
FOTOAKTUALITY

Zámeckou galerii prozářily 13. září 2014 barvy 
Austrálie na vernisáži výstavy obrazů Václava 
Ježka von Thienfeld. Ta přilákala na konický zámek 
na čtyři desítky návštěvníků. Exotiku vernisáže 
umocnilo i vystoupení Martina a Františka 
Malínkových s hrou na didgeridoo.

Václav Ježek je kladenský rodák, v roce 1968 
emigroval. Převážnou část života strávil v cizině: 
v Rakousku, Německu, Itálii, Austrálii, Kanadě, na 
Havaji a krátkodobě i jinde. Za svůj život nasbíral 
mnohé zkušenosti, které obohatily inspiraci a šíři 
jeho tvorby. Často měnil bydliště. Na nejmenším 
kontinentu planety – v Austrálii – strávil takřka 
třicet let. Má vystudovanou vysokou školu 
technického směru, vystřídal řadu profesí. Je 
člověkem opravdu širokého spektra zájmů: 
filosofie, vizuálního umění, teologie, astrologie.
Výtvarnému umění se věnuje padesát let. Díla Ing. 
Václava Ježka se objevují v soukromých sbírkách 
a galeriích po celém světě. Nyní je několikátým 
rokem v České republice, kde pravidelně vystavuje 
zejména na Olomoucku. Není tajemstvím, že 
pobývá v nedalekém Skřípově, kde má svou 
soukromou galerii Australian Czech First Gallery, 
v které nabízí k vidění největší kolekci 
australských obrazů v Evropě. Na naší konické 
výstavě nazvané THORNY DEVIL tedy Trnitý 
ďábel, zde můžete vidět 60 obrazů. Přestože zde 
autor vystavuje už po šesté, téměř všechny obrazy, 
které na této výstavě jsou, v Konici ještě nikdy 
vystavované nebyly.
Stylem malby se mistr inspiruje od australských 

domorodců, stejně jako bohatou symbolikou jejich 
obrazů. Obrazy malované v Austrálii podepisoval 
Macla Jábadbada. Přeloženo do češtiny Velká 
ježura, což je dané a přijaté aboriginské jméno 
autora. Výtvarné vyjádření Aboriginců je v mnoho 
směrech blízké ikonografii a ikonopisectví, které je 
pro Václava Ježka jednou z podstatných činností, 
v níž je opravdovým mistrem. Jednak Václav Ježek 
založil v Austrálii první školu ikonopisectví, kde 
vyučoval klasický styl vaječné tempery a tvorbu 
grafických ikon, a sám je autorem unikátního 
souboru 250 grafických ikon světců a kolekce 80 
grafik českých hradů.

Jeho obrazy jsou plné symboliky australských 
motivů. Má též vlastní styl personálních obrazů dle 
požadavku konkrétního odběratele a peronálních 
andělů, vytvořených na objednávku  pro jednu 
konkrétní osobu, a jsou tedy pouze pro jeho 
soukromou potřebu a vystavování. Autor při 
tvorbě takového obrazu využívá svých znalostí 
astrologie, teologie, Feng Shui i psychologie. 
Styl, techniku, kompozici a medium mění často 
v závislosti na vybraném tématu s ohledem na co 
nejlepší cestu sdělení a obsah díla, který je pro něj 
nejdůležitější záležitostí. Symboly s kterými 
pracuje jsou srozumitelné každému národu a zemi. 
Obrazy Václava Ježka jsou mnohdy příběhem nebo 
knihou, v které se dá číst.
Vyjímečná výstava výtvarných prací světoběžníka 
Ing. Václava Ježka potrvá v konickém zámku do 
7.října.

Mgr. Jiřina Novotná

říjen  2014

Pozvánka na přednášku a vernisáž

20. října v 17 hodin.
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Barvy Austrálie v konickém zámku

Na čtyři desítky návštěvníku přilákala
sobotní vernisáž výstavy obrazů Václava Ježka.
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Zápis č. 20/2014
Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal 
Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav, 
Novák František, Ing. Odehnal Svatopluk, Mgr. 
Schön Jaromír, Mgr. Vařeka Petr, Ing. Ullman Petr, 
Ing. Doseděl Leo, MUDr. Lenfeldová Irena, Dvořák 
Milan
Omluveni: Marek Karel, Šmída Vlastimil
Tajemník:  Ing. Bc. Opletal Dušan
Program:
1.Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od 26. 5. 
2014 do 18. 8. 2014.
3. Připojení města Konice k sjednocení dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje.
4. Navýšení příspěvku MŠ Konice. 
5. Navýšení příspěvku MěKS Konice.
6. Rozpočtová opatření.
7.Smlouvy o budoucích smlouvách - zřízení 
služebnosti inženýrské sítě vodovod Nová Dědina.
8.Priority realizace společných zařízení 
komplexní pozemkové úpravy Čunín.
9. Závěrečný účet Mikroregionu Konicko za rok 
2013.
10. Majetkové záležitosti.
11.Dotazy, připomínky a podněty členů ZM a 
dalších osob.
12. 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 Evu Kýrovou a dva 
ověřovatele zápisu, pana Ing. Svatopluka Odehnala 
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 26. května 2014 do 18. 
srpna 2014.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů 
12-0-0.
Ad 3/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého 
kraje do jednoho celku.
 Schváleno poměrem hlasů 12-0-0.
Ad 4/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Žádost o navýšení příspěvku na provoz Mateřské 
školy Konice.
Schváleno poměrem hlasů 12-0-0.
Ad 5/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál k 
žádosti o navýšení příspěvku na provoz Městského 
kulturního  střediska Konice. 
Během projednávání bodu se dostavil p. Ing. Jan 
Eyer .
Schváleno poměrem hlasů 12-0-1 se zdržel.
Ad 6/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
rozpočtového opatření č. 31/2014, 38/2014, 
39/2014 a 40/2014 která se týkají:
Rozpočtové opatření č.31/2014: Jedná se o dar 
finančních prostředků na nové dětské hřiště 
v Konici. Rozpočtové opatření ve výši 4.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3421 přijaté dary na pořízení dlouhodob. 
majetku pol 3121 - 4.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno: 
§ 3421 využití volného času dětí a mládeže,  pol. 
6121 org. 16000000 – 4.000,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Rozpočtové opatření č. 38/2014: Jedná se 

