operačního programu CZ.1.07. , číslo 
výzvy 57, prioritní osa 7.1, oblast podpory 
7.1.1. Rozpočet projektu 204.112,-Kč.
5.Rada města Konice schvaluje Smlouvu 
o výpůjčce nemovitosti č. 12 - 2015, 
uzavřenou mezi městem Konice a Službami 
města Konice, spol. s r. o., Husova 347, Konice, 
IČ 48909467 s účinností od 1.1.2016 na dobu 
neurčitou.
6. Rada města Konice vyhlašuje záměr 
propachtovat část pozemku p.č. 164 v k.ú. 
Runářov.
7. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu 
města Konice neschválit žádost o prodej části 
pozemku p.č.1197 v k.ú. Runářov.
8. Rada města Konice vyhlašuje záměr zřídit 
právo stavby k pozemku p.č. 4854 v k.ú. 
Konice.
9. Rada města Konice schvaluje uzavření 
Smlouvy č. 1030025285/002 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene týkající 
se pozemku p.č. 1027/6 v k.ú. Konice za 
úplatu ve výši 500,- Kč + DPH uzavřenou  
mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a.s.
10. Rada města Konice schvaluje „Smlouvu 
o poskytnutí dotace na celoroční činnost“, 
poplatky za žáka na částečnou úhradu 
nákladů Střední škole, ZŠ a MŠ JISTOTA, o.p.s. 
Prostějov, IČO 25342924, ve výši 2. 800,00 Kč.
11. Rada města Konice schvaluje Dohodu 
o ukončení Smlouvy o výpůjčce ze dne 
26.4.2010 mezi A.S.A. odpady Litovel, s.r.o., 
Cholinská 1008, Litovel, IČ 25887858 
a městem Konice.
12. Rada města Konice:
a)Schvaluje uzavření  Smlouvy  o  budoucí  
nájemní  smlouvě  mezi  městem  Konice  a 
MUDr. Skotákem - urologická ambulance, 
s.r.o. na pronájem místností č. 2 a 3 v  budově 
č.p. 392 na Tyršově ul. v Konici.
b)Vyhlašuje  záměr pronajmout  místnosti  č. 
2  a  3  v budově  č.p.  392  na  Tyršově  ul. 

v Konici.
13. Rada  města  Konice  schvaluje  uzavření  
Smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  č.:  PV 
- 014330033894/001  mezi městem Konice a 
E.ON Distribuce, a.s., týkající se pozemku p.č. 
759, 572/2, 572/3 a 771 v k.ú. Konice.
14. Rada města Konice bere na vědomí žádost 
o sponzorský příspěvek či dar na akci 
CENDURO BABÍ LÉTO 2015.
15. Rada města Konice:
a)Vyhlašuje záměr prodeje bytu 2+1 
s příslušenstvím (80,87m2), umístěného 
v budově Husova  č.  p. 488,  489,  
postaveného  na  pozemku  p.  č.  1264,  1265,  
včetně spoluvlastnického  podílu  na  
společných  částech  budovy  a  na  pozemcích  
ve  výši 728/6459  za  cenu  nejméně   
500.000,-Kč obálkovou  metodou  nejvyšší  
nabídce doručené  v termínu  do  1  měsíce  
od  zveřejnění  záměru. Nabídka  musí  
obsahovat konkrétní  nabízenou  cenu.  
Nabídky  typu „dám  o  1.000,--Kč  víc  než  je  
nejvyšší nabídka“nebudou brány vpotaz.
b)Ukládá MPO oslovit spoluvlastníky budovy 
sinformací o prodeji bytu.
16.Rada města Konice schvaluje smlouvu 
č. 6150325 na servis výtahu na adrese
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada

města Konice
31. srpna 2015

 Zahradní 690, Konice  mezi  městem  Konice  
a  Schindler  CZ,  a.s.,  Řevnická  170/4,  155  
21  Praha  5,    IČ 27127010 s účinností od 
1.10.2015. 
17. Rada města Konice schvaluje uzavření 
Smlouvy č. 1030026001/003 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene týkající se 
pozemku p.č. 5076 a 5060 v k.ú. Konice za 
úplatu ve výši 2.500,00 Kč + DPH uzavřenou 
mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a.s.
1 8 . R a d a  m ě s t a  K o n i c e  s c h v a l u j e  
Harmonogram prací pro zpracování rozpočtu 
města Konice na rok 2016.
19.Rada  města  Konice bere  na  vědomí 
žádost  Základní  školy  a  gymnázia  města  
Konice o navýšení příspěvku na provoz.
20. Rada města Konice bere na vědomí žádost 
Hospice na Svatém Kopečku o finanční 
podporu.

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

Olomoucký kraj poskytl  dotace na částečnou 
úhradu výdajů (tj .40%) na zajištění 
akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných 
hasičů.

Jedná se o  investiční dotaci Jednotce požární 
ochrany (JPO III) Konice ve výši 18 000 Kč na 
pěnometné zařízení a dále Jednotce požární 
ochrany (JPO V) Nová Dědina  ve výši 120 000 
Kč na dopravní automobil.
Neinvestiční dotaci Jednotce požární ochrany 
(JPO V) Runářov ve výši 5 000 Kč  na osobní 
ochranné pomůcky.  

