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FOTOAKTUALITYSlavnostní ukončení X. ročníku Hanáckého cestovatele

V sobotu 28. září 2013 se uskutečnilo 
v zámeckém parku v Konici slavnostní 
ukončení  X. ročník Hanáckého cestovatele. 
Akce proběhla za účasti několika set obyvatel 
regionu. Certifikát Hanácký cestovatel 
předávali v letošním roce místopředsedové 
Regionu HANÁ ing. Miroslav Mačák a Jarmila 
Stawaritschová s manažerkou MAS Bc. Nelou 
Kalábovou. Získalo jej téměř dvě stě občanů, 
kteří navštívili  obce Regionu HANÁ. 
Cestovatelé byli ze všech částí našeho regionu, 
a někteří i ze vzdálenějších míst, a všichni 
obdrželi certifikát Hanácké cestovatel.
Letos proběhlo hanácké putování trochu jinak. 
Stačilo navštívit obec regionu a získat z tohoto 
místa razítko Kláska nebo libovolné razítko 
z této obce. Všech 46 obcí navštívilo dvanáct 
cestovatelů.
Za všechny zúčastněné jmenujme alespoň 
několik nej: cestovatelem z nejvzdálenějšího 
místa byla Adéla Bizoňová ze Sekule, 
nejstarším účastníkem byl pan Ladislav Šín 
z Rýmařova a nejmladší cestovatelé byli 
dvouletí Richard Bábek z Lešan, Radek 
Majtner z Litovle a Dominik Mlčoch 
z Prostějova.
Během celé akce byl otevřen konický zámek, 
kde byla kromě muzea ke zhlédnutí výstava 
Turistika v Konici a okolí pořádaná ke 125. 
výročí KČT. Město Konice zajistilo pro 
slavnostní ukončení kulturní program. 
V průběhu odpoledne vystoupila Holóbkova 
mozeka, mažoretky ZUŠ Konice a kapela 
Neopets. V zámeckém parku byly  připravené 
i soutěže pro děti, stánky i bohaté občerstvení.

JN

Mgr. Lenka Kučerová, email: kucerova@masazekonice.cz

      

Pod tímto názvem proběhla dne 22.10.2013 
přednáška cestovatele a horolezce pana Zdeňka 
Vychodila. Návštěvníci přednášky se mimo jiné 
dověděli spoustu zajímavých informací z cest do 
neznáma, které zkušeného cestovatele lákají. Jeho 
autentické vyprávění a zážitky z několika expedic 
provázely fotografie promítané na diapozitivech: 
polární den, největší a nejstarší stromy na světě, 
hory, skaliska, jeskyně, to vše podtržené 
neskutečnými příběhy těchto nadšenců, jejichž 
další kroky směřují na Nový Zéland a do 
Antarktidy. Akce proběhla v zámecké galerii 
v příjemné komorní atmosféře.

Letem světem

Vánoční strom
výzva Města Konice 

Jako každý rok i letos bude konické náměstí v čase 
adventním a vánočním zdobit vánoční strom.
“Oslovujeme tímto zájemce, kteří by chtěli strom 
poskytnout jako dar.
Kontaktujte prosím Služby města Konice, paní 
Fišerovou tel.721363930, Městské kulturní 
středisko, paní Navrátilovou tel.601590007 nebo 
podatelnu v přízemí Městského úřadu v Konici.”

Z výstavy Turistika v Konici a okolí

Nejstarší cestovatel pan Ladislav Šín z Rýmařova

Vystoupení kapely Neopets Kurz “Tradice v řemeslech” v MC Srdíčko - str. 4



   

Usnesení č.51/2013
1.Bere na vědomí žádost ředitele Hospice na Sv. 
Kopečku o finanční příspěvek. 2.Doporučuje ZM 
vydat OZV č.2/2013 O místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství s účinností od 01.01.2014.
3.Vyhlašuje záměr prodeje pozemků p.č. st. 183/3, 
st.183/4, 621/4 a 621/5 v k.ú. Čunín. 4.Vyhlašuje 
záměr prodeje části pozemku p. č. 3236 v k.ú. 
Runářov. 5.Schvaluje plán inventur na rok 2013. 
6.Schvaluje použití zboží ze skladu MěKS Konice 
jako darů na Žváčkově festivalu 16.6.2013 
v celkové výši 363,- Kč. 7.a)Schvaluje rozpočtová 
opatření č. 43, 44, 45 a 47/2013, která se týkají: 
Rozpočtové opatření č. 43/2013: Na základě 
Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 
č.j 15296-211/2 ze dne 19.8.2013 poskytuje MPSV 
neinvestiční účelovou dotaci ve výši 401.921,- Kč. 
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu 
nákladů související se zabezpečením činnosti 
vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany 
dětí v roce 2013 –II. pololetí. V příjmech bude 
rozpočtováno na položku 4116, ÚZ 13011 – 
401.921,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: 
§ 6171 položku 5011 ÚZ 13011 org 3000000 – 
265.268,- Kč, § 6171 položku 5031 ÚZ 13011 org 
3000000 – 100.480,- Kč, § 6171 položku 5032 ÚZ 
13011 org 3000000 – 36.173,- Kč. Rozpočtové 
opatření č. 44/2013: Jedná se o převod prostředků 
ve výdajové části rozpočtu mezi paragrafy místní 
správy a zachování a obnovu kulturních památek.  
Rozpočtové opatření ve výši 5.000,- Kč. Ve výdajích 
bude rozpočtováno: § 6171 činnost místní správy 
pol. 5499 ostatní neinv. transfery obyvatelstvu -
5.000,- Kč. Ve výdajích  bude rozpočtováno: § 3322 
zachování a obnova kult. památek pol. 5499 ostatní 
neinv. transfery obyvatelstvu - 5.000,- Kč. 
Rozpočtové opatření č. 45/2013: Jedná se 
o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou 
Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši - 
150.895,- Kč na činnost odborného lesního 
hospodáře za období II. čtvrtletí 2013 v případech, 
kdy jeho činnost hradí stát. V příjmech bude 
rozpočtováno na položku 4116, ÚZ 29 008, ve 
výdajích na § 3749, položku 5213, ÚZ 29 008. 
Rozpočtové opatření č. 47/2013: Jedná se 
o navýšení rozpočtu na havarijní opravu střechy na 
MěÚ čp. 28, která bude kryta ze zvýšených příjmů 
ve výši – 30.000,- Kč. V příjmech bude 
rozpočtováno: Položka 1112 daň z příjmu 
fyzických osob ze SVČ – 30.000,- Kč. Ve výdajích  
bude rozpočtováno: na § 6171 místní správa, pol. 
5171 opravy a udržování, org. 16000000 orj 2 – 
30.000,- Kč. b)Doporučuje ZM schválit rozpočtové 
opatření č.46/2013, které se týká: Rozpočtové 
opatření č. 46/2013: Jedná se o navýšení příspěvku 
na provoz Mateřské školy Konice ve výši 100.000,- 
Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: § 6171 činnost 
místní správy, pol.5901 nespecifikované rezervy  - 
100.000,- Kč. Ve výdajích  bude rozpočtováno: na 
§3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neinv.. org. - 
100.000,- Kč. 8.a)Bere na vědomí žádost osadního 
výboru Nová Dědina. b)Ukládá starostovi města 
seznámit s žádostí osad. výboru Nová Dědina příští 
Zastupitelstvo. 9 .Svěřuje svou pravomoc 
rozhodovat o uzavírání darovacích smluv, 
předmětem kterých je poskytnutí finančního daru 
na vybudování dětského hřiště v Konici, starostovi 
města Konice. 10.Schvaluje zveřejnění prodeje 
budovy č.p. 131 v Runářově postavené na p.č. st. 
160 a pozemků p.č. st. 164 a 122/2 v k.ú. Runářov 
přes SREALITY.CZ. a ANNONCE.cz.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0, 
zdržel se 0

