
Prezentace služeb Charity Konice na 
konickém náměstí v rámci Dne Charity – 24. 
9. 2015

Koncert KPH 21. října 2015 v koncertním 
sále konického zámku - Jarmila Chaloupková 
- zpěv, Brian Wright - loutna.

Pavel Surma se narodil 1.3. 1964 ve 
Šternberku. Pochází z Dlouhé Loučky 
u Uničova. V 80. letech začal malovat a 
vystavoval pak v některých galeriích ze 
surrealistickou skupinou Šternberk. V druhé 
polovině 80. let emigroval se svou ženou do 
Německa a krátce bydleli i ve Španělsku, 
od roku 2001 jsou zpět v České republice., 
2001-2013 ži l  a  tvoři l  v  Lešanech 
u Prostějova, roku 2013 se znovu stěhuje, 
tentokrát za krásou přírody Bouzovska do 
obce Ludmírov. Má za sebou víc jak 30 let 
tvorby, a to jak na domáci, tak i na zahraniční 
scéně. Spolupracoval a vystavoval s umělci 
v Paříži, Anglii, Německu, Americe, Austrálii 
a také v Praze se jmény jako je Jan Švankmajer 
a M. Stejskal. Na jeho obrazy můžete natrefit  i 
v soukromých sbírkách. Za zmínku stojí 
reprezentace České republiky na “Evropskem 
symposiu grafiky”v německém Gueterslochu 
v roce 1993 a Sochařském symposiu 2012, 
kde obsadil v mezinárodní učasti I. místo. 
Tvorba P. Surmy zahrnuje olejomalbu, 
grafiku, fotografie, filmování, sochy a 
kamenné plastiky. Má za sebou víc jak 
20tiletou praxi v restaurováni kamenných 
soch a pískovcových objektů. Posledních pár 
let se věnuje také interiéru a exteriéru, kam  
integruje kamenné plastiky a dělá fontány do 
zahrad...
Zámek v Konici pan Surma navštěvuje 
pravidelně i v rámci jiných kulturních akcí.

Na této výstavě mohou návštěvníci zhlédnout 
sérii obrazů, fotografií, ale i několik plastik.
Vystavené obrazy pocházejí zhruba z druhé 
poloviny devadesátých let. A jak sám autor na 
vernisáži uvedl, je to jen drobný výběr,  
protože ostatní díla visí v galeriích nebo 
někomu na stěně. Posledních roky se umělec 
věnuje především plastikám a sochařině. I 
když začátky jeho tvorby byly silně ovlivněny 
surrealismem, postupem času od tohoto 
uměleckého směru upustil a současná tvorba 
se řadí do tzv. žánru vision art. 
Přestože jeho obrazy jsou pro řadu diváků 
naplněny starodávnou mystikou a tajemnem, 
Pavel Surma, jak sám sdělil, v nich zobrazoval  
běžný život, někdy i s dávkou humoru.

Umělcova díla nezdobí pouze světové galerie, 
velké množství jeho soch i plastik najdete 
v zahradách či interiérech.

listopad  2015

FOTOAKTUALITYVernisáž výstavy “Struktury ve znamení oka” měla úspěch

V zámecké galerii v Konici si můžete až do 13. listopadu prohlédnout obrazy, fotografie i plastiky 
světoznámého a všestranného umělce Pavla Surmy. Slavnostní vernisáží ji autor zahájil 9. října.