Jitka Vrbová,
Odbor majetkoprávní



Junák Konice

Milí čtenáři konického zpravodaje,
školní rok začal již před měsícem a s ním také 
nový Skautský rok. Opět se scházíme každý 
pátek v naší klubovně. Dokud je pěkné počasí, 
chodíme ven do přírody, kde je přece jen lépe 
než v místnosti. Všichni, kteří by se rádi 
zúčastnili našich schůzek, výprav, táborů a 
dalších akcí, se k nám mohou připojit každý 
pátek. Mladší děti (1.-5.třída) ve 14:00hod., 
starší pak v 16:00hod. Klubovnu máme ze 
zadní strany zámku. Nyní bych vás rád ještě 
seznámil s tím, co jsme dělali koncem školního 
roku a jaký byl náš letošní letní tábor.
Koncem června jsme s našimi rovery vyrazili 
na čtyřdenní puťák do oblasti Bílých Karpat. A 
to ve složení: Zbyňa, Martin, Flipr, Svišť, Erik, 
Hudy a Kartágo. Vlakem jsme dorazili do 
Bojkovic,  odkud jsme urazili již za šera ještě 4 
km ke Krhovu k rozhledně Na Skalce. Zde jsme 
v klidu přespali a ráno nás již čekala delší trasa 
přes Lokov, Žitkovou, Starý Hrozenkov a 
Lopeník. Příroda v Bílých Karpatech je 
nádherná, takže jsme se mohli pořád kochat 
krásnými výhledy i okolní krajinou. Večer jsme 
dorazili k další rozhledně, tentokrát na Velkém 
Lopeníku . Bylo tu již ohniště, tak jsme v klidu 
rozdělali oheň. Vítr však foukal z různých 
stran,, hnal nám kouř do očí, tak jsme u ohně 
dlouho nezůstali. Vyspali jsme se v dřevěném 
altánku a ráno vyrazili dál směrem přes 
Květnou, Velkou Javořinu, Durdu a Čupec. 
V podstatě celá naše trasa vedla po Česko – 
slovenském pomezí, tudíž jsme byli chvíli 
v Česku a chvíli na Slovensku. Třetí den večer 
nás stihl déšť, takže nocování bylo trošku 
problematické. Nakonec jsme i toto úskalí 
zvládli kus za Liščí boudou a ráno se vydali 
posledních pár kilometrů do Javorníka. Zde 
jsme vylezli  ještě na poslední rozhlednu a pak 
už frrrrr domů. Celkem jsme nachodili kolem 
65km s veškerými věcmi na zádech.
Letošní tábor proběhnul posledních 14dní 
v červenci  a to na tábořišti u Baldovce. Letos 
jsme přijeli do postaveného tábora. Jediné co 
nás čekalo, bylo rozložit tee-pee a znovu je 
postavit podle menších plachet. Pak už mohl 
začít táborový program. Táborníci z oddílů 

z Konice a Kostelce na Hané byli rozdělení do 
4 družin. Tyto soutěžily proti sobě v etapové 
hře Asterix  a Obelix. Plnili 12 nesnadných 
úkolů, aby pomohly Galům zachovat jejich 
nezávislost vůči římském impériu. A to se jim 
také nakonec povedlo. Dalším úkolem družin 
bylo starat se o chod tábora, zajišťovat chod 
kuchyně a vařit pro ostatní táborníky, držet 
noční hlídky apod. I když to vypadá nesnadně, 
nakonec to všichni zvládli. V průběhu tábora 
jsme uspořádali spoustu her, soutěží, apod. 
Vyrazili jsme na výlet na Rudické propadání a 
do pískového lomu, kde jsme se řádně okoupali 
a vyřádili. Závěrečnou část etapové hry jsme 
spojili s výletem na Holštejn. Myslím, že tábor 
se dětem líbil, a můžeme se těšit na další rok. To 
bychom chtěli najít úplně nové tábořiště, 
abychom poznali i nová místa. Tak se necháme 
překvapit, jestli se nám povede něco najít nebo 
pojedeme na některé z našich tradičních 
tábořišť.

Vlaďa Hirt - Kartágo

Program KČT - říjen 2015 
Sobota 3.10.2015 - Biskupické kaléšek – 
odjezd vlakem v 8.47hod. do Nectavy, po 
modré značce přes Zálesí do Biskupic. Po 
programu  odjez vlakem z Nectavy v 17.44hod. 
7km.
Neděle 11.10 2015 - Mladeč – odjezd 
autobusem v 11.50 hod. na Pindu. Po silnici 
přes Měrotín do Mladče. Po červené značce 
přes Měník a Bílou Lhotu do Pateřína. Za vsí 
odbočíme doleva na polní cestu do Hradečné a 
dále doprava až do Slavětína na autobus 
v 18.22hod. 12 km
Sobota 17.10.2015 - Lipová – odjezd autem 
v 9.30 hod. do Lipové .  Zpět po žluté značce do 
Seče a dále po červené na Stražisko na vlak, 
nebo až do Konice. 9km, 15km.
Neděle 24. 10. 2015 -  Kadeřín – autobusem 
v 11.50hod. do Hvozdu po modré značce do 
Vojtěchova, po červené pod Zkamenělý zámek, 
dále  neznačenou cestou na Kadeřín. Odtud po 
modré na Čihadlo, do Kladek po zelené a 
naučnou stezkou do Šubířova na vlak v17.50 
hod. 15km

Zdráví došli!!!