                                               

 Zápis č. 16/2013
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, Šmída 
Vlastimil, Ing. Eyer Jan
Omluveni: Marek Karel 
Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan

Program:
1.Zahájení.
2.Kontrola usnesení ZM a RM za období od 
12.8.2013 do 14. 10. 2013.
3.Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací.
4.Navýšení příspěvku Mateřské školy Konice 
z rozpočtu města.
5.Obecně závazná vyhláška 2/2013.
6.Rozpočtové opatření 46/2013.
7.Žádost osadního výboru Nová Dědina.
8.Majetkové záležitosti.
9.Dotazy, připomínky a podněty členů ZM a dalších 
osob.
10.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 Milana Dvořáka 
a paní Martu Růžičkovou. Před zahájením 
předloženého programu nechal starosta 
odhlasovat doplnění programu o rozpočtová 
opatření č. 48/2013 a 49/2013.  Předložený 
program byl schválen poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 2/ Byla provedena kontrola usnesení ZM 
a usnesení RM za období od 12. srpna 2013 do 14. 
října 2013. Kontrola usnesení byla schválena 
poměrem hlasů 13-0-0.
Ad3/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
Olomouckého kraje řešící propojení Skupinového 
vodovodu Konice a prostějovské části Vodovodu 
Pomoraví a propojení Skupinového vodovodu 
Konice se Skupinovým vodovodem Čunín – 
Křemenec. Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad4/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
žádosti o navýšení příspěvku na provoz Mateřské 
školy Konice na rok 2013 o 100.000,- Kč z důvodu 
navýšení přijatých dětí do Mateřské školy Konice. 
Navýšení se týká doplnění lehátek a matrací 
k odpočinku dětí pro novou třídu ve výši 
20.000,- Kč, vyhotovení průkazu energetické 
náročnosti budovy ve výši 10 000,- Kč, do školní 
jídelny zakoupení kombinovaného sporáku ve výši 
40.000,- Kč a elektrické stoličky ve výši 30.000,- Kč 
z důvodu kapacitně nedostačujícího vybavení 
kuchyně. Ing. Doseděl – se dotázal paní ředitelky 
Zdeňky Jurkové, jak jsme schopni uspokojit zájemce 
k přijetí dětí do MŠ. Pí Z. Jurková -V současné 

době máme v MŠ 100 dětí, letos bylo u zápisu 36 dětí 
z toho nebylo přijato 11 dětí narozených v roce 2011, 
kde 3 let dosáhnou v roce 2014. V 18:20 hodin se 
dostavila MUDr. Irena Lenfeldová. Schváleno 
poměrem hlasů 14-0-0.
Ad5/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 O místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství. Město 
Konice vydalo dne 28.02.2011 obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2011 O místním poplatku za užívání 
v e ř e j n é h o  p r o s t r a n s t v í  ( s c h v á l e n o  
Zastupitelstvem města Konice usnesením č. 5b). 
Novým bude poplatek za umístění zařízení pro 
poskytování prodeje – restaurační zahrádky 
(dosud řešeno nájemními smlouvami) se sazbou 

20,30 Kč/m /den. Zavádí se rovněž poplatek za 
umístění zařízení pro poskytování prodeje – 
vystavování zboží před provozovnou se sazbou 

20,30 Kč/m /den nebo 300 Kč/kus/rok v případě 
2 2velikosti do 10 m , res. se sazbou 0.60 Kč/m /den 

nebo 600 Kč/kus/rok v případě velikosti nad 
210 m . Nájemní smlouvou se dosud řešilo umístění 

zařízení cirkusů. Nyní se bude vybírat místní 
2poplatek se sazbou 2 Kč/m /den. 

Schváleno poměrem hlasů 13-0-1 se zdržel. 
Ad6/  Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
rozpočtových opatření č. 46/2013, 48/2013 
a 49/2013, která se týkají: Rozpočtové opatření 
č. 46/2013 se týká navýšení příspěvku na provoz  
Mateřské školy Konice na rok 2013 ve výši 
100.000,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: 
§ 6171 činnosti místní správy, pol. 5901 
nespecifikované rezervy – 100.000,- Kč. Ve 
výdajích bude rozpočtováno na: § 3111 předš. 
zaříz., pol. 5331 neinv. přísp. zřízeným příspěv. 
org., org 5000000 – 100.000,- Kč. Schváleno 
poměrem hlasů 14-0-0.
Rozpočtové opatření č. 48/2013: Jedná se o převod 
finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 
na paragrafu ostatní ambulantní péče. Z položky 
služeb na nákup dlouhodobého nehmotného 
majetku – dokumentace k rekonstrukci akce „EÚO 
Zdravotní středisko Konice“ ve výši 12.000,- Kč. 
Ve výdajích bude rozpočtováno: § 3519 ambulantní 
péče, pol 5169 služby org. 16000000 – 12.000,- Kč. 
Ve výdajích bude rozpočtováno na: § 3519 
ambulantní péče, pol. 6119, ostatní nákup 
dlouhodobého nehmotného majetku org 
16000000 – 12.000,- Kč. Ing. Eyer: Jakou máme 
šanci získat dotaci? Starosta: Šance na získání 
dotace určitě je, tyto dotace jsou nastavené až na 
80%. MUDr. Lenfeldová: Na jakou celkovou částku 
by nás to vyšlo? Starosta: Výměna oken a zateplení 
budovy by vyšlo zhruba na 3.500.000,- Kč. Naše 
spoluúčast by se měla pohybovat kolem 500.000,- 
Kč. Tato částka se objeví i v rozpočtu města. Kdyby 
nevyšla dotace tak by se použila alespoň na 
výměnu oken, kterými dochází k velkému úniku 
tepla. Jedná se o poslední výzvu v plánovacím 
období. Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
Rozpočtové opatření č. 49/2013: Jedná se o převod 
finančních párostředků ve výdajové části rozpočtu 
z rezerv na investice, a to vypracování urbanistické 
studie – revitalizace Masarykova nám. v Konici ve 
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výši 45.000,- Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno: § 6171 činnosti 
místní správy, pol. 5901 nespecifikované rezervy, 
org. 5000000 – 45.000,- Kč. Ve výdajích bude 
rozpočtováno na: § 3639 komunální služby 
a územní rozvoj pol. 6119 ostatní nákup 
dlouhodobého nehmotného majetku org 
16000000 – 45.000,- Kč.
Starosta: Nechá svolat schůzku s projektantem této 
studie, aby předvedl prezentaci ZM na zámku. 
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0. 
Ad7/ Zastupitelé obdrželi žádost o poskytnutí 
finančního příspěvku z rozpočtu Města Konice pro 
N o v o u  D ě d i n u  z a  ú č e l e m  p l á n o v a n é  
investice:zhotovení obecního vodovodu v Nové 
Dědině, průběžné opravy místních komunikací, 
o p r ava  h ava r i j n í h o  s t av u  k o m u n i k a c e  
k autobusové zastávce u Slavíkova, vyřešení 
likvidace uskladněné zeminy, která byla navožena 
v rámci plynofikace obce, likvidace zeminy 
z výkopových prací při realizaci vodovodu, oprava 
havarijního stavu kapličky na Nové Dědině, 
pravidelné sečení obecních a státních pozemků 
v Nové Dědině pracovníky města a pracovníky 
Správy a údržby silnic, zhotovení nových vývěsek, 
zhotovení chodníku mezi Štarnovem a Novou 
Dědinou, vyřešení odvodu vody nefunkční 
propustí pod místní komunikací ke kulturnímu 
domu, dořešení protlaku propusti pod silnící pro 
odvod vody z příkopu kolem místní silnice, oprava 
odpadlé omítky a venkovního obkladu zděné 
autobusové čekárny, oprava autobusové zastávky 
na spodním konci, rekonstrukce sociálního 
zařízení a podlah ve vestibulu kulturního domu, 
oprava parket na velkém sále, obložení, dveří, 
zárubní a prahů a výměna oken na kulturním 
domě, dokončení plynofikace kulturního domu, 
zhotovení vodovodních přípojek pro kulturní dům 
a požární zbrojnici, dokončení opravy krovů 
a střešní krytiny nad velkým sálem kulturního 
domu, oprava ventilátoru ve velkém sále 
kulturního domu, postavení venkovního výčepu 
u tanečního parketu, zhotovení osvětlení na 
obecním hřišti včetně el. zásuvky, úprava 
rozpadlého zdiva a omítky na hasičské zbrojnici, 
výměna okna a vchodových dveří na hasičské 
zbrojnici, běžné údržbové práce na obecních 
pozemcích a majetku obce v průběhu roku, zjištění 
důvodu úniku vody z požární nádrže, včetně 
zajištění vyčištění jejího přítoku.
pí. Růžičková: Budeme schopni tyto požadavky 
zahrnout do rozpočtu? Starosta: 9. prosince budeme 
projednávat rozpočet města na rok 2014, tyto 
požadavky nebudeme schopni všechny finančně 
pokrýt, v rozpočtu je počítáno na opravy 
komunikace na Nové Dědině, která bude potřeba 
opravit po vybudování vodovodu, který se již 
realizuje. Ing. Doseděl: Chtěl bych říct, že osadní 
výbor na Nové Dědině pracuje svědomitě, ale 
zároveň je škoda, že se nikdo z tohoto výboru 
nezúčastnil ZM. Starosta: V žádosti je uvedeno, 
abychom se přišli podívat na místo, schůzku zajistí 
RM. Bere na vědomí žádost osadního výboru Nová 
Dědina poměrem hlasů 14-0-0.
Ad8/ Majetkové záležitosti.
a)Žádost o prodej části p.č. 820/4 v k.ú. Konice. 
E.ON Distribuce a.s. žádá o prodej části p.č. 820/4 