POZVÁNKA NA ZÁJEZD



Usnesení č.16/2015
1. Rada města Konice schvaluje:
a) Plán zimní údržby místních komunikací 
a chodníků ve vlastnictví města Konice.
b) Nařízení města Konice č. 4/2015 
O vymezení úseků místních komunikací a 
chodníků, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
c) Nařízení města Konice č. 5/2015 
O stanovení rozsahu, způsobu a lhůt 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, 
místních komunikací a průjezdních úseků 
silnic.
2. Rada města Konice schvaluje: 
A)Rozpočtové opatření č. 40/2015.
Jedná se o vyvedení finančních prostředků 
z rozpočtu města na rok 2015 účelově 
určených dle Plánu financování a obnovy 
kanalizace a ČOV. Prostředky budou vázány 
na běžném účtu města. Rozpočtové opatření 
ve výši 425 000,- Kč.
Rozpočtováno ve výdajích: 
§2321Odvádění a čištění odpadních vod, 
pol.5901 Nespecifikované rezervy org. 
16000000 - 425 000,00 Kč.
Financování:
Položka 8115 Změna stavu na bankovních 
účtech  425 000,00-Kč.
B)Rozpočtové opatření č. 41/2015:
Jedná se o převod z nespecifikovaných 
rezerv města na opravu komunikace v Nově 
Dědině. Rozpočtové opatření ve výši 255 
400,0-Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§6409 Ostatní  č innosti ,  pol .  5901 
Nespecifikované rezervy, org.   5000000        
-255 400,00 Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 5171 Opravy a udržování 
org. 16000000 -  255 400,00 Kč.
3. Rada města Konice bere na vědomí 
odstoupení p. Mgr. Martina Malého z funkce 
vedoucího odboru Obecní živnostenský úřad 
MěÚ Konice k 31.8.2015.
4. Rada města Konice schvaluje podle §102 
odst.2 písm.o) zákona č. 128/2000 Sb. 
O obcích Změnu č. 5 Organizačního řádu 
Městského úřadu Konice platného od 
1.1.2012.
5. Rada města Konice jmenuje podle §102 
odst.2 písm.g) zákona č. 128/2000 Sb. 
O obcích na návrh tajemníka úřadu pí Bc. 
Andreu Čadílkovou vedoucí odboru Obecní 
živnostenský úřad  Městského úřadu Konice 
s účinností od 1.10.2015.
6. Rada města Konice schvaluje Dohodu 
o ukončení nájemní smlouvy se Správou 
silnic Olomouckého kraje, uzavřené pro 
realizaci stavby ,,Konice – novostavba 
stanice HZS''.
7. Rada města Konice schvaluje zhotovitelem 
p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  n a  a k c i  
,,Rekonstrukce objektu č.p. 386 – Sokolovna'' 

Projekční kancelář Ing. Zdeněk Opletal.
8. Rada města Konice schvaluje plán údržby 
ČSOV Konice, plán údržby kanalizace Konice, 
plán údržby ČOV Konice pro rok 2016.
9. Rada města Konice schvaluje zhotovitelem 
kamerových bodů v rámci projektu 
,,Bezpečný Mikroregion Konicko – Konice'' 
společnost COMINTECH – Kamerové systémy.
10. Rada města Konice svěřuje svou 
pravomoc rozhodovat o uzavírání Smluv 
o výpůjčce a darovacích v rámci akce 
„Kompostéry pro občany města Konice“ 
M ě s t s k é m u  ú ř a d u  Ko n i c e ,  o d b o r u  
majetkoprávnímu, s tím, že podpisem těchto 
smluv je pověřena vedoucí odboru.
11. Rada města Konice:
A)Revokuje usnesení č.32/2012/bod č.2.
B)Schvaluje uzavírání smluv mezi Městem 
Konice a snoubenci, kteří hodlají uzavřít 
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada

města Konice
21. září 2015

manželství před MěÚ Konice. Předmětem 
smluv je poskytování nadstandartních služeb
ze strany Města Konice při realizaci 
svatebních obřadů (např. recitace básně, 
produkce živé hudby, slavnostní přípitek, 
kytka v obřadní místnosti) za cenu ve výši 
2.000,- Kč včetně DPH za každý svatební 
obřad, který je realizován od 01.01.2016. 
Souhlas s uzavřením této smlouvy snoubenci 
vyjádří svým podpisem na tiskopise 
„Dotazník k uzavření manželství“.
12. Rada města Konice schvaluje Charitě 
Konice, Zahradní 690, Konice, IČ 47921218, 
výpůjčku části Masarykova nám. v Konici, tj. 
parcely č. 695/1 o ploše 3x6 m za účelem 
umístění stánku pro prezentaci svojí činnosti  
dne 24.9.2015 od 8:30 do 17:00 hod.

Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 4, proti 
0, zdržel se 0



 nádrže do dolní během zbylého dne, nebo že 
zaměstnanci zkusili natřít kousek asfaltu, 
kterým je pokryt povrch nádrže, bílou 
barvou, a tak snížili fyzikální jev – 
roztahování a stahování asfaltu během léta 
a zimy. V létě, kdy je např. 30°C, bývá teplota 
nenatřeného asfaltu dvojnásobná, takže 
pokud byste tuto nádrž příští rok navštívili, je 
dost pravděpodobné, že by byla již celá 
natřená na bílo.