o navýšení příspěvku na provoz Mateřské školy 
Konice ve výši 41.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3421 využití volného času dětí a mládeže,  
pol.6121 budovy, stavby org. - 41.000,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno:
§3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neinv. 
příspěvky zřízeným příspěv. organizacím
org. 5000000 – 41.000,- Kč .
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Rozpočtové opatření č. 39/2014: Jedná se 
o navýšení příspěvku na provoz Městského 
kulturního střediska Konice ve výši 50.000,- Kč.
Finanční krytí bude ze zvýšených daňových příjmů.
V příjmech bude rozpočtováno:
položka 1211 daň z přidané hodnoty 50.000,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno na:
§3319 ostatní záležitosti kultury, pol. 5331 neinv. 
příspěvky zřízeným příspěv. org. 5000000 – 
50.000,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Rozpočtové opatření č. 40/2014: Úvěr na 
předfinancování projektu "Realizace snížení 
energetické náročnosti budovy městské polikliniky 
v Konici"CZ.1.02/3.2.00/13.20102 akcep. 
č. 14166663,  schválen ZM Konice dne 26.5.2014, 
usnesení č. 19/2014, bod č.10. Projekt schválen ZM 
bodem č. 7. Jedná se o změnu ve financování 
rozpočtu ve výši 4.172.000,- Kč.
Bude rozpočtováno: 
Pol. 8123 dlouhodobě přijaté fin. prostředky 
4.172.000,- Kč,
§ 3519 ostatní ambulantní péče pol. 6121 budovy, 
haly, stavby   org.  9000010 - 4.172.000,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 7/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na stavbu „NOVÁ 
DĚDINA – prodloužení vodovodu č. 1.
P. Kučera – Co když nebude chtít někdo smlouvu 
podepsat?
Starosta – Pokud by někdo smlouvu nepodepsal, celá 
akce se ruší.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 8/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
projednání priorit realizace společných zařízení 
KoPÚ Čunín.
P. Kučera – se dotázal na příjezdovou cestu k chatám.
Starosta – Příjezdovou cestu bude nutné řešit 
v předstihu z prostředků města.
P. Dedek – upozornil na průjezd zemědělské techniky 
obcí a ničení komunikace a chodníků. 
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 9/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Závěreční účet Mikroregion Konicko za rok 2013.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 10/ Majetkové záležitosti:
a)Prodej části pozemku p.č. 5714 v k.ú. Konice. 
Manželé Patrik a Eva Kýrovi, Zahradní 580, 798 52 
Konice, podali dne 27. 5. 2014 žádost o prodej části 
pozemku p.č. 5714 v k.ú. Konice, jehož vlastníkem 
je město Konice. Dle žádosti jmenovaných by se 
jednalo o polovinu uvedeného pozemku, tedy 
o výměře 800 m2. Město Konice tento pozemek 
v současné době pro své potřeby nevyužívá a do 
budoucna ani využít neplánuje. MPO souhlasí 

2a navrhuje cenu ve výši 100,- Kč/m . Záměr č. 2014-
12 na prodej části pozemku byl zveřejněn od 
9.6.2014 do 27.6.2014.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
b)Polní cesty a VHO v k.ú. Konice – I. etapa: Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Olomoucký kraj, pobočka Prostějov, předává do 
majetku města realizovanou stavbu „Polní cesty 
a VHO v k.ú. Konice – I. etapa, který vychází z návrhu 
společných zařízení v komplexní pozemkové 
úpravě. 
Ing. Ullman –Je to ta část Za Nádražím?
Starosta – Ano, je to asfaltová cesta Za Nádražím, 
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo
města Konice
18. srpna 2014

dále  bude navazovat druhá etapa směrem ke 
Střelnici. 
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
c)Zřízení předkupního práva. Usnesením 
Zastupitelstva města Konice č. 19/2014-14 ze dne 
26.5.2014 byl schválen prodej pozemku p.č. 846 
v k.ú. Konice se všemi součástmi a příslušenstvím 
Muzeu řemesel Konicka. Na základě požadavku 
rady města bylo do smlouvy zapracováno 
předkupní právo. Návrh na vklad do KN byl podán 
dne 10.7.2014. Katastrální úřad žádá o podání 
dalšího návrhu na vklad na zřízení předkupního 
práva a doložení výpisu usnesení zastupitelstva 
města o schválení předkupního práva.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 11/ Diskuze:
Před zahájením diskuze seznámil starosta 
přítomné zastupitele s dopisem pana Karla 
Helekala a vývojem daňových příjmů za rok 2014.
P. Dvořák – upozornil na špatný stav autobusové 
točny včetně poškození části chodníku na ulici 
Tyršova, způsobené pravděpodobně vlivem 
stavebních prací.
Starosta – Oprava komunikace v ulici Tyršova je 
jednou z priorit oprav v příštím roce.
Mgr. Schön -  poděkoval p. Ing. Dosedělovi za 
iniciativu k vybudování dětského hřiště u školy 
a místním podnikatelům za přispění finančními dary.
P. Kučera – upozornil na odpadky a poškozování 
herního zařízení na hřišti a žádal o dohled správce 
školního hřiště.
Mgr. Schön – Toto není v kompetenci zaměstnance 
školy.
Starosta –  Dětské hřiště má provozní řád a je 
potřeba tento řád dodržovat, můžeme se pouze 
dohodnout s obsluhou školního hřiště,  aby podala 
informaci, pokud by docházelo k poškozování 
herního zařízení.
Ing. Doseděl – poděkoval  především podnikatelům, 
kteří na výstavbu hřiště přispěli a dodal, že tato akce 
by neměla být konečná a navrhl, aby se zprovoznilo 
další hřiště.
P. Dvořák – poděkoval za vybudování přechodu pro 
chodce na ulici Tyršova.
Ing. Ullman – se dotázal na šatlavu u zámku.
Starosta – Na toto je vydáno již stavební povolení, 
čekáme jen na nabytí právní moci. Musíme 
postupovat  podle požadavků památkářů.
Ing. Ullman – se dotázal na možnost získávání 
pozemku nebo stavební parcely.  
Starosta – Je to prioritou příštích let, potřebujeme 
nemalou částku na výkup a zasíťování pozemků.
Ing. Ulman – doplnil, že kvůli nedostatku stavebních 
parcel odchází lidé stavět jinam a dodal, že by se měly 
prostředky na stavební pozemky z rozpočtu vyčlenit 
a být prioritou příštího zastupitelstva.  
Starosta – Je to samozřejmě závažná věc a věřím 
tomu, že příští zastupitelstva to budou nadále 
posuzovat jako prioritu.
P. Bílý -  upozornil na špatnou situaci v ulici Cihelna, 
kde jsou dva nezapravené kanály pod úrovní vozovky.
Starosta – Toto bude zapsáno jako připomínka 
a požadavek bude předán MPO, který navrhne řešení 
a připraví cenovou kalkulaci.   
Na závěr starosta poděkoval zastupitelům za 
dosavadní spolupráci v celém volebním období.
MUDr. Lenfeldová – poděkovala všem za spolupráci 
a profesionální úroveň jednání.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy 
a připomínky, starosta poděkoval všem přítomným 
za aktivní přístup k jednání a jelikož byly vyčerpány 
všechny body programu ZM, jednání zastupitelstva 
v 19:15 hod.  ukončil.

