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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konané
ve dnech 20. – 21. října 2017

Propojka Křemenec - Bídov s novým
mostem se realizuje.

VOLBY
Výsledky hlasování za územní celky
Obec: Konice
Okrsky
celkem zpr.

6

Voliči
Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v %
obálky
hlasy
hlasů

v%

6 100,00

2 285

1 393

60,96

1 390

Strana

1 358

97,70

Konice se dočkala dlouho očekávaného propojení těchto dvou komunikací. Všichni, co si zažili nepříjemné brázdění polní cestou
se můžou těšit na novou silnici.
TV

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

1

Občanská demokratická strana

91

6,70

2

Řád národa – Vlastenecká unie

3

0,22

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

0

0,00

4

Česká strana sociálně demokratická

158

11,63

6

Radostné Česko

2

0,14

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

69

5,08

8

Komunistická strana Čech a Moravy

154

11,34

9

Strana zelených

14

1,03

10

ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU

8

0,58

12

Strana svobodných občanů

15

1,10

13

Blok proti islamizaci – Obrana domova

0

0,00

14

Občanská demokratická aliance

1

0,07

15

Česká pirátská strana

94

6,92

19

Referendum o Evropské unii

2

0,14

20

TOP 09

39

2,87

21

ANO 2011

278

20,47

22

Dobrá volba 2016

0

0,00

23

SPR – Republ. str. Čsl. M. Sládka

3

0,22

24

Křesť. demokr. Unie – Čs. strana lidová

199

14,65

25

Česká strana národně sociální

2

0,14

26

REALISTÉ

3

0,22

27

SPORTOVCI

2

0,14

28

Dělnická strana sociální spravedlnosti

23

1,69

29

Svoboda a přímá dem. – T. Okamura (SPD)

193

14,21

30

Strana Práv Občanů

5

0,36

Slavíme

30 let KPH Konice

ZPRAVODAJ KONICE
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Rada
města Konice
25. září 2017
Usnesení č. 48/2017
1. Rada Města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit návrh OZV č. 5/2017,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Konice č. 6/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
2. Rada města Konice schvaluje:
a) Uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s MUDr. Davidem Markem v Centru zdravotních služeb v Konici v přízemí ve vedlejší
budově v Tyršově ulici č.p. 392 místnosti č. 3,
4, 5 a 6 o celkové výměře 63,20 m2 se slevou
nájemného a služeb na 1/5. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy bude schválení zdravotními pojišťovnami.
b) Uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s MUDr. Jiřím Šťastným v Centru zdravotních služeb v Konici v přízemí ve vedlejší budově v Tyršově ulici č.p. 392 místnosti č. 3, 4, 5
a 6 o celkové výměře 63,20 m2 se slevou nájemného a služeb na 1/5. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy bude schválení zdravotními pojišťovnami.
3. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku p.č. 127 v k.ú. Konice o výměře cca 20 m2.
4. Rada města Konice vyhlašuje záměr propachtovat pozemek p.č. 3094 v k.ú. Runářov.
5. Rada města Konice schvaluje pronájem bytu
na adrese Tyršova 526, Konice o velikosti 3+1
a celkové výměře 136,58 m2 manželům F. a M. K.
od 1. 11. 2017 za 33 Kč/m2/měsíc na dobu neurčitou s tím, že nájem se vždy od 1. 1. následujícího kalendářního roku zvyšuje o 1 Kč/m2.
Dále schvaluje slevu na nájmu ve výši 10 %.
6. Rada města Konice schvaluje dodatek č. 2
smlouvy č. 589624/01/ZOZ/2008AK4 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřený mezi městem Konice a Asekol a. s. se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4,
IČ: 27373231, DIČ: CZ27373231.
7. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13009615.
8. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit:
a) Vytvoření investičního záměru na vybudování parkovacích ploch místo objektu bývalé
Kožetvorby,
b) Postupné zpracování studie proveditelnosti a dalších částí projektové dokumentace.
9. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice neschválit žádost o prodej
pozemku p.č. 2416 v k.ú. Čunín.
10. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice prodat část pozemku p.č.
119 v k.ú. Runářov p. P. D. za cenu 53 Kč/m2.