A už hurá k horní nádrži, na tu se těšíme 
nejvíc. Vždyť samotné hoře uřízli vršek, aby 
vznikla. Leží v nadmořské výšce 1350m a její 
největší hloubka dosahuje 26metrů. Zde 
nahoře je moc krásně. Celou nádrž si můžeme 
obejít, měří po obvodu asi 2km. Modré a jasné 
nebe, třpytivá modrající se hladina nádrže, 
modrá barva nás obklopuje všude. Je to 
nádherný pohled, ať se rozhlédnete kamkoli. 
Velmi nás učarovala také zdejší panoramata 
Hrubého Jeseníku. Je odsud krásný výhled na 
Praděd, Ovčárnu, Švýcárnu a bájné Petrovy 
kameny. Tímto krásným výhledem Dlouhé 
Stráně opouštíme a jedeme domů. Na 
zpáteční cestě ještě děláme zastávku ve 
Velkých Losinách, kde si jdem na jídlo či 
malou procházku po okolí.
Byl to zajímavý výlet, kde jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavých věcí.

Kristýna Nehanská, Josef Ohlídal, tercie

Litomyšl

V pátek 9. října se naše třída vydala na výlet 
do Litomyšle. Po příjezdu jsme měli na 
náměstí rozchod. Litomyšlské náměstí je 
velmi dlouhé a krásné, říká se mu Smetanovo. 
Poté  jsme se zúčastnili programu Škola na 
zámku. Paní průvodkyně nám vyprávěla něco 
o historii renesančního zámku. Potom nás 
vzala na prohlídku zámeckých arkád. 
V blízkosti zámku je kostel, do kterého jsme 
se šli podívat. V kostele jsme mohli vyjít po 
schodech nahoru do věžního prostoru, odkud 
byl nádherný výhled na celou Litomyšl. Tam 
se s námi paní průvodkyně rozloučila.
Dále jsme následovali jinou paní průvodkyni, 
která nás provedla celým zámkem. Ukázala 
nám všechny zámecké pokoje a místnosti a 
také nám řekla něco o historii zámku. Třeba 
že roku 1775 zámek vyhořel a posledními 
majiteli zámku byli Taxisové. Zámek byl 
prohlášen za národní kulturní památku a 
poté byl také zapsán na Seznam světového 
dědictví UNESCO. Na zámku se nachází 
i zámecké divadlo. Zachovaly se dvě opony 
a šestnáct kulisových souborů. Divadlo je 
díky tomu unikátním na Moravě i  v Čechách. 
Na fasádě zámku je přes osm tisíc psaníček. 
Každé je úplně jiné. Podlahy a nábytek je na 
zámku původní, proto se na nic nesmělo 

sahat. 
Dále následoval program o Keltech sběračích 
a Slovanech. Odpovídali jsme na otázky, 
vytvářeli jsme obrazy, na kterých jsme 
zachycovali život těchto národů, a nakonec si 
každá skupinka vytvořila scénku z tehdejší 
doby. Z tohoto výletu jsme si odnesli nové 
vědomosti a také další zážitky.