Usnesení 20/2014
Zastupitelstvo města Konice dne 18. srpna 2014
1.Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období 
od 26. 5.2014 do 18. 8.2014.
2.Schvaluje připojení města Konice k sjednocení 



dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do 
jednoho celku.   
3.Schvaluje navýšení příspěvku na provoz 
Mateřské školy Konice na rok 2014 o 41.000,- Kč.
4.Schvaluje navýšení příspěvku na provoz 
Městského kulturního střediska Konice na rok 
2014 o 50.000,- Kč.
5.Schvaluje rozpočtová opatření č. 31/2014, 
38/2014,39/2014. 40/2014, která se týkají:
Rozpočtové opatření č.31/2014: Jedná se o dar 
finančních prostředků na nové dětské hřiště 
v Konici. Rozpočtové opatření ve výši 4.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3421 přijaté dary na pořízení dlouhodob. 
majetku pol 3121 - 4.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno: 
§ 3421 využití volného času dětí a mládeže  pol. 
6121 org. 16000000 - 4.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 38/2014: Jedná se 
o navýšení příspěvku na provoz Mateřské školy 
Konice ve výši 41.000,- Kč.
V výdajích bude rozpočtováno:
§ 3421 využití volného času dětí a mládeže,  
pol.6121 budovy, stavby org - 41 000,- Kč. 
Ve výdajích  bude rozpočtováno:
§3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neinv. 
příspěvky zřízeným příspěv. organizacím org. 
5000000 - 41.000,- Kč .
Rozpočtové opatření č. 39/2014: Jedná se 
o navýšení příspěvku na provoz Městského 
kulturního střediska Konice ve výši 50.000,- Kč.
Finanční krytí bude ze zvýšených daňových 
příjmů.
V přímech bude rozpočtováno:
položka 1211daň z přidané hodnoty - 50 000,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno na:
§3319 ostatní záležitosti kultury, pol. 5331 neinv. 
příspěvky zřízeným příspěv. org. 5000000 - 
50.000,- Kč. 
Rozpočtové opatření č. 40/2014: Úvěr na 
předfinancování projektu "Realizace snížení 
energetické náročnosti  budovy městské 
polikliniky v Konici"CZ.1.02/3.2.00/13.20102 
akcep. č. 14166663,  schválen ZM Konice dne 
26.5.2014, usnesení č. 19/2014, bod č.10. Projekt 
schválen ZM bodem č. 7. Jedná se o změnu ve 
financování rozpočtu ve výši 4.172.000,- Kč.
Bude rozpočtováno: 
Pol. 8123 dlouhodobě přijaté fin. prostředky - 
4.172.000,- Kč,
§ 3519 ostatní ambulantní péče pol. 6121 budovy, 
haly, stavby   org.  9000010 - 4.172.000,- Kč.
6.Schvaluje Smlouvy o budoucích smlouvách 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemky 
p.č. 705/6, p.č. 705/8, p.č. 705/1, p.č. 705/10, p.č. 
705/9, p.č. 705/2, p.č. 705/4  v k.ú. Nová Dědina. 
7. Schvaluje priority realizace společných zařízení 
komplexních pozemkových úprav Čunín.
8.Bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu 
Konicko za rok 2013.
9.Schvaluje prodej části p.č. 5714 v k.ú. Konice 
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10.Schvaluje bezúplatný převod realizované 
stavby „Polní cesty a VHO v k.ú. Konice – 1. etapa“ 
dle předávacího protokolu ze dne 9.7.2014 od 
Státního pozemkového úřadu, Krajského 
pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky 
Prostějov. Stavba byla provedena dle projektové 
dokumentace pro stavební povolení zpracované 
firmou HBH projekt, Kabátníkova 5, 602 00 Brno, 
pod zakázkovým č. 08/11/78.
11.Schvaluje zřízení předkupního práva ve 
prospěch prodávajícího, které je uvedeno v kupní 
smlouvě ze dne 08. 7. 2014 týkající se prodeje 
pozemku p.č. 846 v k.ú. Konice.
12. Bere na vědomí dopis pana Karla Helekala.

Novák František, Mgr. Vařeka Petr
Ověřovatelé: Ing. Svatopluk Odehnal,  Mgr. Jaromír 
Schön

Usnesení č.66/2014
1.Doporučuje ZM schválit investiční akci na 
vypracování projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce objektu č.p. 690 – Charita.“
2.Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku 
p.č. 5714 v k.ú. Konice manželům Švecovým.
3.Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č. 
5714 v k.ú. Konice manželům Greplovým.
4.Schvaluje uzavření Smlouvy o umístění veřejné 
komunikační sítě s O2 Czech Republic, a.s. za 
jednorázovou úplatu ve výši 300,- Kč + příslušná 
sazba DPH.
5.Schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 05-99 
z 28.4.1999 dohodou ke dni 16.4.2014.
6.Vyhlašuje záměr pronajmout pozemek p.č. 5330 
v k.ú. Konice.
7.a)Vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. st. 129 
včetně příslušenství budovy č.p. 82- hasičské 
zbrojnice a pozemku p.č. 313/3,vše v k.ú. Čunín, za 
min .cenu 500 000,-Kč.
b)Vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. st. 167 
včetně příslušenství budovy č.p. 131- bývalé 
mateřské školy a pozemku p.č. 122/2, vše v k.ú. 
Runářov, za min. cenu 700 000,-Kč.
8.Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 26- 2013 o 
zajištění vývozu odpadkových košů na území 
města Konice mezi městem Konice a společností 
Služby města Konice, spol. s r.o., tj. změnu z 6.500,- 
Kč/měsíc + aktuální výše DPH na 8.430,- Kč/měsíc 
+ aktuální výše DPH na dobu neurčitou s účinností 
od. 1.1. 2015.
9.Schvaluje: výpověď Smlouvy o závazku veřejné 
služby č. 10/09/ODO uzavřenou s dopravcem FTL- 
First Transport Lines, a.s., se sídlem Letecká 8, 796 
23 Prostějov,  ke dni 31.12. 2014,
výpověď Smlouvy o závazku veřejné služby č. 
1012092-09 uzavřenou s dopravcem ARRIVA 
MORAVA,  a.s., se sídlem Vítkovická 3133/5, 702 00 
Ostrava - Moravská Ostrava, ke dni 31.12. 2014, 
výpověď Smlouvy o závazku veřejné služby 
uzavřenou s dopravcem AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 
PAVEL STUDENÝ, s.r.o., se sídlem Komenského 544, 
798 52 Konice, ke dni 31.12.  2014.
10.Schvaluje Smlouvu č.8043005000 o dodávce 
vody z veřejného vodovodu pro kulturní dům č.p. 
33 v Nové Dědině a Smlouvu č. 8043005001 
o dodávce vody z veřejného vodovodu pro 
hasičskou zbrojnici č.p. 22 v Nové Dědině.
1 1 . S c hva l u j e  ž á d o s t  M a r t i n a  H e r m a n a  
(pořadatele) na pořádání sportovní akce – skate 
závodů- Březský vrch v termínech 20.9.2014 od 
9.00 do 17.30 hod a 21.9. 2014 od 9.00 do 18.00 
hod. za předpokladu dodržení podmínek 
stanovených v rozhodnutí o povolení zvláštního 
užívání krajské silnice II/373 a stanovení 
dopravního značení odborem dopravy MěÚ 
Konice.
12.Schvaluje ZŠ a G Konice vytvoření pracovního 
místa SÚPM.
13.Ukládá vedoucí FO projednat s ředitelem ZŠ a G 
Konice žádost o navýšení příspěvku a připravit 
návrh řešení.
14.Schvaluje: - ukončení nájemní smlouvy č. 97-10 
z 14.2. 2014 s MUDr. Víchou dohodou k 31.1. 2015,-
ukončení nájemní smlouvy č. 97-09 z 14.02. 2014 
s MUDr. Víchovou dohodou k 31.1. 2015. 
15.Vyhlašuje záměr pronájmu místností č. 23, 24, 
25 a 26 v II. NP v budově Centra zdravotních služeb, 
Tyršova 392, Konice, která je postavená na 
pozemku p.č. st. 1409      v k.ú. Konice.
16.Schvaluje Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě č. 
7720023720 uzavřené se společností Kooperativa, 
pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group.
17.Schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi 
Správou silnic Olomouckého kraje a městem 