11. Rada města Konice bere na vědomí odpis
pohledávky dle přílohy o pozůstalostním řízení.
12. Rada města Konice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 až 2020
Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, Městského kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace.
13. Rada města Konice schvaluje rozpočet na
rok 2018 Mateřské školy Konice, příspěvkové
organizace, Základní školy a gymnázia města
Konice, příspěvkové organizace, Městského
kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace.
14. Rada města Konice schvaluje platový výměr ředitelky Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace s účinností
od 1. 10. 2017.
15. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit navýšení příspěvku na provoz Základní škole a gymnáziu města
Konice, příspěvkové organizaci, o 40 000 Kč.
Termín: příští ZM
16. Rada města Konice:
a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 49/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z nespecifikovaných
rezerv základní školy na investice odkup podílů 6/192 pozemku p.č. 121 k.ú. Konice včetně stavby bez č.p./č.e. výroba. Roz počtové
opatření ve výši 55 817 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3113 základní školy, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000, -55 817 Kč, § 3639
komunální služby, pol. 6121 budovy, haly, stavby, org. 16000000, 40 149 Kč, § 3639 komunální služby, pol. 6130 pozemky, org. 16000000,
15 668 Kč.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 50/2017.
Jedná se o finanční prostředky na úhradu výdajů vzniklých v roce 2017 a v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2018. Rozpočtové opatření ve výši 30 000 Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4111 neinvestiční přijaté transfery,
ÚZ 98 008, 30 000 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§6118 volba prezidenta republiky, pol. 5139
materiál, ÚZ 98 008 org. 5000000, 30 000 Kč.
c) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 51/2017.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva zemědělství ČR čj. 45878/2017-MZE16221 ze dne 4. 9. 2017, uvolněnou Krajským
úřadem Olomouckého kraje ve výši 149 937 Kč
na činnost odborného lesního hospodáře za
období II. čtvrtletí 2017, v případech kdy jeho činnost hradí stát.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4116 ostatní neinv. přijaté transfery
ze SR, ÚZ 29 008, 149 937 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody
a krajin, položka 5213, ÚZ 29008, 149 937 Kč.
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V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem
dotace a její čerpání označeny účelovým znakem 29 008, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem za rok 2017.
d) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 52/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků z rezerv na navýšení příspěvku na provoz Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizace na rok 2017 dle podané žádosti.
Rozpočtové opatření ve výši 40 000 Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3113 Základní školy, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000, -40 000 Kč, §3113
Základní školy, pol. 5331 neinvest. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, org.
5000000, 40 000 Kč.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0.

