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K oslavám 100 let REPUBLIKY

POZVÁNKA:
Ustavující zasedání
Zastupitelstva města
Konice se koná v pondělí
dne 5. listopadu 2018
v 18.00 hodin v obřadní
místnosti zámku v Konici

FOTO / VIDEO / ODKAZY
Testujeme novinku našeho periodika.
NAČTI QR KÓD, NEBO ZADEJ ODKAZ:

Místní hlášení veřejného rozhlasu
najdete nově na: www.konice.cz

Podzimní činnosti v MŠ Konice
V prvních podzimních dnech jsme využili pěkného počasí a vypravili se s dětmi do lesů v okolí
Konice. Kromě poznávání přírody děti plnily různé úkoly a také jsme využili přírodního terénu
pro pohybové chvilky. Spoustu přírodního materiálu jsme použili v polytechnické výchově, kdy
děti vyráběly ze dřeva lesní zvířátka. V říjnu
do naší školičky zavítalo ekocentrum IRIS se
vzdělávacím programem „Dobrou noc, ježku“,
ve kterém se děti hravou formou seznámily
se životem lesních zvířátek, dozvěděly se, čím
se zvířátka živí a jak se připravují na zimu.
Nejvíce však zaujal živý ježeček, kterého děti
s nadšením pozorovaly.
V následujícím „Dýňovém týdnu“ čekalo na
děti tvoření s rodiči. Společně strávené chvilky
si užili při výrobě „dýňáčků“. Pokračování na str. 4
autor foto: MŠ Konice

Video z akce Na shledanou pohraničí
– slzy v očích roku 1938
www.youtube.com (zadáte MeKS Konice)

ZPRAVODAJ KONICE

strana 2

Zastupitelstvo
města Konice
1. října 2018
Zápis č. 24/2018
z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 1. října 2018 v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Anna Hanáková, František Novák, Marta Růžičková, Ing. Petr Ullman, Pavel Studený,
Ing. Leo Doseděl, Vlastimil Šmída, MUDr. Irena
Lenfeldová, Bc. Jaroslav Procházka, Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Jaromír Schön, Mgr. Antonín Vymětal,
Ing. Arnold Rozehnal
Omluveni: Petr Krejčí, Pavel Šín
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
27. 8. 2018 – 1. 10. 2018.
3. Předání majetku k hospodaření pro ZŠ a G
města Konice.
4. Změna zřizovací listiny ZŠ a G města Konice.
5. Žádosti o dotaci neziskových organizací řízených městem Konice.
6. Obecně závazná vyhláška 2/2018 – odpady.
7. Rozpočtová opatření.
8. Majetkové záležitosti.
9. Vypouští se.
10. Připomínky, dotazy a podněty členů ZM
a dalších osob.
11. 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 a navrhl vypuštění bodu č. 9 z programu. V souladu s jednacím řádem jmenoval starosta zapisovatelkou jednání paní Veroniku Kvapilovou a dva ověřovatele zápisu pana Ing. Leo
Doseděla a paní Annu Hanákovou.
Předložený program byl schválen poměrem hlasů
13–0–0.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 27. srpna 2018 do
1. října 2018.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů
13–0–0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál předaného majetku k hospodaření – technické zhodnocení budovy školy č. p. 609, Základní škola
a gymnázium města Konice, příspěvková organizace.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál technické zhodnocení budovy školy č. p. 609, dodatek č. 4 Zřizovací listiny Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města na
rok 2019 pro neziskové organizace, které nejsou
zřízeny městem.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.

Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál návrhu OZV č. 2/2018, 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.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál rozpočtového opatření č. 36/2018. Jedná se o prostředky určené Ministerstvem zemědělství ČR
na základě dopisu čj. 44064/2018-MZE-16221
ze dne 7. září 2018, uvolněné prostřednictvím
Krajského úřadu Olomouckého kraje ve výši
149 996 Kč na činnost odborného lesního hospodáře za období II. čtvrtletí 2018, v případech
kdy jeho činnost hradí stát.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Rozpočtové opatření č. 37/2018. Jedná se o finanční prostředky na úhradu výdajů vzniklých
v souvislosti s přípravami voleb do obecních zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce
2018. Rozpočtové opatření ve výši 285 000 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 8) Majetkové záležitosti:
a) Prodej části p.č. 666/3 v k. ú. Čunín – Sedláček.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností FVE 52,
s. r. o., a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést
stavbu se společností FVE 52, s. r. o.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 9) Diskuze
Místostarosta veřejně poděkoval všem zastupitelům za jejich vykonanou práci ve volebním období.
Ing. Doseděl poděkoval starostovi za dobře vykonanou práci pro Město Konice, místostarostovi
i ostatním členům zastupitelstva za jejich dobře odvedenou práci ve volebním období.
Starosta poděkoval všem zastupitelům za spolupráci a popřál mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě.
Pan Studený vznesl dotaz, který se týká odvezení kontejneru na bílé sklo za hospodou na bytovkách.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy
a připomínky, starosta poděkoval za účast a jednání zastupitelstva v 18.30 hodin ukončil.
Usnesení 24/2018
Zastupitelstvo města Konice dne 1. října 2018:
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 27. 8. 2018 do 1. 10. 2018.
2. Schvaluje předání majetku k hospodaření
Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci ve výši 1 314 617,30 Kč.
Původní hodnota budovy školy č. p. 609 ve výši
86 985 089,91 Kč (majetku předaného k hospodaření) se navyšuje o technické zhodnocení
1 314 617,30 Kč a výsledná hodnota budovy
školy č. p. 609 činí 88 299 707,21 Kč.
3. Schvaluje dodatek č. 4 Zřizovací listiny Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, kdy tímto dodatkem dochází ke
změně přílohy zřizovací listiny č. 1 Stavby ze dne
24. 3. 2015. Původní hodnota budovy školy č. p.
609 ve výši 86 985 089,91 Kč (majetku předaného k hospodaření) se navyšuje o technické
zhodnocení 1 314 617,30 Kč a výsledná hodnota
budovy školy č. p. 609 činí 88 299 707,21 Kč.
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4. Schvaluje poskytnutí dotací na rok 2019 z rozpočtu města, a to:
a) Charitě Konice (pečovatelská služba) ve výši
150 000 Kč
b) Charitě Konice (domácí zdravotní a hospicová péče) 100 000 Kč.
c) Tělocvičné jednotě Sokol Konice ve výši
100 000 Kč.
5. Schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. h)
zákona o obcích obecně závaznou vyhlášku města Konice č. 2/2018, 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.
6. a) Rozpočtové opatření č. 36/2018. Jedná
se o prostředky určené Ministerstvem zemědělství ČR na základě dopisu č. j. 44064/2018-MZE16221 ze dne 7. září 2018, uvolněné prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje ve
výši 149 996 Kč na činnost odborného lesního
hospodáře za období II. čtvrtletí 2018, v případech kdy jeho činnost hradí stát.
b) Rozpočtové opatření č. 37/2018. Jedná se
o finanční prostředky na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami voleb do obecních
zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce 2018. Rozpočtové opatření ve výši 285 000 Kč.
7. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 666/3
v k. ú. Čunín panu Romanu Sedláčkovi za cenu
2
54 Kč/m .
8. Schvaluje:
a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností FVE 52,
s. r. o., IČ: 05258464, Vídeňská 546/55, 639 00
Brno.
b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu mezi městem Konice a společností FVE 52,
s.r.o., IČ: 05258464, Vídeňská 546/55, 639 00
Brno.