Konice na stavbu „Prodloužení splaškové 
kanalizace – ulice Jiráskova.“
18.Schvaluje v souladu s §102, písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích: 
a)Materiály pro veřejnou zakázku v rámci projektu 
Služeb města Konice, spol. s r.o.„Rozšíření 
odděleného sběru odpadů a jejich svoz.“ Jedná se 
o výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci 
pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky 
a technickou dokumentaci. 
b)Složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku 
v rámci projektu Služeb města Konice, spol. s r.o., 
„Rozšíření odděleného sběru odpadů a jejich 
svoz.“Předseda – Mgr. Monika Rozehnalová, 
členové – Mgr. Petr Vařeka, Ing. Bc. Dušan Opletal, 
Martin Ženožička, Šárka Fišerová, náhradníci: 
František Kutý, Bohuslav Motl.
19.Schvaluje rozpočtová opatření č. 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 49 a 50/2014 a doporučuje ZM schválit 
rozpočtové opatření č.48/2014,která se týkají:
a)č.41/2014 -  Na základě rozhodnutí Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR č.j 2014/45610-911 ze 
dne 9. července 2014 uvolňuje Krajský úřad 
Olomouckého kraje  účelovou neinvestiční dotaci 
ve výši 302.925,85 Kč. Finanční prostředky jsou 
určeny na úhradu překročených výdajů 
souvisej íc ích se  zabezpečením činnosti  
vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany 
dětí v rámci finančního vypořádání za rok 2013. 
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4116, 
ÚZ 13011  -   302.925,85 Kč.
V rozpočtu a účetní evidenci musí být  příjem 
dotace  a čerpání označeny účelovým znakem 13 
011, který umožní oddělené vyúčtování 
skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky 
podléhají finančnímu vypořádání se státním 
rozpočtem za rok 2014.
b)č.42/2014 - Převod finančních prostředků ve 
výdajové části rozpočtu z rezerv na opravy silnic. 
Rozpočtové opatření ve výši 300.000,- Kč.
Rozpočtováno ve výdajích: 
§ 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif. rezervy 
org. 5000000 -300.000,- Kč,
§ 2212 silnice, pol.5171 opravy a udržování org. 
16000000 - 30. 000,- Kč,
c)č.43/2014 - Převod finančních prostředků ve 
výdajové části rozpočtu z rezerv na opravy 
kulturních památek – zámek v Konici.  Rozpočtové 
opatření ve výši 500 000,- Kč.
Rozpočtováno ve výdajích: 
§ 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif. rezervy 
org 5000000 -500.000,- Kč,
§ 3322 zachování a obnova kultur. památek, 
pol.5171 opravy a udržování org. 16000000 - 
500.000,- Kč.
d)č.44/2014 - Jedná se o finanční navýšení služeb 
v oblasti kultury. Platba bude kryta ze zvýšených 
příjmů daně z přidané hodnoty.  Rozpočtové 
opatření ve výši 50.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
položka 1211 daň z přidané hodnoty - 50.000,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno:
§3319 ostatní záležitosti kultury, pol. 5169 nákup 
ostatních služeb org..  5000000 - 50.000,- Kč.
e)č.45/2014 - Jedná se o finanční navýšení na 
údržbu a opravy kanálů a kanalizace. Výdaje budou 
kryty ze zvýšených příjmů za pronájem ČOV 
a kanalizace.  Rozpočtové opatření ve výši – 
60.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§2321 odvádění a čištění odpad. vod, pol.2133 
příjmy z pronájmu - 60.000,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno:
§2321 odvádění a čištění odpad. vod, pol. 5171 
opravy a udržování org. 16000000 - 60.000,- Kč.
f)č.46/2014 - Převod finančních prostředků ve 
výdajové části rozpočtu z finančního vypořádání 
minulých let na nákup drobného dlouhodobého 
hmotného majetku. Rozpočtové opatření ve výši -
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Oznámení o době a místu konání 

voleb do zastupitelstev obcí 

Podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů a ve 
znění pozdějších předpisů
oznamuji, že volby do zastupitelstva města 
Konice se budou konat ve dnech:  
pátek 10. října 2014 od 14:00 hod. do 22:00 hod.
sobota 11. října 2014 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Volby budou probíhat v určených volebních 
místnostech.

František Novák, starosta města Konice

  MŠ Konice

Školní rok v mateřské škole byl zahájen!

Každý školní rok začínáme tím, že mezi sebou 
přivítáme nové děti. Protože první dny v MŠ nejsou 
pro děti snadné, paní učitelky připravily program 
plný her a zábavy ve třídách i na školní zahradě. Pro 
radost jim také zahrálo loutkové divadlo z Přerova 
krásnou pohádku „Červená sukýnka, červená 
karkulka“. Je důležité, aby se všechny děti co nejlépe 
seznámily s novým prostředím a našly si nové 
kamarády v třídním kolektivu. Máme velkou radost, 
že letos proběhla adaptace dětí velmi rychle a děti 
se do naší školky těší. MŠ Konice navštěvuje celkem 
100 dětí, z toho 30 nově přijatých. Jsou rozdělěny do 
tříd Sluníček, Berušek, Motýlků a Koťátek. Přání 
dobrého a úspěšného školního roku 2014/2015 si 
zasloužíme všichni. Dětem přejeme především 
hodně pohody a radosti z poznávání.