MŠ Konice

Zahájení školního roku  

v mateřské škole.

Prázdniny jsou za námi a děti v naší školičce 
č e k á  d a l š í  r o k  p l n ý  h e r,  z á b a v y  
a dobrodružství, ale také spousta příležitostí, 
jak získat nové kamarády. Školní rok jsme 
zahájili s počtem 100 zapsaných dětí, 
rozdělených do čtyř tříd. Přestože jsou první 
dny pobytu v mateřské škole pro děti vždy 
náročné, paní učitelky nabídly dětem pestrý 
program a k radosti  dětí  přispělo 
i maňáskové divadlo. A protože nám přálo 
počasí, hodně času děti trávily na školní 
zahradě, kde mají spoustu možností 
pohybového vyžití, her a zábavy.
Všem rodičům i dětem přejeme, aby tento 
školní rok byl mimořádně vydařený a aby se u 
nás všichni cítili co nejlépe.

MŠ Konice

ZŠ a G Konice

Letošní prvňáčci

Přestože se k zápisu na školní rok 
2015/2016 dostavilo 52 dětí, 1. září 2015 se 
před školou k slavnostnímu přivítání 
shromáždilo v doprovodu rodičů či 
prarodičů jen 43 prvňáčků.
Jsou rozděleni do 2 tříd, třídní učitelkou 1. A, 
ve které je 21 žáků, 9 chlapců a 12 děvčat, je 
Mgr. Lenka Vévodová. Ve třídě 1. B je 22 žáků, 
9 chlapců a 13 dívek, a třídní učitelkou je Ing. 
Mgr. Kateřina Zapletalová.
Nejenom třídní učitelky, ale také my ostatní 
vyučující se budeme snažit, aby děti radost a 
nadšení, se kterými přišly první den do školy, 
neopustily po celý školní rok.

Mgr. Květoslava Coufalová,
zástupkyně ředitele 
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Stroj Arado Ar 66C byl běžný dvousedadlový 
dvouplošník poháněný motorem Argus As 10. 
Byl vyráběný od r.1933 v počtu několika tisíc 
kusů. Na fotografii stroj s označením BB+FE se 
znakem letecké školy Sch/FAR 71 z Prostějova.

Zatímco nouzové přistání u Jednova německé 
dokumenty neuvádí, jinou, tragičtější nehodu 
dne 4.února 1943 u Horního Štěpánova 
naopak zmiňuje pouze německé hlášení. Tzv. 
Ve r l u s t m e l d u n g  ( h l á š e n í  o  z t r á t ě  
letadla/posádky pro nadřízené velitelství, zde 
pro Velitelství střed, něm. Befehlshaber Mitte) 
uvádí heslovitě havárii stroje Klemm Kl 35 
výrobního čísla 3181 v lokalitě „Oberstefanau" 
a další dokument upřesňuje „Oberstefanau bei 
Proßnitz". K havárii došlo pro špatné počasí při 
pokusu nouzově přistát. Z dvoučlenné posádky 
zahynul pozorovatel Gefr. Walter Rissberger, 
pilot  Gefr. Werner Eichmann utrpěl těžké 
zranění, stroj byl zničen z 80%. Oba letci 
náleželi k FFS A/B 62 (Flugzeugführerschule 
A/B 62) z rakouského Bad Vöslau.  

Klemm Kl 35 byl běžný dvousedadlový 
dolnoplošník, který poháněl motor Hirth HM 60. 
Do služby byl zaveden r. 1935. Vzniklo několik 
tisíc kusů a necelé tři stovky vyrobily také 
u bývalé fy. Zlin v Otrokovicích. Jeden 
letuschopný veterán, právě v barvách 
prostějovské letecké školy, bývá k vidění na 
leteckých dnech.

Další letoun přitál u Horního Štěpánova znovu 
dne 2.listopadu 1944. Událost krátce 
popisuje záznam telefonátu vrchního 
strážmistra Němce z četnické stanice v Horním 
Štěpánově v 16:25 h nadřízenému Zemskému 
velitelství četnicva v Brně. Zpráva uvádí, že 
v 13:15 hodin musel pro hustou mlhu u kóty 
1011 severozápadně od obce přistát školní 
letoun s označením GK+ZO (toto označení 
jednoznačně náleží typu Bücker Bü 181). 
Přistání proběhlo bez poškození letadla a jeho 