2o výměře 3 m  v k.ú. Konice za cenu dle znaleckého 
posudku. Jedná se o chodník mezi plotem Jednoty 
a chodníkem města podél budovy ve vlastnictví 
E.ON distribuce a.s.  V plotě je branka, přes kterou 
je vstup přes pozemek Jednoty do budovy E.ON 
Distribuce. Vchod v minulosti používal i Hasičský 
záchranný sbor Konice. Jednota i p. Mazalová (HZS) 
s prodejem souhlasí. Vzhledem k zanedbatelné 

2výměře MPO navrhuje prodej za 100,- Kč/m . 
Záměr 2013-20  na prodej části výše uvedeného 
pozemku byl zveřejněn od 02.08.2013 do 6.8.2013. 
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.

                      -

b)Prodej částí p.č. 1/1 v k.ú. Křemenec. Jednatelka 
společnosti MarZ Corporation, s.r.o. Ing. Zdeňka 
Fiala podala v minulosti již 3x žádost o prodej části 
pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Křemenec. Ani v jednom 
případě nebylo těmto žádostem vyhověno. 
V současné době Ing. Fiala podala 3 žádosti 
o prodej části pozemku a 1 žádost o zřízení věcného 
břemene vjezdu. Vzhledem k tomu, že předchozí 
žádosti o prodej části pozemku nebyly schváleny, 
navrhujeme současné žádosti rovněž zamítnout. 
Co se týká žádosti č. 4 o zřízení věcného břemene 
vjezdu na části pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Křemenec 
toto rovněž MPO nedoporučoval realizovat, neboť 
se jedná o pozemek v katastru nemovitostí zapsaný 
jako ostatní plocha – ostatní komunikace, kde platí 
zásada veřejného užívání dle § 19 zák. č. 13/1997 
Sb., O pozemních komunikacích v platném znění. 
To znamená, že tuto komunikaci může bezplatně 
užívat k chůzi či jízdě kterýkoli občan. Zřízení 
věcného břemene bylo zamítnuto usnesením rady 
města č. 50/2013 z  2.9.2013. 
Ing. Eyer: V materiálech Ing. Zdeňka Fiala obvinila 
MPO, že nepracuje správně. Starosta: Ve všech třech 
žádostech je stejné zdůvodnění. Firma MarZ 
Corporation, s.r.o., již několikrát požádala o prodej 
těchto pozemků v celku. Nebylo ji to schváleno. Mgr. 
Rozehnalová – obhájila MPO, že podávají pouze 
pravdivé informace, vše je doloženo materiálními 
podklady a dohledatelné.
Neschvaluje poměrem hlasů 14-0-0.
c)Žádost o prodej části p.č. 2419/1 v k.ú. Čunín. Pí. 
Drahomíra Zaleská žádá o prodej části p.č. 2419/1 
v k.ú. Čunín v chatové oblasti. Uvedený pozemek 
užívá a udržuje na vlastní náklady. Při KPÚ došlo ke 
změně hranic. Záměr č. 2013-09 na prodej 
pozemku byl zveřejněn od 30.05.2013 do 
25.06.2013. MPO i osadní výbor s prodejem 

2souhlasí za cenu dle pravidel 100,- Kč/m .  
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
Ad9/ Diskuze:
p. Kučera – Upozornil na skládku zeminy 
u Runářova, kde se neustále vyváží nepořádek, je 
třeba tuto skládku vyčistit a navozit přijatelnou 
zeminu, která by se poté zatravnila.
p. Dedek – Upozornil na špatný stav vlakového 
nádraží, kde si není kam sednout ani jít na WC.
starosta – Vlakové nádraží patří ČD, které nám 
sdělily, že z nedostatku financí uzavírají čekárnu. 
S Českými dráhami proběhlo jednání, ale spolupráce 
je špatná. Neumožní nám tuto čekárnu a WC 
provozovat. Vyvoláme nové jednání.
Starosta – Co se týče skládky u Runářova. Pozemkový 
úřad zahájil budování polní cesty od Skřípova ke 
Konici. Dali požadavek, aby mohli zřídit meziskládku 
na parcele U Lavečky. Část zeminy bude použita 
k zpětným zásypům, a pokud by na meziskládce 
zůstal nějaký materiál, tento bude rozprostřen 
a ohumusován. K umožnění meziskládky byly 
stanoveny podmínky, které budou do skončení 
stavby splněny. Pokud se na tomto pozemku nachází 
nějaký jiný odpad, tento bude odvezen na sběrný 
dvůr.
MUDr. Lenfeldová – Zmínila dopis určený ZM, co se 
týče vánočních trhů a ohňostroje.
p. Polák – Naše firma obdržela od paní ředitelky 
MěKS plán Vánočních trhů, s kterým nesouhlasíme. 
Poté jsme měli s paní ředitelkou schůzku, na které 
jsme řekli požadavek. Naše firma se nechce 
podepisovat pod takový program. Hodně záleží na 
programu a na investrorech. Dnes jsem mluvil 
s p. starostou, který to chce řešit a máme 
domluvenou schůzku na pátek i s kolegou, který 
přijede z Prahy.
Starosta:  Vánoční trhy jsou pro město tradicí a není 
mi jedno, jak budou vypadat. MěKS má za úkol tyto 
trhy  již několik let organizovat. Pozvat nějakou 
známou kapelu je otázkou financí. Paní ředitelka 
pozvala kapelu ABBA, udělala to s dobrým úmyslem. 
K zajištění tradice by se mělo udělat vše pro to,  