Zastupitelstvo
města Konice
9. října 2017
Zápis č. 18/2017
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Konice konaného dne 9. října 2017
v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková,
Petr Krejčí, František Novák, Marta Růžičková,
Bc. Jaroslav Procházka, Mgr. Jaromír Schön,
Pavel Šín, Mgr. Petr Vařeka, Vlastimil Šmída,
Ing. Petr Ullman, Mgr. Antonín Vymětal,
Ing. Arnold Rozehnal, MUDr. Irena Lenfeldová. Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan. Nepřítomen: Pavel Studený.
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
28. 8. 2017 do 9. 10. 2017.
3. Investiční záměr na využití objektu bývalé Kožetvorby.
4. Smlouva o přeložce zařízení distribuční
soustavy E-ON.
5. Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 – Odpady.
6. Příspěvek ZŠ a G města Konice.
7. Majetkové záležitosti.
8. Rozpočtové opatření.
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 Ing. Petra Ullmana a pana Vlastimila Šmídu.
Předložený program byl schválen poměrem
hlasů 13–0–0.
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Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 28. srpna 2017
do 9. října 2017.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem
hlasů 13–0–0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Investičního záměru na vybudování parkovacích ploch – objekt bývalé Kožetvorby. Ing. Ullman – vznesl dotaz, zda bude zdemolována
i přední část budovy, starosta – přední část, by
měla zůstat zachována, parkoviště by se vybudovalo ze zadní části objektu. Během jednání
se dostavila paní MUDr. Irena Lenfeldová v čase 18.08 hodin.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13009615.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
návrhu OZV č. 5/2017, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Konice
č. 6/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů. Poplatek se příští rok zvyšuje o 50 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
žádosti o navýšení příspěvku na provoz Základní školy a gymnázia města Konice příspěvkové organizace.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 7) Majetkové záležitosti:
a) Prodej podílu 6/192 pozemku p.č. 121v k. ú.
Konice – Mgr. Kvapilová.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
b) Žádost o prodej p.č. st. 164 vč. budovy č.p.
131 v k.ú. Runářov.
Neschváleno poměrem hlasů 14–0–0.
c) Prodej pozemku p.č. 2416 v k.ú. Čunín –
Kletzl.
Neschváleno poměrem hlasů 14–0–0.
d) Žádost o prodej části pozemku p.č. 119
v k.ú. Runářov – Doležel.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
e) Prodej části pozemku p.č. 666/3 v k.ú. Čunín – manželé Müllerovi.
1) Revokuje usnesení č. 17/2017-12d) ze dne
28. 8. 2017.
2) Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
f) Prodej části pozemku p.č. 255/10 v k.ú. Ladín – Bdinková.
1) Revokuje usnesení č. 17/2017-12c) ze dne
28. 8. 2017.
2) Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 8) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
rozpočtových opatření:
a) Rozpočtové opatření č. 47/2017 – jedná se
o převod finančních prostředků ve výdajové
části rozpočtu z nespecifikovaných rezerv základní školy na investice odkup podílů 158/192
pozemku p.č. 121 k.ú. Konice včetně stavby
bez č.p./č.e. výroba. Rozpočtového opatření ve
výši 1 469 857 Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: § 3113 základní školy, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000, -1 469 857 Kč,
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§ 3639 komunální služby, pol. 6121 budovy,
haly, stavby, org. 16000000, 1 057 270 Kč,
§ 3639 komunální služby, pol. 6130 pozemky,
org. 16000000, 412 587 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
b) Rozpočtové opatření č. 49/2017, jedná se
o převod finančních prostředků ve výdajové
části rozpočtu z nespecifikovaných rezerv základní školy na investice odkup podílů 6/192
pozemku p.č. 121 k.ú. Konice včetně stavby
bez č.p./č.e. výroba. Rozpočtové opatření ve
výši 55 817 Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: § 3113 základní školy, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000, -55 817 Kč,
§ 3639 komunální služby, pol. 6121 budovy,
haly, stavby, org. 16000000, 40 149 Kč, § 3639
komunální služby, pol. 6130 pozemky, org.
16000000, 15 668 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
c) Rozpočtové opatření č. 52/2017, jedná se
o převod finančních prostředků z rezerv na
navýšení příspěvku na provoz Základní škole
a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizace na rok 2017 dle podané žádosti. Rozpočtové opatření ve výši 40 000 Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: § 3113 Základní školy, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org.
5000000, -40 000 Kč, § 3113 Základní školy,
pol., 5331 neinvest. přísp. zřízeným příspěvkovým organizacím, org. 5000000, 40 000 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
d) Rozpočtové opatření č. 53/2017, jedná se
o finanční prostředky na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vyhlášených
na 20. a 21. října 2017. Rozpočtové opatření
ve výši 158 538 Kč. V příjmech bude rozpočtováno: Položka 4111 neinvestiční přijaté transfery, ÚZ 98 071, 158 538 Kč. Ve výdajích bude
rozpočtováno: § 6114 volby do parlamentu,
pl. 5139 materiál, ÚZ 98 071, org. 5000000,
158 538 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 9) Diskuze