Již v roce 1923 poznala Konice smutnou, 
odvrácenou stranu létání, když se dne 
1 . z á ř í  z á p a d n ě  o d  m ě s t a  z ř í t i l o  
československé vojenské letadlo Letov Š-1. 
V jeho troskách zahynul pilot rtm. Josef 
Slovák a mechanik voj. Antonín Potůček. 
Jednomotorový dvouplošník Letov Š-1 byl 
prvním v Československu sériově 
vyráběným letadlem a stroj, který se zřítil 
u Konice, nesl výrobní číslo 11. Náležel do 
skupiny letadel přelétávajích město na 
cestě z domovské základny Leteckého 
pluku 2 v Olomouci na armádní cvičení do 
blízkého Šebetova. Během válečné období 
1939-45 je v okolí Konice zaznamenáno 
hned několik podobných událostí. Regionu 
se vyhnuly velké letecké bitvy, ale blízkost 
základen v Prostějově a Vyškově přinášela 
r ů z n á  n o u z o v á  p ř i s t á n í  l e t a d e l  
i dramatické havárie. Najde se ještě očitý 
svědek těchto dramatických událostí?
Dne 24.září 1941 oznámil velitel četnické 
stanice v Jednově vrchní strážmistr Otakar 
Března nouzové přistání německého 
vojenského letadla, dvouplošníku s označením 
KD+AK na poli 300 metrů od obce. Společně se 
strážmistrem Rudolfem Himmrem navečer 
v 18:20 hodin přistání sledovali, a proto se 
ihned dostavili k letadlu. Letadlo bylo bez 
poškození a nezraněný pilot Feldwebel 
(šikovatel) Hermann Bergmann uvedl, že 
přistál pro ztrátu orientace. Jak četníci držící 
stráž u letadla dále zjistili, náleželo letadlo 
Leteckému pluku 71 z Prostějova-Kostelce a 
pilot byl příslušníkem leteckého učiliště ve 
Vyškově. Po telefonickém oznámení události 
oběma útvarům vystřídala brzy četníky ve 
stráži u letadla letecká hlídka z Prostějova-
Kostelce. Četnická stanice pilota i leteckou 
hlídku přes noc ubytovala. Následující den 
dorazili důstojnící z učiliště ve Vyškově, případ 
prošetřili a jeden z nich letadlem přelétl zpět 
do Prostějova. Podrobné, česky psané hlášení 
převzali dne 26.září 1941 na Okresním úřadě 
v Litovli. 
Jak četníci správně zaznamenali, letadlo 
náleželo škole Leteckého výcvikového pluku 
71 (něm. Schule/Fligerausbildungsregiment 
71 nebo zkr. Sch/FAR 71). Útvar vznikl již 
v lednu 1934 v Breslau (polská Wroclaw), aby 
se po někalika stěhování v říjnu 1940 trvale 
usadil v okupovaném Československu, 
v Prostějově, v místě bývalého čs. Vojenského 
leteckého učiliště, kde pod velením Oblstlt. 
Waltera Böhnkeho setrval až do zrušení 
v prosinci 1943 (mezitím k 1.10.1941 
přeznačen na FFS A/B 71). K výcviku využíval 
síť satelitních letišt, bývalé čs. vojenské letiště 
v Kostelci na Hané (zřízeno 1935), Vyškově a 
Dolním Benešově. Bohužel, podrobný četnický 
záznam neuvádí typ letadla. Označení (tzv. 
Stammkennzeichnung, zkr. Stkz) KD+AK, 
obvykle namalované velkými černými 
písmeny na trupu letadla, odkazuje na možný 
typ Arado Ar 66 (druhý typ Gotha Go 145 
s totožným písmenným označením se 
u Sch/FAR 71 nevyskytoval). Kuriózně, jen o tři 
týdny dříve dne 5.září 1941 hlásili četníci 
z Prachaticka nouzové přistání stroje 
s totožným označením KD+AK u Bohumilic. 
V tomto případě je uvedeno i výrobní číslo 
1210. 
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nezraněný pilot Gefr. Josef Prizovsky 
z Luftkriegschule 7 uvedl, že v 10:25 hodin 
odstartoval z rakouského Tulln a přes Jihlavu 
letěl do Přerova. Četníci zajistili u letadla 
hlídku a podali ihned zprávu na letiště do 
Prostějova, další dění kolem letadla už 
dokument nezmiňuje. 

Domovské letiště LKS 7 v Tulln a Bücker Bü 181. 
Tento lehký dvoumístný cvičný letoun byl 
vyráběn od roku 1939 v počtu asi 5900 kusů. 
Dalších 700 kusů vyrobila v okupovaném 
Nizozemí firma Fokker a od roku 1942 byl typ 
vyráběn také fy. Zlín v Otrokovicích. 