aby to pokračovala ve stejném duchu, jako to bylo 
v předešlých letech. 
Ing. Doseděl - Těžko můžeme ovlivnit, co se děje na 
ČD, ale můžeme nějakým způsobem ovlivnit, co se 
děje na autobusové zastávce, konkrétně pod 
přístřeškem, kde se schází určitá skupina mladých 
lidí a jejich chování nemá nic společného se slušným 
chováním. Měli bychom tento problém řešit, 
navrhoval bych častější kontroly policie.
Starosta: Promluvím o této problematice se státní 
policií a městskou policií, aby na tomto místě 
prováděli častější kontroly.
MUDr. Lenfeldová -  Do budoucna se chystáme 
věnovat preventivnímu programu pro mládež, 
v budoucnu bude tato problematika řešena, je to 
otázka vývoje a financí. Oznámila, že od září není 
statutárním zástupcem Charity a že předala tuto 
funkci Jaroslavu Procházkovi. Ale i nadále se bude 
angažovat.
Starosta  poděkoval p. MUDr. Lenfeldové za vše, co 
udělala pro naše spoluobčany.
p .  M a t ě j k a  -  P r o č  d o š l o  k  o d s t r a n ě n í  
protipovodňových opatření v Konici?
Starosta – Došlo k jednání s pozemkovým úřadem a 
p. Matějkou. Bylo nahlédnuto do projektové 
dokumentace a nikde v ní nebylo uvedeno, že by měl 
být suchý poldr. Budu kontaktovat projektanta, který 
vypracoval tento projekt, a zeptám se, zda 
zabezpečení, jako je vytvoření opravy koryta toku, je 
dostatečné opatření .
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 19:55 ukončil.

Usnesení (16/2013)
Zastupitelstvo města Konice dne 14. října 2013
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období 
od 12. srpna 2013 do 14. října 2013.
2. Schvaluje návrh změny Plánu rozvoje vodovodů 
a kanalizací Olomouckého kraje.
3. Schvaluje navýšení příspěvku na provoz 
Mateřské školy Konice na rok 2013 o 100 000,- Kč.
4. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013  
O místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství s účinností od 1.1.2014.
5. A) Schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2013. 
Jedná se o navýšení příspěvku na provoz  Mateřské 
školy Konice na rok 2013 ve výši 100.000,- Kč. Ve 
výdajích bude rozpočtováno: § 6171 činnosti 
místní správy, pol.5901 nespecifikované rezervy – 
100.000,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno na 
§ 3111 předškolní zařízení, pol. 5331 neiv. 
Příspěvky zřízeným příspěv. org., org 5000000 – 
100.000,- Kč. B) Schvaluje rozpočtové opatření 
č. 48/2013 – dokumentace k rekonstrukci na akci 
„EÚO Zdravotní středisko Konice“ ve výši 12.000,- 
Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: § 3519 
ambulantní péče, pol 5169 služby org. 16000000  - 
12.000,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno na: 
§ 3519 ambulantní péče, pol. 6119, ostatní nákup 
dlouhodobého nehmotného majetku org 
16000000 – 12.000,- Kč. C) Schvaluje rozpočtové 
opatření č. 49/2013 vypracování urbanistické 
studie – Revitalizace Masarykova náměstí v Konici 
ve výši 45.000,- Kč. V výdajích bude rozpočtováno: 
§ 6171 činnosti místní správy, pol. 5901 
nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 
45.000,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno na: 
§3639 komunální služby a územní rozvoj pol. 6119 
ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 
org 16000000 – 45.000,- Kč.
1.a) Bere na vědomí žádost osadního výboru Nová 
Dědina o poskytnutí příspěvku pro Novou Dědinu. 
b) Ukládá RM zajistit schůzku s osadním výborem 
Nová Dědina v termínu do 30.10.2013. 2.Schvaluje 
prodej části pozemku p.č. 820/4 v k.ú. Konice firmě 

2E. ON Distribuce a.s. za cenu 100,- Kč/m . 
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kontě najdeme nesčetné množství titulů, 
omalovánek, obalů na CD, pohlednic. Vždyť jenom 
knížek prodal na tři miliony a sám o sobě říká, že si 
velmi váží toho luxusu, že ho živí to, co ho 
mimořádně baví.
Už v předchozích letech byl Adolf Dudek hostem 
naší knihovny a učil kreslit děti, v letošním 
nevlídném září opět rozveselil malé školáky.

Vlasta Snášelová

OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI 

PŘÍMĚSTSKÝMI TÁBORY 

V MATEŘSKÉM CENTRUM SRDÍČKO

V průběhu dvou prázdninových červencových 
týdnů ožilo MC Srdíčko a prostory před zámkem 
pestrým rejem tance a nejrůznějšími pohybovými 
aktivitami  pro děti. Malé tanečnice i tanečníci si 
mohli vyzkoušet různé styly tanců z různých koutů 
světa (např. indický bollywood, africký, havajský 
nebo orientální tanec), zatančit si jako princezny 
a princové při písničkách z pohádek nebo se 
vydovádět na skákacím hradu a při nejrůznějších 
pohybových aktivitách a soutěžích. Nechyběly ani 
výtvarné dílny, kdy si děti mohly ke každému tanci 
vyrobit spoustu hezkých tanečních doplňků. Na 
závěr týdne pak děti předvedly ve vystoupení pro 
rodiče, jak byly šikovné, a co vše si dokázaly vyrobit 
a nacvičit.

V týdnu od 15. do 19. 7.2013 pořádalo občanské 
sdružení KOZA svůj osmý příměstský tábor. Letos 
byl inspirován zručností a výtvarnými aktivitami 
pod názvem ,,ŠIKULOVÉ". 19 dětí si tento týden 
užívalo her, písniček , výletů a tvoření. Navštívili 
jsme keramickou dílnu v Kandii, seznámili jsme se 
s technikou drátkování, poznali co vše se dá ,,uplést 
z petigu" a vyzdobili jsme konický  zámek záplavou 
větrníků. Na památku si každý z tábora odnesl 
originální tričko. Poslední noc byla tradičně jen pro 
odvážné, byla plná strašidel a nadpřirozených 
přízraků. Tábor přinesl dětem spoustu zážitků 
a radosti z nových přátelství.

Bohuslava Šmídová (Za OS KOZA)

Poslední červencový týden proběhl v mateřském 
centru ,, Srdíčkový tábor“ pro děti od 5 do 13 let. 
Kluci i holky rozvíjeli své dovednosti v několika 
oblastech :  komunikace, spolupráce, pohyb 
a tvořivost. Všichni spolu jsme si zkusili různé hry 
na rozvoj logického myšlení, žonglování, kouzla, 
jazykolamy, morzeovu abecedu, trénink paměti, 
etiku pro děti, výtvarné tvoření a jiné. Děti spolu 

strávily hezké chvíle, které byly zpestřením jejich 
prázdninového volna. 

Markéta Klíčová (Mateřské centrum Srdíčko)

Den otevřených dveří - sobota 23. listopadu - MC 
Srdíčko otevřeno v době vítání občánků – srdečně 
Vás zveme na prohlídku centra.

Program MC Srdíčko

                              
                               Listopad  2013 

Program pro rodiče s dětmi – listopad (8-13hod.)
St 6. 11. – Dýňové slavnosti
St 13. 11. – Podzimní les
St 20. 11. – Srdíčková školička - poznáváme tvary 
a barvy 
St 27. 11. – Poznáváme zvířátka - povídání 
o myškách
Setkávání generací v Srdíčku (14-18hod.)
Každou středu - trénink paměti, cvičení, jóga, ruční 
práce, připomínání si různých výročí, lidových 
tradic a zvyků
Mimořádné akce  - listopad 
Setkání věřících maminek- úterý 19. listopadu od  
9 do 11 hodin 

 
ARCUS – ONKO CENTRUM ,  poradna pro 
onkologicky nemocné a jejich rodinné příslušníky, 
úterý 26. listopadu od 9:00 do 16:30 hodin 
Beseda na téma ,,Vaříme zdravě a chutně“ 
a “Svačiny ve školce a ve škole nás baví“
pátek 29. listopadu od 9 – 12 hodin 

Těšíme se na Vás !!!