Monika Svobodová

Kladecká stezka

V pátek 19.9.2015 se naše třída 9. A s paní 
učitelkou Vařekovou a panem učitelem 
Bečičkou vydala na naučnou stezku Kladecko.
Sraz jsme měli v 8 hodin na vlakovém nádraží 
v Konici. Poté jsme se ze zastávky Šubířov 
vydali na cestu k obcím Kladky, Ludmírov a 
vrchu Dzbel, který je nejvyšším místem 
přírodního parku (604 m.n.m.).  Při 
procházení stezky jsme viděli říčku Bělá, ale 
po letošním parném létě v ní protékalo jen 
minimum vody. V této oblasti se vyskytuje 
mnoho vzácných rostlin a živočichů, např. 
orchideje ,  upol íny a  mnoho druhů 
chráněných ostřic. Nedaleko stojí hotel 
Upolín, který je ale zpustlý. Pod ním se 
nachází  i rybník, ve kterém žije mnoho 
různých druhů živočichů a kolem něhož jsme 
i procházeli. Po několika metrech nám paní 
učitelka ukázala chráněnou rostlinu - šafrán 
bělokvětý. Měli jsme smůlu, že zrovna 
nesvítilo slunce, a tak jsme ji neviděli 
rozkvetlou. Šli jsme většinou po polní cestě. 
Naštěstí jsme měli příjemné počasí, takže 
jsme neprocházeli žádným bahnem. Kam 
jsme se podívali, tam bylo většinou sucho, 
jelikož celé léto nepršelo. Po několika 
kilometrech jsme si chtěli odpočinout, a tak 
jsme si šli sednout ke stohu na balíky a kluci 
skákali do slámy. Poté jsme se šli podívat na 
Skalky. Na malém skalnatém vrchu se 
dochoval zbytek buku a habru. Viděli jsme 
i jedovatou rostlinu vraní oko. Když jsme se 
vyřádili a udělali pár fotek, vrátili jsme se 
zpátky k balíkům a pokračovali jsme v cestě. 
Asi po jednom kilomentru jsme došli do 
Jesence. Zastavili jsme se u kapličky svatého 
Antonína, kde jsme posvačili. Poté jsme šli 
kolem zámku a kulturního domu směrem ke 
Konici. Jelikož jsme to stihli dřív, než jsme 
mysleli, pokračovali jsme do Konice pěšky, 
abychom nemuseli čekat na vlak. Celkem 
jsme ušli asi 8 kilometrů.
Naučná stezka se nám všem líbila, zažili jsme 
spolu mnoho zábavy a naštěstí se nikomu nic 
nestalo. 

Tereza Labonková

ZŠ a G Konice

Zprávy ze Základní školy 

a gymnázia města Konice

Jako každým rokem i letos připravili 
učitelé 2.  stupně základní školy 
a gymnázia pro své žáky řadu tematických 
exkurzí a vzdělávacích pořadů. Přesto, že 
od zahájení školního roku uplynulo jen 
pár týdnů, žáci již navštívili mnohá 
zajímavá místa. O zážitky z některých 
z nich se s vámi nyní podělí  Tereza 
Labonková, Monika Svobodová, Kristýna 
Nehanská  a Josef Ohlídal.

Dlouhé Stráně

Je pondělí ráno, 5.října. My, studenti tercie, 
8.tříd a sexty, vyrážíme na školní exkurzi do 
přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé 
Stráně, která se v roce 2005 zařadila mezi 7 
největších divů České republiky. Zároveň se 
těšíme na nádherné okolí přírodní chráněné 
oblasti Jeseník. Vyjíždíme dvěma autobusy, 
počasí nám zatím přeje.
Po příjezdu na místo se nás chopí pan 
průvodce, který nám poutavě vypravuje 
o historii a vývoji elektrárny a seznamuje nás 
s různými zajímavostmi. Dovídáme se, že se 
jedná o nejvýkonnější vodní elektrárnu 
v Česku, kterou vlastní společnost ČEZ a jejíž 
instalovaný výkon činí 2x 325 MW.
Obdivujeme na 3D obrázcích Francisovu 
turbínu a zhlédneme poučné video týkající se 
historie a výstavby elektrárny. Procházíme 
i tunelem, který je vyhlouben přímo v hoře 
pod nádržemi.
Poté vyrážíme k dolní nádrži ležící na řece 
Divoká Desná. Její nádrž má objem 
3.405.000 m3 a rozkládá se na 16,3 
hektarech. Dozvěděli jsme se tu například, že 
voda z dolní nádrže se přečerpává do horní 
v noci, kdy je levný proud, a naopak z horní
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MŠ Skřípov

Podzim v naší mateřské školce

V září  přijela do naší MŠ p. Borošová 
z Divadla dětského diváka z Přerova 
s loutkoou pohádkou s vtipným názvem 
„Kykyryký “.  Šlo vlastně o spojení tří pohádek 
- Kouzelné barvy, Jak měla liška chaloupku 
z ledu a Kohoutek a slepička. Děti účinkovaly 
v několika rolích a byly z pohádky doslova 
nadšené.