Stroje Luftkriegschule 7 (zkr. LKS 7) 
z rakouského Tulln byly na protektorátním 
nebi častými návštěvníky, konečně jedno 
satelitní letiště měla škola v Českých 
Budějovicích. Proto nepřekvapuje, že další 
stroj této jednotky musel nouzově přistát 
u Rakové. Četníci ze sousedního Hvozdu 
o události ihned telefonovali na velitelství do 
Litovle a následně 30.března 1944 vypracovali 
podrobné hlášení. Uvádí, že dne 28.března 
1944 kolem 17 hodiny přistál na pole asi 300 
m od obce vojenský letoun, jednoplošník 
s označením "DD-DN-LKF-7" čísla 1173. Jeho 
pilot Gefr. Otto Walther následně vypověděl, že 
letěl z domovské základny Tulln u Vídně, přes 
Havlíčkův Brod (tehdy Deutsch Brod) do 
Vyškova, když nad obcí Raková zjistil závadu na 
motoru, a proto přistál. Četníci z Hvozdu 
letadlo přes noc hlídali, následující den přijeli 
vojáci a s letadlem přeletěli k opravě do 
Prostějova.  
Bližší identifikaci letadla komplikuje záznam 
prvotního telefonátu, kterým strážmistr Kouřil 
v noci v 1:20 h 29.března oznámil událost 
Zemskému velitelství v Brně. Okolnosti se 
shodují s pozdějším hlášením, ale označení 
letadla je zde "DD-BN-LKF-Nr.7", číslo je 
uvedeno "11.073" a jméno pilota "Gefr. Otto 
Waldherr". V obou záznamech lze s jistotou 
identifikovat již zmíněnou leteckou školu LKS 
7 z Tulln, ovšem označení DD+DN s výrobním 
číslem 1173 nebo DD+BN a číslem 11073 
můžou být dvě zcela odlišná letadla. 
Pravděpodobné se jeví, že se jednalo opět 
o stroj Klemm Kl 35 výrobního čísla 1173, 
neboť jen o dvě čísla „starší" stroj 1171 by 
zcela zničen v květnu 1942 přímo na základně 
LKS 7 v Tulln.  
Konečně, nejlépe zdokumentovanou havárii 
dramaticky líčí kronika obce Hvozd: „Dne 
21.září (1944) asi v 7.15 ráno přiletělo nad 
vesnici německé stíhací letadlo typu Focke-
Wulf. Z letadla začal vystupovati černý kouř a 
pak bylo viděti plameny. Letec se zachránil 

Letecké nehody v okolí Konice 1939-45



snášel jsem se na padáku do lesa, na vrcholky 
borovic. Můj stroj havaroval nedaleko na poli a 
já jsem dopadl do lesa mezi špičky stromů. Měl 
jsem štěstí, můj padák se zachytil o stromy a já, 
chudák, jsem zůstal viset asi 10 metrů nad zemí 
mezi kmeny stromů jako loutka. Nemohl jsem 
dosáhnout na žádný kmen a ani jsem nebyl 
schopen uchopit větve nad sebou. Můj pokus 
přitáhnout se na padákových popruzích nahoru 
selhal kvůli malé síle mých paží. Poté jsem se 
pokoušel dosáhnout na kmen stromu, ale ani to 
se mi nepodařilo. Nakonec mi na zem spadla 
pistole a já jsem začal počítat čas do doby než 
spadnu. Můj odhad, že visím tak 10 metrů 
vysoko, se ukázal jako správný. Znovu jsem se 
zamyslel, pak jsem si rozepnul popruhy od 
padáku a spustil jsem se na zem. Chvíli jsem 
zůstal ležet a pak můj pokus postavit se na nohy 
nedopadl dobře. Moje pravé koleno a kotník mi 
vypověděly službu a já jsem se jednoduše nemohl 
postavit. Mezitím jsem se poohlédl po pistoli, 
doplazil se pro ni, zastrčil ji do kalhot a upravil si 
uniformu. Věděl jsem, že jsem na území Čech, ale 
nevěděl, kdo by mě mohl najít jako první. Na své 
hnědé kožené bundě jsem výložky neměl a 
Rytířský kříž jsem schoval. Pracně jsem se plazil 
lesem směrem k mýtině. Pravou nohu jsem táhl 
za sebou, bylo to velmi bolestivé. Za nějakou 
dobu jsem se doplazil na mýtinu a uviděl 
sedláka, který s koňmi oral pole. Sebral jsem 
všechnu odvahu a plazil se k němu, sedlák mne 
uviděl a šel ke mně. Česky se zeptal, jestli jsem 
letec. Já jsem pouze sténal a žádný jiný zvuk, 
zejména ani slovo německy, jsem ze sebe 
nevydal. Sedlák byl velmi vstřícný, vytáhl mne na 
vůz a usadil na hromadě brambor. Poté mne 
odvezl do vesnice. Lidem, které jsme cestou 
potkali, řekl, že našel nějakého letce a že jej veze 
na policejní stanici. Dojeli jsme tam, bylo to vedle 
pošty, sedlák mne donesl dovnitř na úřadovnu. 
Položili mne na postel, nabídli cigarety a jeden 
policista se pokoušel po telefonu spojit s jinou 
policejní stanicí. Bolest se dala nějak vydržet a já 
jsem pokračoval v taktice mlčení. Asi po hodině 
přišlo řešení, otevřely se dveře a na prahu stáli 
dva důstojníci bezpečnostní služby SS. Vyptávali 
se policistů, kde byl ten pilot nalezen. Byli také 
názoru, že jde o amerického pilota. Situaci jsem 
rychle objasnil, když jsem je pozdravil „Heil 
Hitler". Tím, že jsem jedním z jejich byli poněkud 
zklamáni, ale byli rádi, že jsem se zachránil. Dali 
šéfovi policistů nějaké cigarety a poděkovali. 
Odjeli jsme autem do Prostějova do nemocnice. 
Rychle se rozneslo, že tam přinesli přítele 
sestřičky Käthe. Po vyšetření jsem byl propuštěn 
a na doléčení a rekonvalescenci jsem byl přijat 
v nemocnici v rodném Salzburku. Po čtyřech 
týdnech jsem byl zpět u jednotky v Prostějově." 
(z originálu Stormbirdpřeložil L.Andraško 
2011, upraveno).  
Buchnerova biografie není prosta omylů, 
z hronologického řazení událostí plyne, že se 
domníval, že k jeho havárii došlo někdy 
v červenci a k jednotce se vrátil krátce po 
náletu na Prostějov 25.srpna 1944.  
Z dokumentů je však jasné, že k havárii došlo až 
21.září a k návratu muselo dojít někdy po 
13.říjnu 1944. Krátce nato Hermann Buchner 
sám nastoupil výcvik na proudové stíhačky Me 
262. 
Jeho stroj typu Focke-Wulf Fw 190F-8 
výrobního čísla 586132 se roztříštil v poli 
nedaleko remízku, jižně od odbočky silnice do