Regionální kurzy v MC Srdíčko

V rámci projektu MAS Region Haná a MAS Bystřička 
s názvem „Společnou cestou naproti rodině 
a dětem“,  byl v Mateřském centru Srdíčko v Konici 
uspořádán počátkem září 2013 pro pracovníky 
rodinných a mateřských center z obou regionů 
kurz „Tradice v řemeslech“. Tento kurz byl  
zaměřen na rukodě lné tvoř ivé techniky  
„Košíkářství“ a „Modrotisk“ a případní zájemci si 
mohli vyzkoušet v rámci kurzu i techniku 
paličkování. Kurz přijela zrealizovat paní lektorka 
ze Spolku řemesel ručních ze Štěpánova, která se 
všem velmi trpělivě a pečlivě věnovala.
Kurzy byly velmi intenzivní, celkem strávily 
účastnice nad košíky, malováním na plátno 
I výrobou krajky 40 hodin. Všechny účastnice se 
však přesvědčily, že není vůbec jednoduché dát 
košíku či krajce krásný tvar a patřičný design, ale 
všechny se toho zhostily velmi úspěšně. Jejich 
výrobky budou inspirací rodičům navštěvujícím 
všechna mateřská a rodinná centra a mají možnost 
jim tak ukázat krásu řemeslné tvořivosti. 

MK

3.a) Neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1/1 
v k.ú. Křemenec firmě MarZ Corporation, s.r.o. dle 
žádostí č.1 ze dne 08.08.2013. b) Neschvaluje 
prodej části pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Křemenec 
firmě Marz Corporation, s.r.o. dle žádostí č. 2 ze dne 
08.08.2013. c) Neschvaluje prodej části pozemku 
p.č. 1/1 v k.ú. Křemenec firmě MarZ Corporation, 
s.r.o. dle žádostí č. 3 ze dne 08.08.2013. 4.Schvaluje 
prodej části p.č. 2419/1 v k.ú. Čunín p. Zaleské za 

2cenu 100,- Kč/m .  

Usnesení č.52/2013
1.Schvaluje návrh programu Vánočních trhů 
v Konici (var. II), předložený ředitelkou MěKS.
2.Bere na vědomí zprávu o připravované 
prezentaci studie „Revitalizace náměstí v Konici“ 
pro ZM v termínu 1.11. nebo 8.11. v 18:00 hod. 
Zastupitelé budou včas obesláni.
3 .Dává souhlas s umístěním meziskládky 
výkopového materiálu z akce „Polní cesty –I. etapa“ 
na pozemku p.č. 3118 v k.ú. Runářov za těchto 
podmínek: a) na parcele bude ukládána pouze 
nezávadná zemina, b) přebytečná zemina, která 
nebude použita do zpětných zásypů, bude 
rozprostřena a ohumusována, připravena na 
možný osev travním semenem, c) příjezdová 
komunikace bude průběžně čištěna a v případě 
jejího poškození vlivem stavby bude opravena 
a uvedena do původního stavu, d) výška případné 
terénní úpravy nesmí být vyšší než výška koruny 
přilehlé komunikace, e) úprava meziskládky bude 
provedena před ukončením akce „Polní cesty – 
Konice –I. etapa“.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 4 (p. Kučera 
se omluvil z jednání), proti 0, zdržel se 0.

Město Konice - prodej bytu

Město Konice nabízí k prodeji byt 2+1 na adrese 
2Husova 489/2 Konice o celkové ploše 70,30 m  za 

cenu nejméně 450.000,-Kč  obálkovou metodou 
nejvyšší nabídce doručené v termínu do 2 měsíců 
od vyhlášení záměru prodeje. Bližší informace 
podá odbor majetkoprávní Městského úřadu 
Konice – tel. 582 401 425. 

Adolf Dudek kreslí převážně pro děti a na jeho

ADOLF DUDEK V KNIHOVNĚ

Nejprodávanější ilustrátor dětských knih 
Adolf Dudek přijel 24. září do naší knihovny 
s vystoupením NEHULÍME-KRESLÍME. Pořad byl 
určen pro žáky 5. tříd a primu ZŠ Konice. Kreslilo se 
pouze pomocí čtyř základních geometrických 
tvarů. Cílem bylo ukázat dětem, že kreslit pro 
radost dokáží všichni. V tomto setkání plném 
humoru, zábavného povídání a veselých obrázků 
se děti také dozvěděly o náročné práci ilustrátora, 
o tvoření knihy a práci v časopise.
Pan malíř si svou bezprostředností a spontánním 
vztahem k dětem získal malé čtenáře natolik, že 
odcházeli se spoustou nových zážitků. A jako vždy 
poskytnutý autogram zářil nejen na ruce či v knize, 
ale i přímo na čele.

strana 4 ZPRAVODAJ KONICE  LISTOPAD 2013

Srdíčkový tábor

Tábor šikulové

Marcela Podzimková-Taneční tábor

Rada
města Konice
16. října 2013



V rámci cíle a opatření – informovanost 
občanů o sociálních a návazných službách na 
Konicku, který vznikl na základě projektu 
„Podpora střednědobého plánování rozvoje 
s o c i á l n í c h  s l u ž e b  K o n i c k a “,  r e g . č .  
CZ.1.04/3.1.03/65.00009 Vám v tomto čísle 
Zpravodaje představíme občanské sdružení 
ARCUS – ONKO CENTRUM

ARCUS - ONKO CENTRUM (www.arcus-oc.org)
ARCUS - ONKO CENTRUM poskytuje pomoc 
onkologicky nemocným lidem již 20 let na území 
celé České republiky. Vypořádat se s touto 
skutečností je pro každého nepředstavitelně 
obtížné, zvláště tehdy, zůstane-li v této situaci 
osamocen. Proto Občanské sdružení ARCUS – 
ONKO CENTRUM zaměřuje svou činnost k přímé 
pomoci onkologickým pacientům i jejich rodinným 
příslušníkům. Významná je oblast zdravotní 
prevence, ozdravné pobyty pro nemocné (např. 
pobyt v Jizerských horách či v Karlových Varech 
a pobyty v zahraničí) a zajištění účasti na tradičních 
Mezinárodních onkologických kongresech. Za tuto 
činnost sdružení dosáhlo mnoha ocenění 
i mezinárodních uznání. Mezi nejvýznamnější 
v České republice patří Cena Olgy Havlové. 
ARCUS – ONKO CENTRUM mělo doposud 
informační místo ve Znojmě na adr: Nemocnice 
Znojmo, p.o., MUDr. Jana Janského 11,  kde se Vám 
věnují Jarmila Ducká, tel: 728 916 783, Marie 
Čechová, tel: 604967949.
Od 2.9.2013  vznikla nová poradna pro rodiny 
s rakovinou v Prostějově v senátorské kanceláři 
Boženy Sekaninové na adr: Rostislavova 5. Zde se 
Vám bude věnovat každou středu od 8:00 do 12:00 
a 12:30-16:30 Bc. Hana Šopíková, 
tel:606 076 063,
mail: hana.sopikova.arcus@email.cz .
Jednou měsíčně je poradna otevřena v Kojetíně, 
Konici a Němčicích nad Hanou.
Nově poradenství pro onkologicky nemocné 
a rodinné příslušníky v Konici.
Kdy:  26. 11. 2013 a 17. 12. 2013 od 9.00 do 16.30 
hodin. Kde: na zámku v Konici v prostorách 
Mateřského centra.
Cíl poradny je pomáhat v nepříznivé životní situaci 
onkologicky nemocným klientům a jejich rodinným 
příslušníkům, aby získali základní potřebné 
informace, které slouží k řešení jejich situace. 
V poradně se klienti dovědí o možnostech pomoci 
v sociální oblasti a možnostech následné péče apod.  
Poradenství je zdarma.