Rada města Konice
8. října 2018
Usnesení č. 62/2018
Dne 8. 10. 2018:
1. Rada města Konice bere na vědomí ve smyslu
§ 102 odst. 2 písm. g) zákona o obcích vzdání se
funkce vedoucí odboru Obecní živnostenský
úřad k 30. 11. 2018.
2. Rada města Konice schvaluje v souladu
s § 102 odst. 3 zákona o obcích Smlouvu o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných
fotografií a podpisů se společností CENDIS, s. p.,
IČ: 00311391.
3. Rada města Konice schvaluje použití finančních darů MěKS v Konici na zajištění koncertu
KPH v celkové výši 10 000 Kč.
4. Rada města Konice schvaluje poskytnutí neúčelových finančních darů (dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) ve výši 1 000 Kč rodičům dítěte při
účasti na „vítání občánků“, které se bude konat
dne 10. 11. 2018.
5. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu
města Konice schválit rozpočet města Konice na
rok 2019 v jeho příjmové i výdajové části dle
předloženého návrhu.
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6. Rada města Konice schvaluje změnu odpisového plánu Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, pro rok 2018 dle
přílohy.
7. Rada města Konice schvaluje plán inventur na
rok 2018.
8. Rada města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 38/2018.
Jedná se o financování přeplatků a nedoplatků
z vyúčtování služeb nebytové a bytové prostory,
ambulantní péče. Rozpočet v příjmové i výdajové části. Rozpočtové opatření ve výši 111 155 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 39/2018.
Jedná se o převod finančních prostředků z ostatních činností – rezervy, na opravu silnic ve výši
130 000 Kč.
c) Rozpočtové opatření č. 40/2018.
Jedná se o převod finančních prostředků z ostatních činností – rezervy, na opravu střechy ZUŠ
ve výši 40 000 Kč
d) Rozpočtové opatření č. 41/2018.
Jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR, spolufinancovaný ze SR a ESF, dodatek č. 2 k dohodě
č. PVA-VZ-33/2018 ze dne 19. 3. 2018 vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v rozsahu 40 hodin na týden na období říjen a listopad 2018 jeden pracovník. Rozpočtové opatření ve výši 30 000 Kč
9. Rada města Konice schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: PV-014330050708/
001 na pozemku p. č. 5708 v k. ú. Konice spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné
břemeno zahrnuje též právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Dále má oprávněná
právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z věcného
břemene.
10. Rada města Konice schvaluje plán údržby
ČOV Konice, Plán údržby kanalizace Konice, Plán
údržby ČOV Konice pro rok 2019.
11. Rada města vyhlašuje záměr prodat část pozemku p. č. 149/2 a část pozemku p. č. 1608/2
v k. ú. Konice – varianta B.
12. Rada města Konice
a) vyhlašuje záměr vypůjčit místnost třídy v 1.
patře budovy bývalé školy č. p. 78 v Čuníně, která je součástí pozemku p. č. st. 89 v k. ú. Čunín,
b) schvaluje výpůjčku místností třídy a zasedací
místnosti v 1. patře bývalé školy č. p. 78 v Čuníně
Sboru dobrovolných hasičů Čunín dne 17. 11.
2018 za účelem předadventní výtvarné dílny
pro děti.
13. Rada města Konice schvaluje smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 12437252 uzavřenou mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, IČ: 28085400,
zastoupená společností E.ON Česká republika,
s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
IČ: 25733591 (kluziště v Tyršově ulici v Konici,
p. č. 1422/2, k. ú. Konice).
14. Rada města Konice schvaluje smlouvu
č. 9551619499 o sdružených službách dodávky
elektrické energie, uzavřenou mezi městem Konice a E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, IČ: 26078201, zastoupená na základě plné moci E.ON Energie, a. s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
IČ: 25733591. Jedná se o odběrné místo Zahradní 690/6, Konice.
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15. Rada města Konice schvaluje smlouvu o dodávce vody č. 45132119/1 mezi městem Konice a Moravskou vodárenskou, a. s., Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ: 61859575. Jedná se o odběrné místo
Chmelnice, pozemek p. č. 121 v k. ú. Konice.
16. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronaj2
mout část budovy č. p. 26 o výměře 126,99 m
(1. NP – sklad, uhelna, dílna, II. NP – úklid, prodejna, sklad, šatna, chodba, předsíň, WC), která
je součástí pozemku p. č. st. 181 v k. ú. Runářov.
17. Rada města Konice schvaluje pronájem pozemku p. č. 618/3 a st. 188 v k. ú. Čunín paní R. S.
2
za cenu 2 Kč/m .
18. Rada města Konice schvaluje smlouvu č. 222018, uzavřenou mezi městem Konice a Službami
města Konice, Husova 347, Konice, IČ: 48909467.
Jedná se o pronájem nebytových prostor, tj. části
stavby bez č.p./č.e., (stavba pro výrobu a skladování) která je součástí pozemku p. č. 121 v k. ú.
Konice od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou.
19. Rada města Konice schvaluje smlouvu č. 232018, uzavřenou mezi městem Konice a panem
P. Z., IČ: 64265811. Jedná se o pronájem nebytových prostor, tj. části stavby bez č.p./č.e., (stavba
pro výrobu a skladování) která je součástí pozemku p. č. 121 v k. ú. Konice od 1. 1. 2019 na dobu
neurčitou.