 Klužínku. Na místě lze stále nalézt drobné, 
orbou roztroušené úlomky z letadla. Muselo se 
jednat o úplně nový stroj, neboť letadla 
výrobního bloku 586.120 - 586.190 bitevní 
varianty Fw 190F-8 začala továrna Arado ve 
Warnemünde dodávat jednotkám právě 
koncem září 1944. To vysvětluje i označení 
"bílé TONI" ve zprávě četníků, které je zřejmě 
k ó d  S t k z  T O + N I  p o n e c h a n ý  n e b o  
"zapomenutý" na letadle po přeletu z továrny 
k jednotce. Kuriózně, německý záznam 
o havárii uvádí již taktické označení "bílá 1", 
které mělo přeletový kód nahradit.

Většinu své bojové kariéry strávil Hermann 
Buchner u elitní Schlachtgeschwader 2. Vraky 
jejích bitevních Focke-Wulfů skončily v květnu 
1945 na českých letištích.

Znak letecké školy FFS A/B 62 z Bad Vöslau

S 10.Staffel SG 151 je spojen ještě případ ze dne 
4.listopadu 1944. Okolnosti uvádí opět pouze 
heslovitý záznam telefonátu,  kterým 
Velitelství četnictva v Olomouci předává 
původní zprávu  strážmistra Ludmily 
z četnické stanice Konice Zemskému velitelství 
v Brně. Uvádí, že v 9.30 h přistál do jetelového 
pole západně od silnice Prostějov - Konice a asi 
200 m od osady Zavadilka (v textu "Unter 
Zawadilka") pro poruchu motoru vojenský 
letoun "EW-190" (jistě jde opět o Focke-Wulf 
FW 190) z letiště Prostějov při bojovém 
výcviku se vzdušným cílem. Pilot Hptm. Ernst 
Lürs z 10./SG 151 byl nezraněn, poškozena 
byla jen vrtule letadla. Četníci z Konice drželi 
u letadla stráž.    

Mgr. Jan Vladař
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padákem. Neřízené letadlo se zřítilo na pole 
u klužínské silnice a úplně se roztříštilo. Motor 
odlétl asi 20 m od místa dopadu a podstavec od 
těžkého kulometu přes 200 m na louku. 
Letadlo až na kovové částky shořelo." Záznam 
telefonátu, kterým kapitán König z četnické 
stanice Hvozd oznámil v 12.00 hod. havárii 
Zemskému velitelství v Brně, je naopak 
lakonický: „Dne 21.9.1944 v 7.45 hod. se zřítil 
2 km jižně od obce Hvozd, okres Litovel, 
jednoplošník německé Luftwaffe typu Foke-
Wulf 190, označený Bílé Toni, startující 
k cvičnému letu z Prostějova.  Pilot  
Oberfeldwebel Hermann Buchner z Prostějova 
se zachránil na padáku a bude se zraněnou 
pravou nohou převezen do nemocnice 
Prostějov. Letadlo shořelo, zbytky hlídá 
četnictvo. Příčina neznámá." Četníci jistě 
později v klidu vypracovali podrobnější 
zprávu, která se ale nedochovala. Přesto je 
tento případ snadné objasnit. Postiženým 
letcem byl Obfw. Hermann Buchner, zkušený 
frontový pilot s šesti stovkami bojových letů a 
46 sestřely na kontě, který během léta a 
podzimu 1944 působil jako instruktor u školy 
bitevních letců Schlachtgeschwader 151 (zkr. 
SG 151) v Prostějově.  
Jednotka vznikla 15.11. 1943 v polském 
Deblin přejmenováním původní Ergänzungs-
Schlachtgruppe na Schlachtgeschwader 152 a 
v polovině ledna 1944 se do Prostějova 
přesunuly její 1. a 3.Staffel s asi 50 stroji Fw 
190. Právě k 1.Staffel SG 152 nastoupil někdy 
v červenci po dvouletém nasazení u II./SG 2 na 
Východní frontě Hermann Buchner. Až 
v Prostějově mu z fronty od původní jednotky 
dorazil Rytířský kříž, udělený 20.července 
1944. V polovině srpna se zde dočkal dalšího 
přejmenování, když z I./SG 152 vznikla IV./SG 
151 se štábem v Pardubicích a Hermann 
Buchner se tak rázem ocitl u 10.Staffel nové 
jednotky. 
Přestože již byl na frontě sestřelen, nebyla pro 
něj havárie u Hvozdu běžná záležitost a ve své 
biografii jí věnuje několik stránek: „Se svojí 
skupinou jsem byl v oblasti Olomouce, kde jsme 
cvičili útoky z malých výšek na skupinu stromů. 
Při druhém útoku se ve výšce asi 100 metrů nad 
zemí ozvala rána v motoru a letadlo začalo 
hořet. Rozhodl jsem se rychle, přitáhl řídící 
páku, otevřel překryt kabiny, odpoutal se a 
vyskočil. Všechno se odehrálo velmi rychle a už 
jsem visel na padáku, pode mnou borovicový les. 
Neměl jsem žádnou šanci, 