p. Nedbal – se dotázal na zrušení autobusové
linky Čunín, Křemenec, Konice.
starosta – jednal jsem se zástupci krajského
integrovaného systému, bylo mi sděleno, že
tento spoj bude nahrazen vlakem a u vlakového nádraží bude přistaven autobus, který
doveze děti ke škole. Jízdenka bude platit jak
pro vlak, tak i pro přistavený autobus. Petici,
kterou jsem obdržel, budeme zasílat na vyjádření na Olomoucký kraj.
p. Haselman – se dotázal, jak dlouho budou
využívány prostory hřiště u sokolovny, a jestli
bude vráceno do původního stavu, jelikož jsou
tam vyježděné koleje a navezena hlína.
starosta – oprava sokolovny bude do 10/2019,
zatím je tento prostor využíván jako meziskládka, po skončení oprav bude vráceno vše
do původního stavu.
p. Vrba – se dotázal, zda by bylo možné změnit
systém plakátovacích ploch, aby byly více chráněné a nedocházelo k neustálému přelepování.
starosta – požádal pana Vrbu aby způsob úpra-
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vy plakátovacích ploch projednal s Majetkoprávním odborem a ten předloží návrh řešení.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy a připomínky, starosta poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva v 18.57 hodin ukončil.
Usnesení 18/2017
Zastupitelstvo města Konice dne 9. října 2017:
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 28. 8. 2017 do 9. 10. 2017.
2. a) Schvaluje vytvoření investičního záměru
na vybudování parkovacích ploch místo objektu bývalé Kožetvorby.
b) Schvaluje postupné zpracování studie proveditelnosti a dalších částí projektové dokumentace.
3. Schvaluje smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13009615.
4. Schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích obecně závaznou vyhlášku města Konice č. 5/2017, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška města Konice č. 6/
2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5. Schvaluje navýšení příspěvku na provoz Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci o 40 000 Kč.
6. a) Schvaluje koupení vlastnického podílu 6/192 pozemku p.č. 121 v k.ú. Konice od
Mgr. Kvapilové do vlastnictví města Konice za
cenu dle znaleckého posudku č. 2033-43/2015
ze dne 6. 11. 2015 ve výši 55 817 Kč.
b) Neschvaluje prodej pozemku p.č. st. 164,
jehož součástí je budova č.p. 131, a p.č. 122/2
v k.ú. Runářov.
c) Neschvaluje prodej pozemku p.č. 2416 v k.ú.
Čunín.
d) Schvaluje prodej části pozemku p.č. 119
v k.ú. Runářov p. Pavlu Doleželovi za cenu
53 Kč/m2.
e) 1. Revokuje usnesení č. 17/2017-12d) ze
dne 28. 8. 2017. 2. Schvaluje prodej oplocené
části pozemku p.č. 666/3 v k.ú. Čunín manželům Müllerovým za cenu 54 Kč/m2.
f ) 1. Revokuje usnesení č. 17/2017-12c) ze
dne 28. 8. 2017. 2. Schvaluje prodej části pozemku p.č. 255/10 v k.ú. Ladín p. Janě Bdinkové za cenu 53 Kč/m2 s podmínkou bezplatného zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 15,26/2 a na prodávané části pozemku
p.č. 255/10 spočívajícího ve zřizování a provozování vedení plynárenského zařízení a v právu vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti
se zřízením, úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení.
7. Schvaluje rozpočtová opatření:
a) Rozpočtové opatření č. 47/2017. Jedná se
o převod finančních prostředků ve výdajové
části rozpočtu z nespecifikovaných rezerv základní školy na investice odkup podílů 158/
192 pozemku p.č. 121 k.ú. Konice včetně stavby bez č.p./č.e. výroba. Rozpočtového opatření ve výši 1 469 857 Kč. Ve výdajích bude
rozpočtováno: § 3113 základní školy, pol.
5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000,
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-1 469 857 Kč, § 3639 komunální služby, pol.
6121 budovy, haly, stavby, org. 16000000,
1 057 270 Kč, § 3639 komunální služby, pol.
6130 pozemky, org. 16000000, 412 587 Kč.
b) Schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2017,
jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z nespecifikovaných
rezerv základní školy na investice odkup podílů 6/192 pozemku p.č. 121 k.ú. Konice včetně stavby bez č.p./č.e. výroba. Rozpočtové
opatření ve výši 55 817 Kč. Ve výdajích bude
rozpočtováno: § 3113 základní školy, pol.
5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000,
-55 817 Kč, § 3639 komunální služby, pol.
6121 budovy, haly, stavby, org. 16000000,
40149 Kč, § 3639 komunální služby, pol. 6130
pozemky, org. 16000000, 15 668 Kč.
c) Schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2017,
jedná se o převod finančních prostředků z rezerv na navýšení příspěvku na provoz Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizace na rok 2017 dle podané žádosti. Rozpočtové opatření ve výši 40 000 Kč. Ve
výdajích bude rozpočtováno: § 3113 Základní
školy, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org.
5000000, -40 000 Kč, § 3113 Základní školy,
pol., 5331 neinvest. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, org. 5000000, 40 000 Kč.
d) Schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2017,
jedná se o finanční prostředky na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vyhlášených na 20. a 21. října 2017. Rozpočtové
opatření ve výši 158 538 Kč. V příjmech bude
rozpočtováno: Položka 4111 neinvestiční přijaté transfery, ÚZ 98 071, 158 538 Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: § 6114 volby do
parlamentu, pl. 5139 materiál, ÚZ 98 071 org.
5000000, 158 538 Kč.