Mateřská škola Konice

ZŠ a G Konice

V pondělí 1. září jsme zahájili nový školní rok 
2014/2015.
Snad nejvíce se na tento den těšili naši prvňáčci. 
Společně s rodiči se jich před školou shromáždilo 
celkem 44, 29 chlapců a 15 děvčat. Po slavnostním 
přivítání si je paní učitelky Mgr. Zdeňka Zbořilová 
a Mgr. Lada Drešrová odvedly do tříd, kde na ně 
čekaly nové učebnice a také balíčky se školními 
pomůckami.
Nejen našim prvňáčkům, ale všem žákům 
a studentům přejeme hodně úspěchů.   

Mgr. Květa Coufalová, zástupkyně ředitele

Program KČT 
říjen 2014

Sobota 4.10.2014 - Příkazy – odjezd vlakem 
7.41hod. přes Kostelec, Senici do Příkaz (Hanácký 
skanzen). Dále po zelené do Nákla a Lhoty nad Mor., 
po červené do Hynkova a Horky nad Moravou na 
vlak přes Olomouc v 16.07hod., nebo 18.07hod. do 
Konice. 14km.
Sobota 11. 10.2014 - Bludov – odjezd vlakem 
6.41hod. do Bludova, po zelené značce na 
rozhlednu a dále přes Boží Tělo do Radomilova 
a odtud po modré zpět do Bludova na vlak, odjezd 
v 17.38hod. 14km.
Sobota 18. 10. 2014 - Alojzov – odjezd vlakem 
v 6.41hod. a z Prostějova autobusem v 8.15hod. do 
Určic, po silnici do Alojzova a po zelené na Chlum 
a na Plumlov, po červené do Prostějova na vlak 
v 15,02hod. 16km.
Sobota 25.10.2014 - Durana – odjezd vlakem 
v 10.48hod.  do Dzbele, po žluté značce přes 
Šubířov na Duranu. Vrátíme se kousek zpět, 
odbočíme doprava polní cestou na Skřípov a do 
Konice. 15km.
Uterý 28.10.2014 - Svátek - přátelské posezení, 
místo po domluvě podle počasí.

Zdrávi došli !!!!! 

Knihovna dětem

Co se u nás dělo?
S nástupem měsíce září si děti u nás v zábavném 
testu zopakovaly pravidla silničního provozu.
Úkoly, jako byly znalosti dopravních značek, 
předpisů a situací, zvládaly s přehledem a jejich 
snaha byla oceněna drobnými cenami. Navíc si děti 
mohly zahrát dopravní pexeso a vítězstvím byla 
nejen sladká odměna  ale i pocit, že umějí vše na 
jedničku.
Svět starých řeckých bájí a pověstí jsme si 
připomněli na besedách se šestými a pátými 
třídami.
Výlet na Olymp mezi  bájné bohy, hrdiny a nestvůry 
byl dobrodružnou cestou do oblíbeného světa 
napětí a fantasy. Kdo má rád tenhle žánr, 
doporučujeme  knihu Zloděj blesku, která se 
prolíná s těmito tématy.
Co se děje nyní?
V říjnu v knihovně děti čeká soutěž o knížkách 
Václava Čtvrtka. Kdo má rád Rumcajse, vílu  
Amálku, Makovou panenku, nebo Křemílka 
s Vochomůrkou, může si přijít  v půjčovní dny 
zasoutěžit.
Malé divadélko z Prostějova přijede potěšit svými 
pohádkami první a druhou třídu.
Podzimní dopoledne zpestří hraním a vyprávěním 
veselých příběhů Aloise Mikulky.
Co chystáme?
Na listopad  připravujeme oblíbené luštění, 
hádání a sudoku, malé tvoření, čertovský test 
a pohádkové čtení. 
Čeká vás také spousta nových knížek a her, které si 
můžete v knihovně zahrát.

Vlasta Snášelová, knihovnice

 50.000, - Kč.
Rozpočtováno ve výdajích: 
§ 6402 finanční vypořádání minulých let, pol. 5364  
org 5000000  -50.000, - Kč,
§ 3639 komunální služby, pol.5137 drobný 
dlouhodobý hmotný majetek  org. 16000000 - 
50.000,- Kč.
g)č.47/2014 - Převod finančních prostředků ve 
výdajové části rozpočtu z oprav a údržby parku na 
opravu hasičské zbrojnice Nová Dědina.  
Rozpočtové opatření ve výši 30.000, - Kč.
Rozpočtováno ve výdajích: 
§ 3319 kultura ostatní, pol. 5171 opravy 
a udržování   org. 16000000  - 30.000,- Kč,
§ 5512 požární ochrana dobrov. část, pol. 5171 
opravy a udržování  org. 16000000 - 30.000,- Kč.
h)č.48/2014 - Převod finančních prostředků ve 
výdajové části rozpočtu z oprav a služeb bytového 
hospodářství na investiční projekt -  rekonstrukce 
objektu č.p. 690 Konice. Rozpočtové opatření ve 
výši 170.000,- Kč.
Rozpočtováno ve výdajích: 
§ 3612 bytové hospodářství, pol. 5169 služby  org. 
16000000  - 70.000,- Kč,
§ 3612 bytové hospodářství pol.5171 opravy 
a udržování  org. 16000000 - 10.000,- Kč,
§ 3612 bytové hospodářství, pol.6121 budovy, 
stavby   org. 16000000 - 170.000,- Kč.,
i)č.49/201 - Jedná se o převod finančních 
prostředků ze zvýšených příjmů na dani z přidané 
hodnoty na energii na veřejné osvětlení Konice 
a místní části. Rozpočtové opatření ve výši 
200.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 daň z přidané hodnoty  200.000,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno:
§3631 veřejné osvětlení, položka 5154 energie 
org. 16000000 - 200.000,- Kč.
j)č.50/2014 - Jedná se o převod finančních 
prostředků ze zvýšených příjmů na dani z přidané 
hodnoty na energii kluziště Konice. Rozpočtové 
opatření ve výši - 100.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 daň z přidané hodnoty  100.000,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno:
§3412 sportovní zařízení, položka 5154 energie 
org. 16000000 - 100.000,- Kč. 
20.Schvaluje změnu odpisového plánu na rok 
2014 příspěvkové organizaci zřízené městem - 
Mateřské škole Konice.
Odpovídá: ředitelka MŠ Konice.  Termín: ihned
21.Schvaluje: a)Smlouvu o zajištění podpory 
provozu počítačového systému Ginis MUKO. 
b)Dohodu o používání výplatního stroje k úhradě 
cen za poštovní služby č. 982707-1388/2014.
22.Bere na vědomí: a)Hodnocení plnění rozpočtu 
Města Konice za 1. pololetí 2014 a to příjmovou 
i výdajovou část rozpočtu a financování rozpočtu.. 
b)Plnění rozpočtu příspěvkových organizací 
zřizovaných Městem Konice za 1.pololetí 2014 – ZŠ 
a G, MŠ a MěKS.
23.Navrhuje ZM pozemek p.č. 1215/4 v k.ú. 
Březsko neprodávat.