Hermann Buchner
(30.10. 1919, Salzburk - 1.12. 2005, 

Hörsching)

INZERCE

PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO 
TVRDÉ+MĚKKÉ

(PILINY+ZBYTKY DŘEVA), 
MOŽNOST DOPRAVY

bližší iformace: 
tel.606893919



V pátek 9. října 2015 v 17 hodin vernisáž 
výstavy za účasti autora

PAVEL SURMA

“struktury ve znamení oka”

KRESBA, MALBA, GRAFIKA
Otevřeno od 12. října do 13. listopadu 2015, 
po - pá,  10 -  12 hod. a  13 -  15 hod.

První říjnový KONCERT SVĚTSKÝCH A 
DUCHOVNÍCH MADRIGALŮ Z 16. 
STOLETÍ S DOPROVODEM LOUTNY 

21. října 2015
začíná vyjímečně již v 18 hodin

V pondělí 12. října 2015 v 19 hodin 
Olomouc - zimní stadion
Zájezd na vystoupení
ruského armádního souboru

ALEXANDROVCI
hostem Helena Vondráčková

a Michaela Nosková

12. 10. 2015 v 19 hodin

Cena vstupenky včetně dopravy 900,-Kč. 
Odjezd autobusem v 17.30 hod.

PŘEDPRODEJ ABONENTEK A ČLENSTVÍ 
BUDE V TIC KONICE OD 1.10.2015.

Prohlídková  trasa
Otevírací doba od 1.9. 2015 do 31. 5. 2016:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po - Pá 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00.

Prohlídková trasa zámku Konice
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu, 
kromě 12.00 hod. 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 tel.: 739 333 721, 602 934 905

Vstupné:
-expozice muzea řemesel  25,- Kč/10,-Kč
-celá prohlídková trasa  50,- Kč/ 25,- Kč
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 PŘEHLED
ŘÍJEN 2015

KULTURNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU ZÁMEK

ZÁJEZD DO DIVADLA

KPH

VÝSTAVY

Ve čtvrtek 29. října 2015 od 15 do 19 hodin, 
zámek Konice

DVACÁTÉ ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU

Po celé odpoledne vás bude provázet TREX 
z Brodku u Konice.
Akce se pořádá ve spolupráci s SPCCH 
Konice. Přijďte s námi strávit pohodové 
odpoledne.
Vstupné 30,- Kč

 



PROGRAM

v MC  Srdíčko
říjen  2 0 1 5

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 - 9 - 11 hod. Setkání 
vě ř í c í c h  m a m i n e k  -  7 3 1  6 4 0  7 9 9 ,  
blanka.hajkova@konice.charita.cz                                                                                                                                            
Středa, pátek   8 - 12 hod.  Klub pro rodiče 
a děti   -  739 246 019 
7. 10., 9. 10 - Jablíčkový den
14.10., 16.10. - Brambory a traktory
21.10., 23.10.  -Barevné stromy

30. 10. - Volná herna
Středa 14 -  17 hod. Mezigenerační setkávání 
v Srdíčku -  739 246 019
Čtvrtek  9 -  13 hod. Srdíčkový klub -  739 246 
019
Třetí čtvrtek v měsíci 10 – 12 hod. Klub pro 
rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi 
- 739 246 008
Pátek   8 - 12 hod. Klub pro rodiče a  děti  -  
739 246 019
P á t e k  ( p r o  p ř e d e m  o b j e d n a n é )  
Laktační poradenství -  739 246 019
M I M O Ř Á D N É   A K C E  - Z Á Ř Í  2 0 1 5
20.10. - 18:00 hod. Zdraví, žena, prevence, 
přednáší MUDr. Bohdan Haltmar, gynekolog
22.10. - 9:30 – 16:00 Poradna Energy-
diagnostika přístrojem Supertronic pro 
předem objednané – 739 246 
27. 10. - 17:00 hod. - Uspávání Broučků

Těšíme se na Vás !!!
   