Místní akční plán vzdělávání
pomáhá školám
1. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN
Všechny pracovní skupiny, o jejichž aktivitách
jste byli informováni i v předešlých vydáních,
postupně plní cíle, které si při formování pracovních skupin vytýčily.
Pracovní skupina „Čtenářská gramotnost, zájmové a neformální vzdělávání“ přichystala
v říjnu pro pedagogy v ORP Konice workshop
s knihovnicí Irenou Ochránkovou na téma
„Čtenářské dílny v praxi“. Rozpracovává pověsti z okolí Konicka a připravuje k nim pracovní listy.
Pracovní skupina „Přírodní vědy a environmentální vzdělávání“ se věnuje pracovní verzi „Námětovníku“ pro pedagogy, který bude sloužit
jako pomůcka pro rozvoj environmentálního
vzdělávání.
Pracovní skupina „Matematická gramotnost,
polytechnické vzdělávání“ se zabývá tvorbou
pracovních listů pro pedagogy, zaměřených
na procvičování desetinných čísel, celých čísel, zlomků atd.
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Pracovní skupina „Mateřské školy“ ukončila
svou činnost v červnu 2017. Členové pracovní skupiny se i nadále zapojují do aktivit pořádaných MAS Region HANÁ, z.s. Vedoucí pracovní skupiny a zároveň vedoucí učitelka mateřské školy v Horním Štěpánově, Mgr. Vladimíra Svobodová, zorganizuje s pomocí MAS
Region HANÁ, z.s., dne 1. 11. 2017 v mateřské
škole Horní Štěpánov setkání učitelů mateřských škol v ORP Konice. Jedná se o nezávazné
setkání, jehož účelem je především vzájemné
poznání pedagogů. Naší společnou vizí je, aby
se tato setkávání uskutečňovala pravidelně
a stala se tak platformou pro předávání zkušeností a vzájemnou spolupráci mezi pedagogy mateřských škol v ORP Konice.
2. VZDĚLÁVACÍ AKCE
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice
pořádal dne 12. 9. 2017 Seminář pro potenciální žadatele – ředitele škol a zřizovatele
v rámci opatření PR IROP 3 – Infrastruktura
pro vzdělávání. Cílem semináře bylo seznámení potencionálních žadatelů (ředitelů a zřizovatelů škol) se strategií MAS a návazností projektů na strategický plán CLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje).
Dne 25. 10. 2017 se na ZŠ a Gymnáziu města
Konice pořádal workshop Čtenářské dílny
v praxi. Lektorem workshopu byla Irena Ochránková, knihovnice z Uničova. Cílem semináře bylo seznámení účastníků s čtenářskými
dílnami, čtenářskými kostkami a tvorbou pracovních listů.
3. STUDIE BEZBARIÉROVOSTI
V předminulém vydání jste byli informovaní
o aktivitě, jejímž výstupem byla studie bezbariérovosti pro mateřské a základní školy v ORP
Konice. Všechny studie byly školám, které byly
do projektu zapojeny, předány v elektronické
i tištěné podobě. Tato studie může být podkladem pro případné budoucí řešení bezbariérovosti budov mateřských i základních škol.
Obsahuje popis současného stavu a následná
doporučení, jak lze budovu lépe zpřístupnit
dětem a žákům s tělesným postižením.
4. ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Dne 10. 10. 2017 proběhl na zámku v Konici
řídící výbor. Zásadním bodem programu bylo
schválení aktualizace Strategického rámce MAP
vzdělávání v ORP Konice, včetně investičních
priorit jednotlivých škol a školských zařízení,
které jsou jeho součástí, včetně investičních
záměrů NNO a spolků v území ORP Konice
v rámci zájmového a neformálního vzdělávání. Aktualizace Strategického rámce je důležitým procesem MAP vzdělávání. Investiční priority škol, které nejsou ve Strategickém rámci
uvedeny, nemohou být financovány prostřednictvím dotačních programů (aktuálně zejména výzva MAS Region HANÁ pro oblast školství).
Schválení Memoranda o spolupráci bylo dalším podstatným bodem na programu jednání
řídícího výboru. MAS Region HANÁ, z.s., jako
nositel projektu MAP vzdělávání v ORP Konice uzavřela toto memorandum o spolupráci
zřizovatelů, mateřských, základních, středních škol v území a dalších subjektů, které se
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chtějí podílet na neustálém zvyšování kvality
vzdělávání v ORP Konice. Připojení k dohodě
o spolupráci deklarovaly subjekty podpisem
Memoranda.
5. SÁZENÍ STROMŮ S DĚTMI
Jedná se o jednu z posledních aktivit v rámci
MAP vzdělávání v ORP Konice.
Cílem akce je zejména:
- prohloubení spolupráce mezi dětmi, rodiči
a zřizovatelem školy prostřednictvím společného sázení vybraných stromů.
- rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd (druhy stromů, vhodné podmínky pro růst stromů apod.).
- snaha zlepšit prostředí škol či obce.
MAS Region HANÁ, z.s., vše připraví a uhradí.
Školy dostanou veškerý materiál, stromy dle
svého výběru, úvazky, chráničky a jako bonus
profi zahradní rýč, nůžky a konve na zálivku.
Na zřizovatelích, učitelích, dětech a rodičích
bude již jen samotná výsadba.
6. MAP II
První etapa projektu MAP vzdělávání v ORP
Konice se blíží ke konci (konec ledna 2018),
MAS Region HANÁ, z.s., chce pokračovat v návazném projektu MAP II. Předpoklad vyhlášení výzvy z MŠMT k předkládání projektů je
cca v druhé půlce listopadu 2017. Věříme, že
budeme moci co nejdříve na projekt navázat.
Realizační tým MAP vzdělávání ORP Konice:
Ing. Kateřina Vičarová, Mgr. Marta Husičková, Ing. Jaroslav Brzák, Mgr. Pavla Valentová,
Mgr. Bc. Jiřina Gallasová
V Náměšti na Hané 18. 10. 2017
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výlet oktávy do Prahy
V úterý 12. září se naše třída oktáva vydala
spolu s paní Grenovou a paní Kubíčkovou do
centra české kultury, do Prahy. Čekal nás tam
velmi pestrý program, ve kterém si každý
z nás zákonitě musel najít něco, co jej nadchlo.
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Vůbec nejpoutavější prohlídkou mohla být
hned ta první: prohlídka Památníku Pankrác
v areálu Vazební věznice Pankrác, kde jsme
kromě výstavy o historii vězeňství v Čechách
viděli i nechvalně známou sekyrárnu. Zde přišlo o život více než tisíc českých vlastenců zejména v období po atentátu na Reinharda Heydricha. Náladu nám spravilo večerní divadelní
představení Chvála bláznovství v divadle Palace. Tato komedie nám pomohla zbavit se tíživých myšlenek a těšit se na další dny našeho
pražského pobytu.
Středeční ráno přineslo prohlídku Národního
divadla, které jsme mohli zhlédnout od základů (včetně základních kamenů) až po střechu
s vyhlídkou na Pražský hrad. Zahlédli jsme dokonce i přípravu kulis na večerní operu Rusalku, která byla i v našem programu. Než jsme
se sem však vrátili, čekala nás další ze zajímavých prohlídek, tentokrát ve studiích České
televize na Kavčích horách. Byla zde otevřena
čtyři z pěti nahrávacích studií, a přijít trochu
dřív, mohli jsme se zúčastnit i natáčení pořadu Zázraky přírody. A večer naše druhá návštěva Národního divadla, opera Rusalka. Díky
naší ranní prohlídce našli všichni bez jakýchkoli problémů svoje místa na 1. galerii, která byla pro některé více, pro některé méně pohodlná. Samotná opera byla zážitek jako ze snu, který půjde překonat jen těžko. Čtvrteční dopoledne znamenalo prohlídku Starého Města a Židovského muzea. Návštěva synagog doprovázená poutavým výkladem byla příjemným začátkem dne, pokud tedy pomineme stísněný pocit v Pinkasově synagoze, která je památníkem 80 000 českých a moravských židů, kteří byli zavražděni v průběhu 2. světové války. Odpolední program byl dobrovolný, část naší skupiny se rozhodla pro návštěvu Strahovského kláštera. A upřímně, ti, kteří se rozhodli nejít, přišli o možná nejhezčí prohlídku vůbec. Tímto bychom chtěli poděkovat páteru Petru Ullmanovi z Konice, který ji pro nás zařídil a doprovázel nás po celou dobu. Třetí a zároveň
poslední divadelní představení se konalo v divadle Kalich. Šlo o poněkud kuriózní příběh s názvem „Podivný případ se psem“, asi nenadchl každého,
ale v každém případě to úplná nuda nebyla. Přišel pátek a tím se přiblížil i náš odjezd z Prahy. Ale před tím, než dáme metropoli sbohem, stíháme
ještě projít vyšehradský hřbitov včetně Slavína a sousedící kostel sv. Petra a Pavla. Náš program tady končí, vydáváme se tedy vlakem směrem
Morava, Olomouc. Nyní nám nezbývá už opravdu nic jiného (pardon, kromě plesu!), než se připravovat na maturitní zkoušky. A doufat, že se do
Prahy při nějaké příležitosti znovu vrátíme.
Michal Langer, Marie Zatloukalová, studenti ZŠ a gymnázia města Konice