20. Rada města Konice schvaluje:
a) Uzavření Dohody o zaplacení splatné úhrady
za užívání zastavěného pozemku č. 1/18/53 se
Státním pozemkovým úřadem týkající se pronájmu částí pozemku p. č. 121 v k. ú. Konice, které
jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu, za období 5. 10. 2015 až
30. 9. 2018.
b) Uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání zastavěného pozemku č. 1/18/53 se Státním pozemkovým úřadem týkající se pronájmu
částí pozemku p. č. 121 v k. ú. Konice, které jsou
zastavěny stavbami ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu, v období od 1. 10. 2018.
21. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o vypořádání závazků se společností WELLCO Brno,
s. r. o., IČ: 25327009, se sídlem Příkop 838/6,
602 00 Brno.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0.
Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.

Zvolení členové zastupitelstva města Konice ve dnech 5. – 6. října 2018
Název volební strany

Příjmení, jméno, tituly

Věk

Počet hlasů

Komunistická strana
Čech a Moravy

Doseděl Ladislav, Mgr.

63

186

Křesťanská demokratická unie
- Československá strana lidová

Ullman Petr Ing.

60

322

Křesťanská demokratická unie
- Československá strana lidová

Procházka Jaroslav Bc.

58

317

Křesťanská demokratická unie
- Československá strana lidová

Kopečná Nedomanská
Ludmila Mgr.

41

269

Občanská demokratická strana

Rozehnal Arnold Ing.

46

276

Občanská demokratická strana

Marek Karel

47

186

Česká strana sociálně
demokratická

Šmída Vlastimil

55

352

Česká strana sociálně
demokratická

Vařeka Petr Mgr.

67

294

Česká strana sociálně
demokratická

Vlček Jakub

37

188

ANO 2011

Vymětal Antonín

40

201

ANO 2011

Studený Pavel

64

173

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Vymětal Antonín Mgr.

65

334

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Vrba Tomáš

49

328

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Obrusník Michal Ing.

53

312

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Novák František

62

307

strana 4

ZPRAVODAJ KONICE

listopad 2018

MŠ Skřípov
Říjen v naší mateřské škole
Společně s dětmi jsme jeli na malý výlet na
Horní Štěpánov, kde byl pro děti připraven
výukový program. Děti naživo shlédly 35
dravců a sov. Pozorovaly je při jejich výcviku, krmení a některé si mohly i pohladit.