Jsme zde pro Vás.

V tomto čísle Zpravodaje Vám také představíme 
činnost Odboru sociálních věcí MěÚ v Konici

Odbor sociálních věcí
�zajišťuje výkon přenesené působnosti stanovené 
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností 
zákony upravujícími oblast sociálního zabezpečení 
a zákony upravujícími oblast sociálně-právní 
ochrany dětí,
�zajišťuje výkon přenesené působnosti stanovené 
zákonem o soudnictví ve věcech mládeže, zajišťuje 
činnosti kurátora mládeže,
�provádí úkony sociálně-právní ochrany 
u nezletilých dětí, které spáchaly čin, který by byl 
jinak trestným činem a u osob mladistvých, které 
spáchaly přestupek nebo trestný čin a dále 
�u nezletilých, kteří vedou nemravný nebo 
zahálčivý život, 
�poskytuje aktuální zprávy pro potřeby orgánů 
č i n n ý c h  v  t r e s t n í m  ř í z e n í ,  s p r á v n í h o   
občanskoprávního řízení, státního zastupitelství, 
probační a mediační služby, vězeňské služby, 
zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
�účastní se na přestupkovém řízení vedeném proti 
mladistvému,

vykonává funkci opatrovníka a poručníka podle 
zvláštních zákonů,
�zajišťuje výkon přenesené působnosti stanovené 
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností 
zákony upravujícími činnost sociálního kurátora pro 
dospělé,
�poskytuje odborné sociální poradenství osobám 
bez přístřeší, osobám, které jsou propuštěny 
z výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu vazby, 
jsou po ukončení léčby chronických závislostí 
propuštěny ze zdravotnického zařízení nebo 
psychiatrické léčebny, jsou propuštěny ze školského 
zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy 
nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, 
�zajišťuje ochranu práva dítěte na příznivý vývoj 
a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů 
dítěte včetně ochrany jeho jmění a působení 
směřující k obnovení narušených funkcí rodiny,
�podává návrhy na stanovení výchovných opatření 
soudu,
�podává podněty na zahájení trestního stíhání 
rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu 
dítěte, je-li podezření na spáchání trestného činu 
proti dítěti,
�navštěvuje dítě v zařízení, kde je realizována 
ústavní výchova, sleduje dodržování práv dítěte,
�navštěvuje dítě, které bylo svěřeno do péče jiného 
občana než rodiče,
�vyhledává občany vhodné stát se osvojiteli, 
poručníky, opatrovníky nebo pěstouny,
�vede evidenci žádostí zájemců o pěstounskou péči 
nebo osvojení, vydává rozhodnutí o předadopční 
nebo předpěstounské péči, přijímá písemný souhlas 
rodičů k osvojení dítěte,
�zajišťuje poradenskou činnost pro romskou 
komunitu,
�zastupuje osobu při  uzavírání  smlouvy 
o poskytnutí sociální služby dle zákona o sociálních  
službách v případech, kdy osoba není podle 
�lékařského posudku ošetřujícího lékaře schopna 
sama jednat a nemá zákonného zástupce,
�vydává parkovací průkaz označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, 
vede evidenci vydaných speciálních označení č. O7,
�podává informace klientům o výkonu veřejné 
služby,
�poskytuje sociální poradenství vedoucí k řešení 
hmotné nouze nebo jejímu předcházení, včetně 
poskytování dluhového poradenství,
�vytváří koncepční materiály pro sociální práci 
v obci a sociální či související služby,
�podílí se na procesu plánování rozvoje sociálních 
služeb metodou komunitního plánování,
�podporuje sociální práci v obci,
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
�zabývá se problematikou sociálního vyloučení 
z důvodu zdravotního postižení a stáří osob v obci, 
problematikou rizikového chování a trestní činnosti, 
problematikou národnostních menšin a etnik,
�vyhledává klienty sociální práce v jejich 
přirozeném prostředí,
�zajišťuje sociální poradenství pro tyto cílové 
skupiny: zdravotně znevýhodnění, rodiny s dětmi, 
osoby v hmotné nouzi a seniory,
�na dožádání soudu provádí šetření v domácnostech 
všech občanů na území města Konice omezených 
nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům, 
provádí kontrolu výkonu funkce opatrovnictví a na 
základě této kontroly navrhuje soudu opatření 
k nápravě,
�na dožádání dalších institucí provádí šetření 
různých aspektů životní situace klientů,
�vykonává funkci veřejného opatrovníka,
�spolupracuje s Úřadem práce, OSSZ, Policií ČR, 
Probační a mediační službou, zdravotnickými 
zařízeními, občanskými sdruženími, charitativními 
a jinými organizacemi,
�vede evidenci žadatelů o pronájem bytů v domě 
s pečovatelskou službou a spolupracuje s Radou 
města při umisťování občanů v DPS,
�zajišťuje statistickou evidenci a výkaznictví,
�poskytuje odborné stáže studentům středních, 
vyšších odborných a vysokých škol,
�zajišťuje výkon státní správy na úseku návykových 
a psychotropních látek,
�zajišťuje výkon státní správy na úseku protidrogové 
prevence.

Zpracovala: Bc. Hana Koudelková

Kolik nás je?
Údaje ke dni 30.9.2013

Počty obyvatel dle částí obce:
Konice                    2109
Čunín   185
Křemenec                       122
Ladín          84
Nová Dědina      166 
Runářov   134
celkem                    2800

    matrikářky MěÚ Konice



Neděle 1. prosince 2013 v 16 hodin 
vernisáž výstavy
Zámecká galerie

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Práce dětí MŠ a ZŠ Konice, našich spoluobčanů 
z Domova důchodců v Jesenci, z Domu pokojného 
stáří v Bohuslavicích, z Domova pro seniory 
Ludmírov a z Mateřského centra Srdíčko v Konici.
Po vernisáži bude v 17 hodin slavnostně 
rozsvícen vánoční strom na Masarykově 
náměstí.  Výstava otevřena od pondělí 
2.12.2013 do středy 11.12.2013, ve všední dny 
od 10 do 12 hod. a od13 do 16 hod., sobota od 
9 do 11 hod., neděle od 14 do 16 hod.

Pozvánka
U příležitosti 50. výročí úmrtí otce Stanislava 
Hoffmana zveme na výstavku, která se týká 
příslušníků Pomocných technických praporů 
(PTP) s podepisováním knihy Konec Černým 
baronům. Knihu je možné zakoupit v Turistickém 
informačním centru v Konici, Kostelní 46. Výstavka 
se koná v konickém zámku dne 16.11.2013
 od 10 do16 hodin.

MUDr. Marta Hofmanová.