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

Kolik nás je?
 

Údaje ke dni 31.8.2014
Počty obyvatel dle částí obce:
Konice                    2101
Čunín   180
Křemenec                       124
Ladín          82
Nová Dědina      163 
Runářov   128
celkem                    2778

matrikářky MěÚ Konice

strana 4 ZPRAVODAJ KONICE ŘÍJEN 2014



Program MC Srdíčko

říjen  2014 

Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – 
přímá pomoc rodinám, 739 246 008
Pondělí (18 - 19 hodin) Cvičení s Marcelou - 
v měsíci říjnu se z technických důvodů cvičení nekoná, 
608 216 741
Úterý (dle domluvy) Konzultační a informační 
středisko v Srdíčku – základní individuální 
poradenství a zprostředkování poradenství v oblasti 
p r o r o d i n n ý c h  s l u ž e b  -  6 0 8  0 0 0  1 8 1 ,  
dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci  (9 - 11 hodin) Setkání 
věřících maminek - Blanka Hájková Dis., 731 640 
799, blanka.hajkova@konice.charita.cz
Středa (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a děti,       
739 246 019
·1.10. - Tom a Jerry
·8.10. - Bramborové divadlo
·15.10. - Podzimní větřík
·22.10. - Barevný podzim
·29.10, z technických důvodů ZAVŘENO
Středa (14 - 17 hodin)Mezigenerační setkávání 
v Srdíčku, 739 246 019
Čtvrtek (9 - 13 hodin) Srdíčkový klub, 739 246 
019,
Třetí čtrvetk v měsíci (10 - 12 hodin)- Klub pro 
rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi,  
739 246 008
Pátek (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a  děti - 739 
246 019
Pátek (pro předem objednané) Laktační 
poradenství, 739 246 019
Mimořádné akce říjen 2014:
15.10. Nástrahy mezi paragrafy aneb na co si dát 
pozor – dluhy a nebezpečí dluhové pasti, soudní 
řízení a exekuce,  jak bránit svá práva jako 
dlužník a jako věřitel , přednáší Mgr.Jedlička 
29.10. Uspávání broučků (sraz v 17 hodin na 
náměstí)
Každé pondělí - Kurz přirozeného a efektivního 
vzdělávání jen pro rodiče – pro předem 
přihlášené.

Těšíme se na Vás !!!

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

Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Poskytovatelé registrovaných sociálních služeb 

Domov pro seniory

Kostelec na Hané

Zřizovatel: Obec
Poskytovatel: Domov pro seniory Kostelec na 
Hané, příspěvková organizace
Název zařízení: Domov pro seniory
Adresa. M. Ulického 882
Kontakt:Mgr. David Ševčík, ředitel
Taťána Hrabalová, vrchní sestra
tel.: 582 374 879, 777 856 496, fax 582 374 880
e-mail: reditel@ddkostelecnh.eu
web: www.ddkostelecnh.eu

Cílovou skupinou osob, kterým je služba určena, 
jsou obyvatelé nad 63 let včetně, kteří se dostali do 
nepříznivé sociální situace z důvodu nemoci, 
zdravotního postižení, ztráty soběstačnosti a kteří 
z uvedených příčin nemohou žít ve svém 
přirozeném, původním prostředí a vyžadují 
podporu druhé osoby nebo odbornou zdravotní 
a ošetřovatelskou péči. Přijímáme osoby imobilní, 
s částečnou schopností pohybu, se schopností 
pohybu za pomoci kompenzačních pomůcek 
i mobilní osoby s poruchami paměti, které jsou 
orientovány místem. 
Aktuální kapacita domova je 58 míst.
Informace o  poskytované sociální službě:
Domov pro seniory Kostelec na Hané je 
příspěvková organizace zřízená Městem Kostelec 
na Hané. Svou činnost zahájil v lednu 2002. Jeho 
posláním je vytvořit bezpečné a důvěryhodné 
prostředí pro důstojné prožití stáří těm, kteří 
vzhledem k věku či zdravotním problémům 
nemohou žít ve svém původním prostředí. 

Nabízíme:  celoroční  ubytování  v  jedno 
a dvo u l ů ž kov ýc h  p o ko j í c h  v y b ave nýc h  
polohovacími postelemi a moderním zařízením 
s možností vlastního televizoru,nepřetržitý provoz 
s ošetřovatelskou péčí zajišťovaný zdravotnickým 
personálem,okamžitý odborný kontakt se 
zdravotní sestrou prostřednictvím signalizační 
techniky,celodenní stravovaní (normální a dietní 
strava) s možností volby hlavního jídla,lékařskou 
péči - návštěvy obvodního lékaře 1x v týdnu a podle 
potřeby,pravidelné cvičení  v  tělocvičně 
domova,sociální práce - asistence při styku s úřady, 
institucemi,zájmové činnosti v pracovních dílnách 
pro muže a ženy,filmovou kavárnu,denní 
aktivizační činnosti,duchovní službu - mše svaté 
v kapli sv. Zdislavy v domově,kulturní programy, 
zájmové činnosti, půjčování knih,snadnou 
přístupnost do centra města,pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu,pomoc při 
osobní hygieně,zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím.

Z činnosti děkanátního Centra pro 

rodinu Kána Konice

V pátek 3. října bude po mši svaté a prvopáteční 
adoraci (přibližně v 9 hodin) opět po měsící 
setkání seniorů ve společenství KLAS.
V pátek 3., 17. a 31. října v 17 hodin bude nácvik 
zpěvu dětské scholy Skřivánci ve Společenském 
domě v Ochozi.
V pátek 10. a 24. října od 16 do 17.30 hodin – 
Spolčátko na konické faře. 
Ve středu 22. října bude v 18 hodin v konickém 
kostele sloužena mše svatá pro děti. Přede mší 
svatou od 17 hodin bude připravena na faře 
v Konici krátká katecheze a děti si budou moci 
přezpívat písničky ke mši svaté.
V sobotu 11. a 25. října v 18 hodin na faře 
v Konici bude setkání mládeže od 14 (i o něco 
mladších) do 18 let ve spolču BETA. Všichni mladí, 
kteří se chtějí setkávat s věřícími vrstevníky 
k modlitbě, prohloubení víry, sdílení zkušeností 
s vírou i každodenních zážitků, k hrám, zpěvu 
apod., jsou srdečně zváni.