Barevný podzim v MŠ Konice
Podzim v sobě skrývá spoustu barev, což je úžasnou motivací pro práci
a hry s dětmi. Děti se učily vnímat krásy podzimu, pozorovaly změny
v přírodě a vše, co s tím souvisí - barvy, tvary, chutě, vůně, zkoumaly
listy, plody, přírodní materiály. K vyjádření zážitků využily kreslení,
malování a nejrůznější činnosti s přírodninami. Však také bylo vidět,
že v naší MŠ se nezahálí ani chvíli a umíme si podzimní dny zpestřit.
I ty nejmenší, dvouleté děti se zapojily do práce po vzoru svých starších kamarádů a ve všech třídách se vyrábělo. Maminky tak mohly obdivovat korálky z jeřabin, skřítky podzimníčky, výrobky z kaštanů a jiných přírodnin. Výtvarná dílka malých malířů jsou vystavena v šatnách,
ostatní podzimní výtvory nám zdobí prostory před školou. Deštivé počasí na podzim není nic neobvyklého, a tak své místo měly i podzimní
pohádky. A ty krásné slunečné dny jsme využívali k aktivitám na školní zahradě, abychom podpořili zdravý tělesný rozvoj dětí. Děti už ví, že
podzim je krásně barevný a rozmanitý. Ať každý posoudí, co se nám
podařilo zvládnout.
Taťána Hájková, učitelka MŠ Konice