Středa  13. listopadu 2013 v 19 hodin, 
zámek Konice

OD KLASIKY K JAZZU
Ana Brateljević - harfa, klavír
Lucie Pošvancová - příčná flétna

Ana Brateljević po absolvování studia harfy 
a klavíru v Bělehradě navázala na studium harfy na 
Akademii múzických umění v Praze u prof. Jany 
Bouškové. V současně době pokračuje ve studiu na 
HAMU v doktorském studijním programu - 
specializace harfa, ve třídě prof. Jany Bouškové. 
Vedle sólové hry na harfu a klavír  a koncertů, které 
zpestřuje hrou na oba nástroje, tvoří významnou 
součást jejího hudebního vyjadřování komorní hra. 
Působí již delší dobu v Duo Féerie s houslistou 
Milanem Bergincem (Velká Británie) v duové 
formaci housle-harfa a housle-klavír.  Neméně 
úspěšná jsou její harfová vystoupení v duu 
s flétnistkou Lucií Pošvancovou (Slovensko), na 
kterých představuje bohatý repertoár napsaný pro 
tento soubor. 
Lucia Pošvancová  pochází ze Slovenska 
a momentálně studuje doktorantské studium na 
Akademii umění v Banské Bystrici, kde jí byla v roce 
2010 udělená Cena děkana za vynikající studijní 
výsledky. Je absolventkou Universität für Musik 
und darstellende Kunst ve Vídni. Absolvovala 
několik kurzů u renomovaných flétnistů K. H. 
Schütza (AT), R. Leoneho (CH), K. Kramaritsch 
(DE), M. Bignardeliho (IT), V. Kunta, P. Kantora (CZ). 
V letech 2005 - 2009 byla aktivní členkou orchestru 
v Guntramsdorfu, v roce 2006 vystoupila také jako 
sólistka s Olomouckou filharmonií v Brně, v roce 
2005 byla sólistkou státní opery v Banské Bystrici. 
Další sólové výstupy odehrála v Itálii, Holandsku 
a Qataru. V současnosti je členkou komorního 
uskupení LUAN.
Vstupné: 100/80 Kč
Koncert podporuje pan Petr Fráňa.

Čtvrtek 14. listopadu 2013
od 15 .00 do 19 .00hodin
ČTRNÁCTÉ  ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Po celé odpoledne vás bude provázet skupina TREX 
z Brodku u Konice.
Vstupné 30,- Kč
Akce se pořádá ve spolupráci SPCCH Konice. 
Zajištěno bohaté občerstvení a kulturní program. 
Přijďte s námi strávit pohodové odpoledne.

(Prohlídky jsou vždy v celou, nejpozději hodinu 
před zavírací dobou), prohlídku lze objednat také 
telefonicky či mailem (582 334 987, 739 333 721, 
icko.konice@seznam.cz)

Město Konice nabízí k prodeji budovu 
bývalé mateřské školky č .p.  131 
v Runářově včetně pozemků p.č. st. 164 
a 122/2 v k.ú. Runářov za cenu nejméně 
800.000,- Kč. Bližší informace podá 
M ě s t s k ý  ú ř a d  K o n i c e  -  o d b o r  
majetkoprávní. – tel. 582 401 423

Zima 2013  

Prohlídková trasa
Od září 2013 do května 2014 bude 
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 - 12.00 
a 13.00 - 16.00 hod., sobota - neděle zavřeno. 

Novinky z TIC:
TIC Konice získalo certifikát klasifikační třídy C

Předprodej vstupenek v TIC Konice na zámku 
od 6. 11. 2013
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 PŘEHLED
  LISTOPAD 2013

KULTURNÍ

VÝSTAVY

KPH

ZÁMEK

ZÁMEK

Nepřetržitý provoz TIC Konice byl po dobu 
hlavní turistické sezóny (červen – srpen), 
o víkendech a státních svátcích zajištěn 
díky získané dotaci z dotačního programu
PODPORA ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB 
T U R I S T I C K ÝC H  I N F O R M A Č N Í C H  
CENTER V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 
2013.



Žijí s námi
…..psi, kočky, králíčci, fretky a spousta dalších 
druhů zvířat

Dnešním článkem přeruším seriál o nemocech 
přenosných na člověka a budu se věnovat 
aktuálnímu podzimnímu tématu, a to ježkům. 
Ačkoli ježkům v současnosti vyhubení přímo 
nehrozí, dochází k úbytku jejich populace, na 
některých místech jsou dokonce vzácní. Největším 
viníkem jsme my lidé. Nejvíce škodíme tím, že 
měníme ráz krajiny, a tak ničíme jejich přirozené 
prostředí. Mizí remízky, roztroušená zeleň, 
extenzivní sady. Druhově rozmanité a přírodě 
blízké zahrady nahradily pečlivě uklizené, 
kultivované zahrady s minimem keřů a s nízkým 
trávníkem, které neposkytují ježkům dostatek 
úkrytů. Také používání různých postřiků hubí ježky 
přímo, například po pozření otráveného hmyzu, 
a nepřímo snížením množství potravy v jejich 
okolí. Mnozí lidé považují ježky za škůdce, jako 
třeba krtka, ale opak je pravdou, ježci můžou 
pomoci zbavit váš pozemek slimáků, šneků 
a škodlivého hmyzu. Podíl na úbytku ježků mají 
i automobily.
Jak jim tedy můžeme pomoci? Neničte všechny 
přirozené keře na zahradách, neuklízejte na zimu 
všechny hromady listí, klestí, dřeva, nechte je třeba 
v rohu sadu nebo zahrady jako možnost zimního 
úkrytu. Pokud je pozemek oplocený, zabezpečte 
možné únikové cesty, aby ježek nezůstal na 
p o z e m k u  u v ě z n ě n .  N e v y p a l u j t e  t r á v u  
a nepoužívejte chemii. Bazénky zakryjte, do 
jezírek, nádrží apod. dejte prkénko, aby po něm 
ježek mohl vylézt, pokud by tam nedopatřením 
spadl. Ačkoli je ježek dobrý plavec a dobře šplhá, 
strmější břehy, přes které by se nemohl dostat ven, 
by ho mohly stát život. Za volantem buďte opatrní 
a ohleduplní.
Jsou i situace, kdy ježkovi musíme pomoci přímo, 
jinak by uhynul. A které to jsou? Naši pomoc 
potřebují osiřelá mláďata ještě v hnízdě. Pokud 
vylézají z hnízda a piští, je to důkaz, že jsou osiřelá. 
Pokud ne, musíme alespoň 3 hodiny počkat 
v dostatečné vzdálenosti, je možné, že matka je 
poblíž na lovu a vrátí se. Další situací je, když 
najdete ježka, který je aktivní ve dne, je nalezen 
venku během zimy, je zraněný nebo nemocný 
(například kašle nebo má výtok z nosu), ztrácí 
plachost a nesbalí se do klubíčka při dotyku nebo je 
chycen v síti či jiné pasti. V případě že je podzim, 
což je nyní aktuální, si všímáme také velikosti ježka. 
Pokud nyní na začátku listopadu nemá evidentně 
aspoň 500g a na konci listopadu aspoň 600g 
a 15 cm, s velkou pravděpodobností zimu nepřežije 
a je potřeba se o něho postarat. V září platí váha cca 
pod 200g a v říjnu pod 400g. Nebereme také ty, 
které vodí samice. Pokud je ježek v pořádku, 
dostatečně veliký, ale vyskytuje se na místě, které je 
nevhodné, například ve městě, u rušných vozovek, 
na místě, kde široko daleko není možnost 
vhodného úkrytu, je dobré ho převézt na vhodnější 
místo, kde může zazimovat. Toto se týká ale jen 
hlubokého podzimu, abyste neodvezli třeba matku 
od hnízda s mláďaty. Pokud všechny uvedené 
okolnosti jsou v pořádku, ale vy si jen nejste jisti 
váhou, můžete ježečka v blízkosti možného 
zimního úkrytu chodit přikrmovat.