¨

Nemalou radost způsobila dětem i psí 
návštěva naší školky. Novofundlandský pes 
jménem Toníček přišel za dětmi v doprovodu 
svých páníčků v rámci programu pro děti 
s názvem Život se psem. Děti se dozvěděly, 
jak se mají chovat při setkání se psy i  jak o ně 
pečovat. Samy si mohly psa povodit po 
zahradě mateřské školy a také pomoci s jeho 
česáním. Po tomto setkání si nakreslily děti 
velmi zdařilé obrázky, které jsme zaslali 
chovatelům.

Ivana Ošlejšková,
ředitelka MŠ Skřípov
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PROGRAM CENTRA KÁNY PRO RODINU

Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 6. listopadu po ranní 
mši svaté a prvopáteční adoraci.
Spolčátko pro děti bude v Konici na faře v pátek 6. listopadu od 16 do 17.30 hodin.
Mládež ve spolču BETA se setká na faře v Konici v sobotu 7. a 28. listopadu od 18 do 20 
hodin.
V pátek 13. listopadu v 17.30 hodin ve Společenském domě v Ochozi se uskuteční 
1. přednáška kurzu přirozeného plánování rodičovství. Tento kurz je určen pro 
manžele, snoubence a další zájemce – pro všechny, kteří mají zájem o vědecké poznatky 
o lidské plodnosti, získání praktické dovednosti ve spolehlivém poznávání plodného a 
neplodného období manželského páru, vhled do morálních otázek manželství a sexuality i 
způsob, jak prohloubit svůj manželský vztah. První setkání tohoto kurzu je určeno širší 
veřejnosti, další tři setkání již jen vážným zájemcům o celý kurz.
Společenství manželů bude mít setkání na konické faře v pátek 13. listopadu v 18 hodin.
Ve středu 25. listopadu bude v 17 hodin v kostele v Konici sloužena mše svatá pro děti. 
Před ní bude od 16.30 hodin adorace,  také určená zvláště dětem.
V sobotu 28. listopadu se uskuteční v Konici na faře od 7.45 do 13 hod. hodin adventní 
duchovní obnova pro děti ve věku 5–13 let. 

Anna Burgetová

INZERCE:

D R A Ž B A 
 rodinného domu v obci Skřípov.
Informace telefon 777 028 938. 



Už jen dva měsíce mají držitelé dočasných 
průkazů Osoby se zdravotním postižením 
(OZP) a průkazů mimořádných výhod na to, 
aby si zajistili jejich výměnu za nový průkaz 
OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci 
po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity 
a nároky, které jim z vlastnictví průkazu 
vyplývají. 
Nový průkaz OZP má podobu plastové 
kartičky obdobně jako občanský nebo 
řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a 
chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje 
všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny 
tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 
2015. 
ÚP ČR začal vydávat nové průkazy OZP v 
dubnu letošního roku. Během uplynulých 
šesti měsíců zpracovali jeho zaměstnanci 173 
189 žádostí. Celkem 152 797 průkazů OZP 
předali jejich držitelům. 
„Vzhledem k tomu, že výměna se týká 
přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada 
lidí, kteří se nám s žádostí o výměnu dosud 
nepřihlásili. Upozorňujeme proto klienty, aby 
nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli 
se tak zbytečnému čekání ve frontách na 
konci roku,“ zdůrazňuje zastupující generální 
ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková. 
Pro účely vydání nového průkazu OZP je 
třeba doložit aktuální fotografii, která 
odpovídá formátu podobizny určené na 
občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). 
Stejně jako při každých úředních jednáních, 
musí držitel průkazu také prokázat svou 
totožnost občanským průkazem. 
Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 
1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. 
Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii 
a podepsali příslušný formulář, který 
dostanou na přepážce. 
Držitelé průkazů mimořádných výhod 
(kartonové průkazy, které vydávaly obecní 
úřady do konce roku 2011) a dočasných 
průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle 
legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před 
samotnou výměnou podat „Žádost o přechod 
nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP 
ČR průkaz v nové podobě vydat. 
V souvislosti s vydáváním nových průkazů 
OZP se na Generální ředitelství ÚP ČR obrátilo 
už několik klientů s tím, že dostali v městské 
hromadné dopravě či ve vlaku pokutu, 
protože jim revizoři příslušných dopravních 
společností neuznali nový průkaz OZP za 
platný. A to i přesto, že ÚP ČR věnoval před 
začátkem výroby nových průkazů OZP velkou 
pozornost  informování  veřejnosti  i  
dotčených institucí o nové podobě tohoto 
dokladu. 
„Pokud se držitelé průkazů OZP dostanou do 
obdobné situace, je třeba, aby se obrátili na 
příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR nebo 
přímo na Generální ředitelství Úřadu práce 
ČR. Naši lidé se budou snažit co nejrychleji 
sjednat nápravu,“ upozorňuje ředitelka 
Odboru pro sociální věci Generálního 

ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková. 
Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho 
majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo 
k  s e z e n í  ve  ve ře j nýc h  d o p rav n í c h  
prostředcích pro pravidelnou hromadnou 
dopravu osob, přednost při osobním 
projednávání jeho záležitosti na úřadech, 
bezplatnou dopravu pravidelnými spoji 
místní veřejné hromadné dopravy osob 
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem, 
slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě 
osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní 
přepravě a slevu 75 % v pravidelných 
vnitrostátních spojích autobusové dopravy, 
parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu 
vodícího psa. 
Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, 
který vychází z předchozího posouzení 
zdravotního stavu žadatele. 
Kdo má nárok na přechod nároku na průkaz 
OZP? 
Držitelé platného průkazu mimořádných 
výhod mají nárok na průkaz OZP stejného 
typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá 
závažnosti jejich zdravotního postižení. 
Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá po 
dobu, po kterou měly přiznány mimořádné 
výhody. Pokud však klient nemůže doložit 
dobu platnosti přiznání mimořádných 
výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po 
dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. 
Zároveň také držitelé platného průkazu OZP, 
vydaného podle předpisů účinných do 
31. 12. 2013, mají podle zákona nárok na 
průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz 
OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal 
nárok na předchozí průkaz. 
Volba symbolu osoby se zdravotním 
postižením 
Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami 
si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol 
označení osoby s úplnou nebo praktickou 
hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo 
osoby úplně nebo prakticky nevidomé 
(piktogram znázorňující jedno z uvedených 
druhů postižení). Držitelé výše uvedených 
průkazů provedou tuto volbu při podání 
žádosti o přechod nároku na průkaz OZP. 

Převzato z TZ MPSV

Kontaktní pracoviště ÚP Konice
Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Na Příhonech 405, 798 52 Konice

Referent nepojistných sociálních dávek - 
příspěvek na péči

Dagmar Spáčilová, 950 154 205, 

Referent nepojistných sociálních dávek 
Renata Páleníková, 950 154 206, 

dagmar.spacilova@pv.mpsv.cz

renata.palenikova@pv.mpsv.cz
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PROGRAM

v MC  Srdíčko
listopad  2 0 1 5

Pondělí ( dle domluvy) - Cesta ke zdravé 
rodině – přímá pomoc rodinám, 739 246 008
Úterý -  (dle domluvy) - Konzultační 
a informační středisko v Srdíčku – základní 
individuální poradenství a zprostředkování 
poradenství v oblasti prorodinných služeb, 608 
000 181, dasatrnkova@seznam.cz 
Třetí úterý v měsíci - 9 - 11 hod. Setkání 
věřících maminek - 733 754 143                                                                                                                                  
Středa, pátek   8 - 12 hod.  Klub pro rodiče 
a děti   -  739 246 019 
4. 11. - Veselý dráček
11.11. - Martin jede na koni
18.11.  -Den pozdravů
25. 11. - Ořechy
Středa 14 -  17 hod. Mezigenerační setkávání 
v Srdíčku -  739 246 019
Čtvrtek  9 -  13 hod. Srdíčkový klub -  739 246 
019
Třetí čtvrtek v měsíci 10 – 12 hod. Klub pro 
rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi 
- 739 246 008
Pátek   8 - 12 hod. Klub pro rodiče a  děti  -  
739 246 019
P á t e k  ( p r o  p ř e d e m  o b j e d n a n é )  
Laktační poradenství -  739 246 019
M I M O Ř Á D N É   A K C E  - LISTOPAD  2 0 1 5
7.11. - 8.00 - 12.00 hod. - Vítání občánků
10.11. - Zimní dětská burza na zámku 
v Konici (Info. pro zájemkyně o prodej věcí: 
9.11. – 14-16 hod. příjem věcí, 10.11. 
18.00hod. výdej věcí, Bára Mouková, 