Kalendáře Jiřího Klváčka
na rok 2018
Stejně jako v minulém roce, budete si moci i letos zakoupit kalendáře od Jiřího Klváčka. Tentokrát budou v nabídce dva druhy. Kalendář „Kolemjdoucí Olomoucí“ nás provede nejenom rokem 2018, ale i olomouckými památkami. Druhý kalendář pak bude sestávat z volné tvorby, ponese se v duchu surrealismu, fantaskních i groteskních
motivů a poesie. Oba nástěnné kalendáře formátu A3 budete moci zakoupit od 14. listopadu v informačním centru zámku Konice za 250 Kč.
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KULTURNÍ
PŘEHLED
LISTOPAD 2017
VÝSTAVY
VÝSTAVA FOTOFRAFIÍ
„Jeseníky“ Ivo Netopila a „Příroda okem
tuláka“ Vojtěcha Krejčího
Výstava otevřena od 5. října do 15. listopadu
2017, Po – Pá od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin.
(Od 16. 11. rekonstrukce a malování galerie)

KPH
Ve středu 15. listopadu v 19 hodin zahraje
na klasickou kytaru Timotej Zavacký. Předprodej abonentek pokračuje v kanceláři MěKS
a na akci. Abonentka 600 Kč, členství 70 Kč.
Jednotlivé koncerty 120 Kč, členové KPH 100 Kč.
Studenti, děti do 15 let a ZTP -50% z ceny vstupenky, tzn. 60 Kč. Žáci a učitelé ZUŠ zdarma.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
www.konicka.knihovna.cz
Autorské čtení spisovatele Jana Opatřila
a další akce v knihovně
Spisovatel a ilustrátor navštívil naši knihovnu 26. září, aby dětem z 3. a 4. tříd základní
školy přiblížil četbou život v rybníku. Sám vystudovaný rybář a kamarád Jakuba Vágnera
nemohl napsat jiné knížky než o kapříku Metlíkovi a jeho dobrodružstvích. Dětem v knihovně četl ukázky ze svých pohádkových knih,
ukazoval ilustrace a přibližoval práci spisovatele. Všechny příběhy ze života kapříka Metlíka si můžete půjčit v naší knihovně.
Co jsme ještě pro vás nachystali v říjnu?
Obdivovatelé komiksů si mohli v knihovně prohlédnout výstavu z autorské dílny Kláry Smolíkové a Honzy Smolíka „Na hradě Bradě“. Ilustrace veselých příběhů pohádkového světa
Bertíka a Bibi, tety Čárové, hastrmana a dalších hrdinů byly nainstalovány v knihovně celý měsíc.
24. října přijel vyprávět své cestovatelské zážitky Petr Nazarov – dobrodruh a autor několika knih. Děti z 5. tříd základní školy prožívaly jeho „putování Afrikou“ a „hltaly“ vyprávění
o několikatýdenní cestě jejími zeměmi. Vše podkreslovaly krásné fotografie a dokumentární
snímky.
Do konce měsíce se mohly všechny děti přihlásit do literární soutěže „Sovičkiáda“ a přinést své básničky, povídky, či příběhy.
V listopadu přijede do knihovny Terezka
se svým kouzelným autíčkem. Divadlo Tramtarie bude hrát pro děti 2. tříd pohádku
o ztracené Terezce a její kamarádce Emě.
Vlasta Snášelová

ROZSVĚCOVÁNÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
19:00

Kulturní dům

23.11. JESENEC
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MěKS Konice pořádá v neděli
3. prosince 2017 v 17 hodin
na Masarykově náměstí.
Program i občerstvení zajištěno.

PROGRAM
listopad 2017
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)
Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Pondělí (8 – 12 hodin) volná herna
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 hodin) Setkání
věřících maminek – 733 754 143 – Blanka
Hájková
Středa, pátek (pátky volný program) (8 – 12 hodin) Klub pro rodiče a děti 739 246 019
1. 11. – Kočka a myška
8. 11. – Barevný les
15. 11. – Svátek sv. Martina
22. 11. – Den pozdravů
29. 11. – Předvánoční čas
17. 11. – ZAVŘENO – státní svátek
24. 11. – ZAVŘENO – z technických důvodů
Středa (14 – 17 hodin) Mezigenerační setkávání v Srdíčku – 739 246 019
Třetí čtvrtek 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 LISTOPAD 2017
4. 11. 7 – 11 hodin Zimní dětská burza na
zámku v Konici (Info pro zájemkyně o prodej věcí, na mobilu: 606 312 556 nebo mailem
na adrese: bara.abra@tiscali.cz, Bára Mouková
15. 11. od 9.00 hodin První pomoc – ČČK
Prostějov – lektorka Ing. Lenka Černochová
16. 11. od 9.30 hodin Poradna Energy-diagnostika přístrojem Supertronic pro předem
objednané, tel.: 739 246 008
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

PŘEDPRODEJ: KONICE INFORMAČNÍ CENTRUM, Kostelní 46, tel.: 582 334 987

ZÁMEK
Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin.
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic
včetně největší sbírky seker zapsané do
světové Guinessovy knihy rekordů probíhá
s průvodcem. Začátek prohlídky vždy v celou
hodinu, kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka
hodinu před ukončením otevírací doby. Minimální počet na prohlídku jsou 2 osoby za plnou
cenu – bez jakékoli slevy! Slevy poskytujeme
od skupiny 3 osob. Doba trvání prohlídky je
45 minut. (Po dobu prohlídky může být TIC
Konice uzavřeno, děkujeme za pochopení.)
Informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905.
Vstupné na zámek prosím uhraďte v TIC.

MěKS nabízí v TIC Konice
k zakoupení vánoční balíčky,
dárkové předměty a knihy
s tématikou města Konice.