V případě, že jste se tedy ujali ježka, stojíte před 
otázkou, co s ním. V každém případě je důležité ho 
nejprve odvézt k veterinárnímu lékaři, aby ho 
prohlédl a minimálně zbavil vnějších a vnitřních 
parazitů. Nepoužívejte bez porady preparáty, které 
máte doma pro psa nebo kočku. Mnohé nejsou pro 
ježky vhodné. Potom můžete ježka umístit do 
některé záchranné stanice pro volně žijící zvířata 
anebo se postarat sami. Seznam záchranných 
s t a n i c  n a j d e t e  n a p ř.  n a  s t r á n k á c h  
www.zvirevnouzi.cz . Pokud se rozhodnete pro 
vlastní péči, musíte danou problematiku pečlivě 
nastudovat. Není toho málo jak o malých sirotcích, 
tak i o větších ježcích, podrobné informace by byly 
nad rámec tohoto článku. Váš veterinární lékař či 
některá záchranná stanice Vám jistě rádi poradí, 
abyste nevhodným krmením, ubytováním či 
zimováním nenadělali více škody než užitku. Jen 
pro zajímavost uvedu krmení naprosto nevhodné: 
je to mléko, mléčné výrobky, tučná, pečená či 
smažená masa, uzeniny, vše kořeněné, solené, 
tučné ořechy, pečivo, sladkosti. 
Také byste se měli opanovat a nechovat se 
k ježečkům jako k domácím mazlíkům, i když jsou 
nesmírně roztomilí. Také se nesmí zvykat na 
přítomnost psa a jiných domácích zvířat. Jsou to 
divoká zvířata, patří do přírody a naším 
nevhodným chováním by mohla ztratit svou 
plachost, což by je mohlo stát život. 

Hezký  podzim přeje MVDr. Eva Kouřilová.
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Sobota 2. 11.2013 - Jaroměřice – odjezd vlakem 
v 8.48hod. do Dzbele, po žluté značce do Šubířova 
a dále po červené zn. do Jaroměřic (Kalvárie), zpět 
stejnou cestou do Dzbele na vlak v 16.05hod. 22km 
nebo do Konice 25km. (pouze za dobrého počasí) 
Sobota 9. 11. 2013 - Hačky – sraz v 13hod. 
u kruháče, po červené zn. do Březska, bez značení 
do Klužínka, Haček, Rakůvky, Ochoze a po žluté zn. 
do Konice. 15 km
Sobota 17. 11.2013 - Kladky – odjezd vlakem 
v 8.48hod. do Dzbele, kolem kravína na zelenou zn. 
ke křížku a bez zn. rovně na Vyšehrad. Dále po 
modré zn. do Kladek ( občerstvení ). Po zelené zn. 
do Jesence a do Konice. 16km
Sobota 23.11.2013 - Runářov – sraz ve 12.30hod. 
na kruháči, statkovou cestou do Runářova a v lese 
najít třetí studánku. Po silnici od Lhoty zpět do 
Konice. 11km
Sobota 30.11.2013 - Bělecký Mlýn – odjezd 
vlakem v 11.12hod. na Bělák, po žluté zn. kolem 
zámečku ( koně )  na Pten. Dvorek a na Stražisko na 
vlak v 15.35hod.  8km
Neděle 8.12.2013 - Kyselka – sraz ve 12.30hod. 
na aut. nádraží, po žluté zn. do Ochoze, ke Kyselce, 
do Budětska, Štarnova, Vyšehradu, Konice. 10km
Sobota 14.12.2013 - Vánočí trhy
Čtvrtek 26.12.2013 - Vánoční koncert
Sobota 28.12.2013 - Jesenec – sraz v 13hod. 
u benzinky, do Jesence k zámku, dále až za nádraží 
k lesu, odbočíme doleva a dojdeme na červenou zn. 
až do Konice. 7km
Středa 1.1.2014 - Velký Kosíř

Zdrávi došli !!!

ARCUS – ONKO CENTRUM 
Jsme nezisková organizace a z těchto důvodů 
pořádáme benefiční akce, nejbližší nás čeká 
30.11.2013 v Lošticích, kde vystoupí Tomáš 
Klus. Jsme rádi za jakékoliv finanční dary 
i materiální pomoc, kde na tyto vystavíme pro 
daňové účely potvrzení či darovací smlouvy. 
Děkujeme i za DMS (sms na číslo: 87777 ve 
tvaru DMS ARCUS, cena DMS je 30 Kč, ARCUS 
obdrží 27 Kč).

Podzimní deratizace v Prostějovsku

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zajistila 
dle platného harmonogramu od 21. do 29. října 
2013 podzimní etapu plošné deratizace stokové 
sítě. Jedná se o preventivní ošetření kanalizačních 
sítí na Prostějovsku v délce téměř 170 km. Na 
podzimní deratizaci budou vydány stovky tisíc 
korun a spotřebuje se řádově desítky kg nástrah. 
Celkem bude ošetřeno více než 2000 kanalizačních 
vstupů. Rozsahem prací je podzimní etapa méně 
náročná než jarní, jejím hlavním cílem je 
především ověření účinnosti jarní deratizace.

Plošná deratizace se provádí pulzační metodou 
pomocí kombinované nástrahy. To je směs granulí 
a zrna v mikrotenových sáčcích, která je ošetřena 
tak, aby byla odolná proti vlhkosti. Účinnou látkou 
je antikoagulant, který zabraňuje srážlivosti krve 
a hlodavci tak bezbolestně hynou asi po 7 dnech na 
vnitřní vykrvácení. Zvláště ve velkých městech se 
musí provádět deratizace pravidelně, dochází tak 
ke korigování početního stavu potkanů na 
přiměřené úrovni. V městě Prostějově se bude 
souběžně provádět i povrchová deratizace. 

Likvidace potkanů má dva důvody: zdravotně-
hygienický, protože potkani přenášejí množství 
nemocí a ekonomický, kdy potkani způsobují svou 
činností velké škody. Kanalizační síť je domovem 
velkého množství potkanů. Nejenom zbytky 
u popelnic, ale také tím, co vše doma spláchneme 
nebo na ulici naházíme do kanálů, přispíváme 
k životu těchto škůdců. Deratizace stokové sítě se 
provádí na jaře a na podzim, místa s výskytem 
potkanů se kontrolují častěji. Někdy je nutné 
provést v průběhu roku i doplňkové lokální 
ošetření ložisek se zvýšeným výskytem hlodavců. 
Pokud se takové ložisko někde vyskytne, mohou je 
občané nahlásit u nás.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz

SDĚLENÍ Městského úřadu Konice, 

odboru životního prostředí   

V průběhu měsíce září bylo na odboru životního 
prostředí učiněno občanem našeho města podání, 
které upozornilo na nelegální uložení odpadů – 
vznik tzv. černé skládky na území Města Konice 
v katastrálním území Čunín. Místním šetřením 
pracovníků odboru životního prostředí bylo 
zjištěno, že na místě v blízkosti silnice vedoucí 
z Čunína  do Stražiska se nachází několik 
pohozených igelitových pytlů, jejichž obsah již byl 
i mírně rozptýlen po okolí. Na místě byly zajištěny 
důkazy, které byly využity ke zjištění původce 
tohoto odpadu.
Následným úředním postupem byl zjištěn původce 
tohoto nelegálního uložení odpadů, kterému byla 
uložena bloková pokuta ve výši 500,- Kč a dále mu 
bylo uloženo opatření ke zjednání nápravy – 
odstranění odpadu na vlastní náklady. Bohužel se 
jednalo o občana našeho města. Smutnou 
skutečností zůstává, že i v době rozvinutého 
odpadového hospodářství se vyskytují případy, 
kdy dochází k úmyslnému a zbytečnému  
znečišťování životního prostředí. A to i přesto, že 
občané Města Konice mají k dispozici zdarma 
sběrný dvůr, který je umístěný v ulici Za Nádražím.

Odbor životního prostředí, MěÚ Konice
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