, tel 606 312 556)
14.11. - od 15.00 hod. - workshop Prevence 
zdraví v rodině v rámci Malého konického 
festivalu
19.11. - Poradna Energy-diagnostika 
přístrojem Supertronic pro předem 
objednané – 739 246 008
Každé úterý od 16:00 hodin - Kurz 
efektivního rodičovství – 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

bara.abra@tiscali.cz

INZERCE

PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO 
TVRDÉ+MĚKKÉ

(PILINY+ZBYTKY DŘREVA), 
MOŽNOST DOPRAVY

bliší iformace: 
tel.606893919

Komunitní plánování sociálních služeb Konicka

Už jen dva měsíce  na výměnu průkazů OZP

http://dagmar.spacilova@pv.mpsv.cz
mailto:renata.palenikova@pv.mpsv.cz
mailto:bara.abra@tiscali.cz


Od pondělí 12. října do pátku  13. listopadu 
2015, zámek Konice

PAVEL SURMA
“Struktury ve znamení oka”

KRESBA, MALBA, GRAFIKA
Otevřeno  po - pá,  10 -  12 hod. a  13 -  15 
hod.

Vernisáž výstavy 29. listopadu 2015 
v 16 hodin, zámek Konice
Vernisáž výstavy slavnostně zahájí 
trubači OMS o.s. Přerov

 VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Adventní tradice a zvyky

Tradiční prodejní výstava vánočních výrobků 
a dekorací a keramiky. Svou tvorbu zde 
představí i žáci ZŠ a G Konice, MŠ Konice 
a ZUŠ Konice, MC Srdíčko v Konici a Klubu 
seniorů v Srdíčku, klienti z Domova důchodců 
v Jesenci ,  z  Domu pokojného stáří  
v Bohuslavicích, z Domova pro seniory 
Ludmírov, Charitní pečovatelské služby 
Konice.

Otevřeno  od pondělí 30. listopadu do 
středy 9. prosince 2015, po - pá  10 -  12 
hod.  a  13 -  15 hod.

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

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

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v 17 hodin , 
zámek Konice
cestopisná přednáška 

Zlatuše Knollové
KOUZLO JIHU SRÍ LANKY
Součástí poutavé přednášky s videoprojekcí 
je ochutnávka pravého cejlonského čaje, 
který si můžete zakoupit i domů v krásných 
dárkových dózách.

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

Prohlídková trasa zámku Konice
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu, 
kromě 12.00 hod. Poslední prohlídka hodinu 
před ukončením otevírací  doby. Minimální 
počet na prohlídku jsou 2 osoby.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut
(po dobu prohlídky je TIC Konice uzavřeno, 
děkujeme za pochopení).
informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905

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

KULTURNÍ KPH ZÁMEK

PŘEDNÁŠKA

ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU

VÝSTAVY

V neděli 29. listopadu 2015 v 16 hodin, 
zámek Konice

ADVENTNÍ KONCERT
Trubači OMS o.s. Přerov
Historické a současné famfáry, stará 
a současná lovecká hudba
Trubači zahájí Vánoční výstavu na zámku 
v Konici a následně v 17 hodin zahrají při 
rozsvícení vánočního stromu na Masarykově 
náměstí.

Trubači OMS Přerov účinkují na národních a 
mezinárodních soutěžích mysliveckých 
trubačů, koncertech lovecké hudby, 
hubertských dnech a slavnostech, honech a 
zkouškách loveckých psů.

Vstupné: dobrovolný příspěvek

 