Provoz kluziště
bude zahájen 1. 12. 2017
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Program KČT KONICE
listopad – prosinec 2017
Čtvrtek 2. 11. 2017 Památka zesnulých – sejdeme se v 16 hodin na náměstí. Zajdeme uctít
památku svých kamarádů.
Neděle 5. 11. 2017 Březina – sejdeme se ve
13 hodin na kruháči. Půjdeme statkovou cestou do Runářova, dále po žluté zn. na rozcestí
u Březiny a po červené zn. se vrátíme do Konice. 10 km.
Neděle 12. 11. 2017 Maleny – sraz ve 12.30 hodin na autobusovém nádraží. Po zelené zn. se
vydáme do Runářova, kde přejdeme na žlutou
zn. kterou se dostaneme do Stražiska-Maleny
k hospůdce. Zpět vlakem v 17.35 hodin odjedeme zpět do Konice. 12 km.
Sobota 18. 11. 2017 Okolo Romže – odjíždíme vlakem v 9.11 hodin do Prostějova. Z místního nádraží se po žluté zn. vydáme ke Smržicím, kde odbočíme na modrou zn. Půjdeme kolem Romže a přes Zdětín až na Bělecký mlýn.
Zpět vlakem v 15.23/17.23 hodin. 15 km.
Sobota 25. 11. 2017 Vánoční výstava Dzbel –
sraz ve 13 hodin u benzinky. Pěšky se vydáme
do Dzbele na vánoční výstavu, kterou každoročně navštěvujeme.
Neděle 3. 12. 2017 Krakovec – sv. Antoníček
– autobusem ve 12.05 hodin do Laškova. Po zelené zn. se dostaneme ke kostelu sv. Antoníčka.
Odtud Rakoveckým údolím půjdeme po žluté
zn. přes Kyselku a Ochoz do Konice. 11 km.
Neděle 10. 12. 2017 Hačky – odchod od sokolovny ve 13 hodin. Neznačenou cestou přes
Březsko dojdeme do Klužínka, odtud dále kousek po silnici a neznačenou cestou do Haček. Po
občerstvení se vydáme přes Rakůvku a Ochoz
zpět do Konice. 12 km.
Neděle 17. 12. 2017 Předvánoční vycházka
kolem Konice. Sraz ve 13 hodin na kruháči. Vydáme se po červené zn. do Březska, odtud cestou na Vyšehrad a do Konice. 7 km.
Úterý 26. 12. 2017 Vánoční koncert – kostel
Narození P. Marie v Konici.
Neděle 31. 12. 2017 Silvestrovská pohádka
v Březsku, odchod ve 13 hodin od fotbalového hřiště v Konici. Velice se těšíme na představení a jsme zvědaví co nám ochotníci z Březska v letošním roce připravili.
Pondělí 1. 1. 2018 NOVÝ ROK NA KOSÍŘI – odjezd vlakem v 9.11 hodin do Zdětína.

Nově otevřená prodejna

MASA a UZENIN v Konici
Smetanova ul. 107
(ulice pod zámkem)

tel. 582 397 500

Prodejní doba:
- Út - Páo 8.00 - 16.00 hodin
- Sot - pá 8.00 - 11.00 hodin
Aktuálně nabízíme:
- celý sortiment zabíjačkových specialit
- každou středu od 11 hodin čerstvé teplé škvarky
- každý čtvrtek a pátek od 11 hodin čerstvé teplé
uzeniny a masa z udírny
- prodej vepřového a hovězího masa
za snížené ceny
Denně čerstvé maso a uzeniny na Váš stůl ...

Zemědělské družstvo Vícov
Jatky a masná výroba Lešany

Konici už najde každý díky nové aplikaci

NA KOLE I PĚŠKY
Městské kulturní středisko Konice ve spolupráci s Turistickým informačním centrem a Muzeem
řemesel Konicka, z. s., připravily pro Konici velice zajímavou a poutavou prezentaci v nové aplikaci, která vychází i v tištěné podobě. Jsme tímto zařazeni do Cykloturistického průvodce Olomouckým
a Moravskoslezským krajem. Tištěnou formu lze opatřit vlastními deskami a tím vytvořit hezkou
prezentaci firmy apod. Více informací vám poskytneme v MěKS, nebo TIC Konice, tel.: 582 397 250.
Aplikace vám pomůže zjistit jaké cyklostezky
a stezky se nacházejí ve zvolené oblasti. Ať už
si dovolenou plánujete nebo se nacházíte přímo na místě, nabídne vám v dané lokalitě několik tras. Na nich pak mapuje různé body zájmu
– místa která stojí za to navštívit, různé atrakce, památky – ale také kde se můžete najíst,
přenocovat nebo „okoštovat“ dobré vínečko.
To vše včetně kontaktů a popisu daných míst.
Aplikace je pro vás samozřejmě zdarma, takže
stačí si ji stáhnout do mobilu a využívat jejích
služeb. Doufáme, že se vám bude líbit!
TV
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