Aktivity projektu "Rodina od A až do Z" 
jsou podpořeny z dotačního programu

Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Z činnosti děkanátního

Centra pro rodinu Kána Konice

Setkání seniorů ve společenství KLAS bude 
na faře v Konici v pátek 2. října po ranní mši 
svaté a prvopáteční adoraci. V naukové části 
setkání se seznámíme s životem sv. Františka 
z Assisi a jeho způsobem prokazování 
milosrdenství.
Mládež ve spolču BETA se setká na faře 
v Konici v sobotu 3. a 24. října od 18 do 20 
hodin.
Společenství manželů bude mít setkání na 
konické faře v pátek 23. října v 19 hodin. 
Povzbudíme se příkladem života manželů 
Takaši Pavla a Midori Moriyama Nagai 
z Japonska.
V neděli 25. října v 17 hodin bude pro vás na 
faře v Konici připravena v rámci Roku 
zasvěceného života přednáška P. ThLic. 
N o rb e r t a  J a n a  M a r i e  H n á t k a  OT  
o Německém řádu ,  jeho dějinách i 
současném stavu a činnosti. 

AB

28. 10. - ZAVŘENO - státní svátek

Sedm desítek let jsou poskytovány 
sociální služby na zámku v Jesenci na 
Konicku. Teď vás zveme, podívejte se, jak 
tamní senioři žijí a baví se. 
Den otevřených dveří se koná v rámci Týdne 
sociálních služeb pořádaných Asociací 
poskytovatelů sociálních služeb ČR a 
jesenečtí se k němu připojí 7. října od 9 do 14 
hodin. V tento den mohou zájemci z řad 
budoucích uživatelů či rodinných příslušníků 
nahlédnout do všech prostor zámku, které 
slouží jeho obyvatelům. 

Přestože zdejší senioři již nemohou zůstat 
v přirozeném domácím prostředí, personál 
domova se jim snaží podzim života co nejvíce 
zkvalitnit, tedy pomáhat v oblastech, kde již 
sami nezvládají. Svůj volný čas pak mohou 
vyplnit celou řadou aktivit. Že není na 
překážku takřka žádný hendikep, dokládá 
účast domácího týmu na sportovních

   

 soutěžích, často medailová, nebo různorodé 
činnosti konané v rámci domova. Mezi tu 
novější patří sice ryze ženská zábava, 
oprávněný obdiv si však získala i u pánské 
polovičky. Jsou jí orientální tanečnice „Vrti 
prti“(na snímku), pod vedením zdejší 
aktivizační pracovnice J. Nedbalové. Dámy se 
vrtí opravdu bravurně a rytmu podřídily též 
taneční výbavu a doplňky. To vše měli 
možnost spatřit účastníci sportovních her, 
jejichž X. ročník pořádal v červnu letošního 
roku právě Domov důchodců Jesenec pro 
spřátelená zařízení obdobného typu, sami se 
navíc na výzvu nadšeně zapojili do poslední 
taneční skladby. 
Podzim jako roční období na zámku 
rozhodně nepatří k obdobím klidu, jelikož se 
domov proměňuje nejen do barev zvenčí, kdy 
listí divokého vína obrůstající zámecké 
schodiště zlátne a červená, ale i uvnitř se 
chystá řada akcí. Počínaje poznávacím 
výletem či tradičním Vinobraním a konče 
př íchodem Adventu  a  os lav  konce  
kalendářního roku. To vše dělají pracovníci 
domova ze srdce a s láskou, která je pro jeho 
obyvatele někdy tou jedinou, kterou mohou 
od života ještě dostat. Záleží proto na 
každém, jak a do čeho se zapojí, třeba jen svou 
účastí a pozitivním myšlením, nebo čas 
strávit pasivitou a mrzením?        
 

     PhDr. Yvona Andělová, DD Jesenec, p.o.
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka

Vítejte v Jesenci

MC Srdíčko od konce října pořádá zdarma
                   

     

hÚVOD: Základní principy demokratické výchovy dětí, efektivního/aktivního rodičovství a 
budování kladného vztahu k rodičům a prarodičům, rozvíjení vlastní sebedůvěry rodiče – vliv 
původní rodiny, rodičovské vzory         
hPochopení nesprávného chování dětí – cíle chování a příčiny, proč děti zlobí
hPovzbuzování – budování sebedůvěry dětí, umění být nedokonalý rodič. Emoce v životě rodičů a 
dětí – vstřícné ( aktivní ) naslouchání 
hKomunikace – jak s dětmi hovořit, aby nám naslouchaly.  Rodičovská autorita – trest a co místo 
něho
hPřirozené a logické důsledky chování a rozhodování – cesta k samostatnosti.
hRodinná pravidla, řád – spolupráce a řízení rodiny za aktivní účasti všech jejich členů, shrnutí 
celého programu a jeho hodnocení účastníky, ZÁVĚR kurzu

Místo: MC Srdíčko, Kostelní 46, Konice
Lektorka efektivního rodičovství: Jana Dostálková Baciak       
                             

 KURZ PŘIROZENÉHO
 A EFEKTIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  PRO RODIČE

Termín podzimního kurzu:
od  začátku listopadu každé úterý 16.00 – 19.00 hod. , 6 lekcí, bližší termín bude 

upřesněn
Kurz je zdarma !

Přihlásit se můžete nejpozději do 15. října 2015 na telefoním čísle 739 246 008,
nebo přímo v MC Srdíčko. Počet účastníků je omezen.
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