Anna Burgetová
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka



Otevřeno do 7. října 2014
Po - Pá 9.00 - 12.30, 13.00 - 15.00

V pondělí 20. října 2014 v 17 hodin vernisáž 
výstavy spojena s přednáškou a ochutnávkou 
pravého cejlonského čaje

Výstava fotografií Zlatuše Knollové

SRÍ LANKA
Zámek Konice - zámecká galerie
Otevřeno od úterý 21. října do pátku 
14. listopadu 2014 ve všední dny od 10 do 12 
hod. a od 13 do 15 hod.
.

www.biskupice.cz

MěKS Konice pořádá
celodenní zájezd do Prahy na nový rodinný 
muzikál

Sněhová královna
na  motivy pohádky  H. Ch. Andersena, režie  Lumír 
Olšovský, 

v neděli 26. října 2014 v 11 hodin
v Divadle HYBERNIA Praha 1.
Příběh  se  snaží  prostřednictvím  velké  podívané  
s  výpravnými kostýmy,  krásnou scénou  
a působivou hudbou zavést diváky nejen do  
kouzelného  světa  pohádek,  ale  hlavně  do  světa  
lidských vztahů, vášní, dobra, zla a lidských  
hodnot. 
Odjezd autobusu v 6.00 hodin, cena včetně dopravy 
850,- Kč.

Prohlídková  trasa
Od  září  2014  do  května  2015  je  otevřena  
prohlídková trasa v  konickém zámku 
a Turistické  informační  centrum  Konice pouze  
ve  všední  dny.
Otevírací  doba  TIC  po  dobu  vedlejší  turistické 
sezony  (září  -  květen):  pondělí  -  pátek  9.00  - 
12.30  a  13.00  -  16.00  hod.,  sobota  -  neděle 
zavřeno. Prohlídky jsou vždy v celou hodinu, 
nejpozději hodinu před zavírací dobou,  prohlídku  
lze objednat také telefonicky 582334987 nebo 
739333721, či  mailem:  icko.konice@seznam.cz.

strana 6 ZPRAVODAJ KONICE  ŘÍJEN 2014

 PŘEHLED
ŘÍJEN 2014

KULTURNÍ ZÁMEKKPH

ZÁJEZD DO DIVADLA

Modernizace interiéru TIC Konice byla 
provedena díky získané dotaci z dotačního 
programu
P O D P O R A  Z K VA L I T N Ě N Í  S L U Ž E B  
TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER 
V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2014.

VÝSTAVY

VÝSTAVA, PŘEDNÁŠKA



Zážitky z protektorátu
vzpomíná Ladislav Šín, rodák z Konice

Koncem roku 2013 a počátkem roku 2014 mě 
navštívili pracovníci Paměti národa a p. Nathan 
Beyrak z Izraele, jeden z ředitelů United States 
Holocaust, aby zaznamenali moje vzpomínky na 
dobu okupace, na „pochod smrti“ v únoru 1944, 
který šel přes Konici. Po těchto návštěvách jsem si 
uvědomil, že tyto organizace se vydaly správným 
cestou, když se snaží zaznamenat vzpomínky 
pamětníků, než se jejich odchodem nadobro ztratí.
Chci proto některé události o kterých jsme hovořili 
tímto způsobem zaznamenat a je možné, že moje 
vzpomínky někdo doplní nebo opraví, protože 
paměť bývá někdy ošidná.
Jen málokdo z obyvatel Konice ví o pochodu smrti, 
o kterém se zmiňuji. Musím říci, že to byl pro mě 
nejotřesnější zážitek mého života a nerad na něj 
vzpomínám. Když se sovětská armáda blížila 
k hranicím Slezska, kde byly umístěny největší 
německé koncentrační tábory, a bylo jasné, že 
nebude možno všechny vězně vyvraždit, bylo 
rozhodnuto, že ti, kteří jsou ještě fyzicky schopni, 
budou přesunuti pěšky do západních Čech, kde 
měli pracovat  v podzemí továrně na letouny 
Richard 1 a Richard 2.  Zřejmě proto, aby pochody 
nebránily přesunům německé armády, museli 
vězni a zajatci jít po vedlejších silnicích. Asi z toho 
důvodu  poslali pochod z Olomouce přes Konici 
a Moravskou Třebovou. Šli přes Zádvoří 
a z tehdejších obyvatel si na pochod pamatuje 
kromě mě ještě p. Ludmila Nepožitková. Tyto 
podvyživené lidi, prakticky kostry potažené kůží, 
hnali esesáci v zimním nečase v letních hadrech, 
bez kabátů, rukavic, tak, že museli ujít denně 20 - 
30 km, nocovat ve studených stodolách bez 
přikrývek za minimální stravy  (nějaká „šlichta“ 
a snad kousek chleba). Kdo nestačil, byl zastřelen. 
Pochopitelně mimo vesnic či měst. Pamětníci vědí, 
jak kruté byly zimy ve válečných letech a mnozí 

 

MŠ Skřípov

Skřípovská školka prošla během letních prázdnin 
výraznými změnami. Kromě vymalování a koupě 
koberců došlo v  celé budově k výměně oken a také 
vstupních dveří. Většina úprav má pomoci snížit 
výdaje za energie a zkvalitnit prostředí naší školky.

Kromě her a vycházek čekalo na děti v září 
překvapení v podobě loutkového představení Míši 
Borošové, která si pro děti připravila spojení dvou 
pohádek - O červené Karkulce a O poslušných 
kůzlátkách. Děti zde samy mohly učinkovat 
v několika rolích.

Ivana Ošlejšková, ředitelka MŠ Skřípov

z vězňů šli bosky. Obyvatelé celé naší ulice  stáli 
před domy a když se esesácké stráže nedívaly, 
snažili se jim hodit chleba nebo něco k jídlu.. To byla 
jen kapka v moři, protože jich šly stovky a my jsme 
za chvíli neměli co házet a bezmocně jsme 
přihlíželi. Ženy plakaly, když viděly 
tu hrůzu.  Když jsem viděl, že někteří jdou bosky, 
skočil jsem do sklepa, kde byly staré „komisňáky“ 
a jednomu jsem je hodil. Zapomněl jsem, že 
u našeho domu je zatáčka a že není za vedlejší 
domek vidět. Byl tam důstojník SS na koni a hned 
přiharcoval ke mě, vytáhl pistoli, šermoval s ní 
a řval.. Měl jsem štěstí. Právě vyšel  z našich vrat 
otec – četník, který šel do služby. V té době už 
dostali četníci německé samopaly. Namířil jej na 
esesáka a ten odjel nadávaje: „Tschechische 
Hunde“. Asi jen hrozil, protože, kdyby chtěl střílet, 
udělal to hned.
Malé odbočení: Otec tehdy sloužil v Dluhonicích 
u Přerova a šel na vlak. Krátce předtím byla celá 
konická četnická stanice rozhozena po Moravě, 
každý jinde. Nějaký udavač si stěžoval na gestapu, 
že třikrát poslal udání na četnickou stanici v Konici, 
a nic se neděje. Pochopitelně, všechny udavačské 
dopisy byly posílány obyčejnou poštou, protože 
udavač nemohl jít na poštu a odhalit se podáním 
doporučeného dopisu. Protože příslušníci stanice 
si navzájem důvěřovali, tyto dopisy se okamžitě 
pálily a když to bylo mimo topnou sezónu, kamna 
se hned vymetala, protože se nevědělo, kdy přijde 
kontrola. Gestapo věc vyšetřovalo, přeházelo celou 
stanici, nic nenašlo a doporučené dopisy souhlasily 
s poštou. Přesto posádce nevěřili a rozhodli, že 
všichni musí být vyměněni. Je jasné, že když přišel 
nový četník  na stanici, nějaký čas trvalo, než se obě 
strany přesvědčily o mínění druhého.
Při rozhovoru se p. Beyrak zajímal, jaký byl postoj 
našeho obyvatelstva k Židům. Počet Židů byl 
v Konici nepatrný a téměř všichni Židé a Židovky 
měli české partnery. Proto jsme vlastně Židy ani 
nevnímali, zvláště my děti a mládež jsme do 