Program  KČT KONICE
listopad - prosinec 2015

Sobota 31.10.2015
Stražisko  – v 13hod. na autobusovém 
nádraží. Čunín – Čertovy rybníky – Maleny – 
Stražisko. Odjezd vlakem v 15.35hod., 
17.35hod.  8km. Nebo pěšky i zpět. 16km
Neděle 1.11.2015
Památka zesnulých – v 14hod. na hřbitově, 
zapálíme svíčky u hrobu našim turistům.
Sobota 7.11.2015
Náměšť na Hané – v 8.30hod. odchod 
z autobusového nádraží po žluté značce až do 
Náměště na Hané. Zpět vlakem v 15.11hod. 
do Kostelce a v 17.14hod. do Konice. 16.5km
Neděle 15.11.2015
Kladky – v 11.55hod. odjezd autobusem do 
Ponikve. Kolem přehrady do Kladek a zpět po 
zelené značce do Konice.  13km
Neděle 22.11.2015
Dzbel – v 13hod. odchod z kruháče na 
Vánoční výstavu do Dzbele a zpět. 12km
Neděle 29.11.2015
Bělecký Mlýn – v 13.31hod. odjezd vlakem 
do Ptení, po zelené značce na Bělecký Mlýn. 
Zpět vlakem v 17.23hod.   7km
Neděle 6.12.2015
Klužínek – v 13hod. odchod od sokolovny – 
Březsko – Klužínek – Ochoz – Konice.    10km
Sobota 12.12.2015
Vánoční trhy – koncert 
Neděle 13.12.2015
Zavadilka – v 13hod. odchod od sokolovny 
přes Michnov, Zavadilku a Cihelnu do Konice.  
10km 
Neděle 20.12.2015
Kdo bude mít již napečeno, vycházka ve 
14hod. z náměstí.
Neděle 27.12.2015
V 14hod. z kruháče procházka kolem Konice. 
6 – 10km
Čtvrtek 31.12.2015
V 13.30hod. odchod od fotbalového hřiště do 
Březska.
Pátek 1.1.2016
Velký Kosíř - v 9.11hod. odjezd vlakem do 
Lutotína. Bez značení na Velký Kosíř. 12km  

Zdrávi došli!!!

V tuto nastávající roční dobu, před téměř celým 
staletím, se na železniční trati mezi Konicí 
a Křemencem u Jíloveckého mlýna stala vážná 
železniční havárie. Tato událost nám 
připomíná, že pochybení,  dnes často 
označované jako selhání lidského faktoru, se 
nevyhýbají žádné době ani oboru lidské 
činnosti. Událost popisuje J. Pinkava ve třetím 
díle Dějiny  města Konice:

„Konici a celé okolí velmi vzrušilo velké 
železniční neštěstí dne 1. prosince 1922. Tehdy 
ve stanici Dzbel se ve volném čase bavili 
zaměstnanci dráhy. Snad tam měli i hudební 
nástroje a zkoušeli je. (Verze podle pamětí Fr. 
Přikryla z Konice). Jedno zahvízdnutí z té 
produkce znělo jako signál k odjezdu vlaku. 
Nato vyběhl na lokomotivu strojvůdce, ale bez 
brzdaře, a souprava se dala do pohybu. Bylo to 
kromě služebního vozu deset plných 
nákladních vozů. Při tak obrovské váze se dal 
vlak do pohybu a za Konicí u mlýna havaroval. 
Naskytl se zdrcující obraz zkázy.Lidé se 
sbíhají… Lokomotiva se zaryla do země, 

vagony se vyšinuly a vyvrátily, naložené věci 
rozmetány. Strojvůdce, 37 letý Jan Blaška, 
rodák z Rohatce, zahynul. Topič utrpěl těžký 
otřes nervů.
Tuto tragédii vylíčil v básni Tři tóny MUDr. 
Karafiát. Jako by se vžil do osudu strojvůdce…

Stroj pustil v běh…
A stroj se děsně rozehrál…
Vlak ze stanice už se vyřítil…
Už cítí, že se omyl stal.
A dává rozkaz k brzdění.
Však není brzdařů.
Ti ve stanici zůstali.
A vlak se řítí, supí dál,
jak bleskem pole, lesíky se míhají,
jak bleskem mihne se před zraky Konice,
svůj pozdrav rukou kyne jí naposled…!
A hučí, děsně zpívá stroj…
Pak na zatáčce vlak se vyšinul…
A v uhlí, těsně vtisknut ke stroji
ve stoje zmírá vlaku řidič, rek ...                       

Miroslav Novotný
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VÝZVA MĚSTA KONICE

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

zdobit vánoční strom.
Oslovujeme tímto zájemce, který by 
chtěl poskytnout strom jako dar. 
Kontaktujte prosím

Služby města Konice,
paní Šárku Fišerovou,

tel.: 721 363 930,

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

případně podatelnu MěÚ v Konici.

VÁNOČNÍ STROM

Z HISTORIE KONICKA
Železniční nehoda 1. prosince 1922
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