příchodu Němců mnohdy ani nevěděli, že se jedná 
o Židy. Třeba o p. Šermanovovi jsme mysleli, že je to 
ruský utečenec před bolševiky. Jejich děti byly 
našimi příteli, protože většina chodila s námi do 
Sokola nebo do Junáka. Nemohu ani přesně napsat, 
kdy začala jejich diskriminace ve škole. Mám  
dojem, že do prázdnin 1943 s námi chodili do školy 
bez potíží. Na př. Jarka Šermanovová  chodila do 
naší třídy a nepamatuji si, že by musela odejít. Jiné 
do bylo u Igora Dostála, který jezdil na gymnasium 
do Prostějova a musel odtud odejít a chodil pak do 
měšťanky (tehdy hlavní školy) v Konici. Po 
prázdninách v roce 1943 jsem začal jezdit do školy 
v Prostějově, takže nemohu říci, jaké akce proti nim 
byly zahájeny. Je jasné, že byla diskriminována 
i většina z nás. Zkoušky na obchodní akademii nás 
udělalo 95, a tak jsme byli také přijati. Němci ale 
povolili jen jednu třídu se 45 žáky a zbytek byl 
přeřazen  do obchodní školy a 45 z těch, kteří byli 
přijati na obchodní školu, muselo odejít na 
pracovní úřad. A dnem 1. 9. 1944 jsme skončili 
studium všichni. Němci uzavřeli české střední 
školy.  Nás čekalo zařazení na práce v továrnách 
nebo práce na zákopech pro německou armádu. 
Ještě předtím proběhlo ve všech školách 
přeměřování, jestli jsme „arijci“, schopní 
poněmčení, či  budeme otroky Němců nebo 
budeme likvidováni. Proměřovali nám lebky, nosy, 
jakou máme barvu očí atd. 
Z dospělých Židů, kteří byli poslání do 
koncentračních táborů, se nevrátil nikdo,  kromě 
p.Dostálové.  Děti zůstaly na živu všechny.
Rodina Dostálova – p. JUDr. Mojmír Dostál (1901-
1986) byl v Konici velice známou osobností. 
Povoláním byl advokát. Měl také umělecké sklony. 
Byl dobrý malíř (mnoho lidí v Konici má od něj 
obraz) a byl také výborným hudebníkem – hrál na 
fagot. To ho po komunistickém převratu roku 1948 
zachránilo... 

- Pokračování v příštím čísle Zpravodaje -

Ladislav Šín - Bor
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Uzdravení z nevyléčitelných nemocí

 Vážení spoluobčané, léčitelské pracoviště Bicom Prostějov oznamuje, že po úspěšném zkušebním provozu 
přijímá k uzdravení pacienty se všemi diagnózami. Bicom uzdravuje metodou frekvenční terapie, a proto 
účinně odstraňuje každou nemoc. Všechny takzvaně nevyléčitelné nemoci se stávají nevyléčitelnými ze 
dvou důvodů: první je nesprávná diagnóza, druhý neúčinná léčba. 
 Stav, který člověk pocit'uje jako nemoc, jsou ve skutečnosti nežádoucí zátěže imunitního systému, kterých 
se tělo nedokázalo zbavit. Zátěže lze rozdělit na určité druhy: paraziti, mikro-paraziti, bakterie, viry, plísně, 
chemikálie, elektrosmog, případně záření. Nemoc obvykle propuká společnou přítomností příslušníků 
více skupin, ale hlavní podíl na nevyléčitelnosti mívají paraziti a mikro-paraziti. Konvenční medicína stav 
parazitů u pacienta vůbec nezjišt'uje. Vychází se z předpokladu, že pacient parazity v sobě nemá. 
Frekvenční terapie nepůsobí na buňky pacienta, nýbrž na parazity. Je zjištěno, že každý parazit má citlivost 
na svůj vlastní, nezaměnitelný kmitočet (frekvenci) určité vlnové délky. Použití frekvencí má příznivý 
účinek zpravidla do druhého dne. Terapie je bezbolestná a pacienti se rychle uzdravují i z těžkých, 
celoživotních diagnóz. Během zkušebního provozu byli uzdraveni pacienti s artrózami, migrénami, 
poruchami srdečního rytmu, chronickými gastritidami, alergiemi, poruchami centrálního nervového 
systému apod. V současnosti pracoviště zahajuje léčení pacientů s obezitou a nádorovými onemocněními.
Metoda není nová. Nová je pouze současná digitální technologie, která byla původně vyvinuta pro 
univerzální léčení kosmonautů ve vesmíru, tzn. v omezeném prostoru, bez možnosti výběru léků 
a s požadavkem na spolehlivé uzdravení.
Závěrem jedna malá kuriozita. Známý řecký lékař Asklépios, který je patronem všech lékařů, má jako 
atribut hůl, kolem níž se ovíjí had. To je mylný výklad. Tvor na holi je ve skutečnosti velký červ, kterého 
musel adept medicíny umět na tu hůl navinout, rozumí se, že z pacienta. To byla součást kvalifikace na 
lékaře. Neuvěřitelné, ale pravdivé. A jak říkal Asklépios: Pravdu má ten, kdo uzdravil...
 Léčba frekvenční terapií není hrazena pojišt'ovnami. Cena je paušálně 700 -2000 Kč za měsíc (nebo jiná 
dohodou) a zahrnuje čtyři návštěvy v délce 1-2 hodin. Kromě toho pracoviště poskytuje odstranění 
závislosti na nikotinu nebo cukru, které stojí 1200 Kč, je jednorázové a trvá cca hodinu.

 

 S přáním trvalého zdraví Jitka Chazanová
tel.: 774 616 774

 e-mail:  bicom@post.cz
Bicom Prostějov

 Cíl, Olomoucká 116

Inzerce:
Nabízím k pronájmu dva přízemní 

nebytové prostory vhodné k podnikání 
na náměstí v Jevíčku.

Info na tel. 777 340 143. "
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