Koničtí gymnazisté v Praze
Během září navštívili studenti vyššího gymnázia v Konici hned dvakrát naše hlavní město. Jednou šlo o tradiční výlet oktavánů, podruhé to byla jednodenní exkurze kvinty a septimy.
Program oktávy v Praze byl zaměřen hlavně na kulturu a umění. Během čtyř dnů tak studenti
navštívili mnohé pražské památky. Na Pražském hradě si prohlédli Svatovítský chrám, Královský palác, baziliku sv. Jiří i Zlatou uličku. V Židovském Městě prošli nejen starý židovský hřbitov,
ale i většinu zachovalých synagog. Na programu byl i legendární Vyšehrad, a to nejen se svým
známým hřbitovem slavných osobností, ale třeba i s vojenskými kasematami. Zajímavá byla
rovněž prohlídka nedávno opravené Werichovy vily na Kampě. Večerní program oktavánů tvořily návštěvy divadel (Studio DVA, Divadlo pod Palmovkou a Divadlo v Celetné). Spokojenost se
všemi představeními ještě umocnily společné fotky studentů s účinkujícími herci, např. s Boleslavem Polívkou a Ivanou Chýlkovou.
Druhá návštěva gymnazistů v naší metropoli proběhla v předvečer svátku sv. Václava a byla orientována víc na historii a politiku naší země. Kvintáni a septimáni prošli v centru Prahy významná
místa našich dějin (např. Václavské a Staroměstské náměstí, Obecní dům, Karlův most) a připomněli si, které historické události se na nich odehrály. Celá exkurze vyvrcholila návštěvou
výstavy Doteky státnosti na Pražském hradě. Zde byly k vidění unikátní exponáty naší dávné
i novodobé historie, od různých dokumentů (např. Mnichovská dohoda), vlajek a vyznamenání
až po artefakty z nejrůznějších oblastí života naší země (dobový prezidentský automobil, sako
a bomba Jana Kubiše, lafeta z pohřbu T. G. Masaryka i V. Havla či skafandr kosmonauta Remka).
Výlety do Prahy jsou už tradičně vnímány jako oblíbené obohacení studentského života, v letošním roce se staly navíc i zajímavým příspěvkem k právě vrcholícímu výročí naší republiky.
PhDr. Dagmar Kubíčková

Podzimní činnosti v MŠ Konice
... pokračování ze str. 1
Výsledkem je pestrá výzdoba
před vstupem do budovy školy.
Děkujeme rodičům za jejich
zájem a úžasné nápady.
Za naši školičku bych ráda poděkovala odstupujícím zastupitelům Města Konice za jejich
spolupráci a podporu.
Hana Továrková
ředitelka školy

Do školky přijel náš oblíbený kouzelník
Jiřík s dalším dílem ŠKOLIČKY KOUZEL.
Vtáhl do děje svého čarování všechny přítomné děti.

Velkým potěšením byla i návštěva paní Borošové z DDD Přerov s novou pohádkou Zazvonil zvonec a je tady pohádka. Děti si odnášely
spoustu zážitků, které ztvárnily ve svých kresbách.
Už se všichni těšíme na další akce, které nás
v průběhu roku čekají.
Ivana Ošlejšková, ředitelka MŠ Skřípov

INZERCE

HLEDÁME BYDLENÍ,
DŮM NEBO CHALUPU.
DĚKUJI ZA NABÍDKU.
Tel. i SMS: 731 078 958

Prodám nadstandardní mezonetový byt 4+1
v Konici, výměra 140 m2 Tel.: 606 885 199
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stavení, které se koná v pátek 9. listopadu
2018 ve 20 hodin v sále Živnostenského domu. Hru Michala Schmalze s názvem „SOKL!“
předvede oblíbený soubor Sokola Litovel. Určitě se máte na co těšit a ve vážné věci opět dojde k legraci a k pobavení. Podrobnosti o představení zjistíte z informačních ploch města Konice, letáčků, které jsou přímo v Živnostenském domě a v TIC na zámku.
Tomáš Vrba, ředitel MěKS

Poskytnutí dotace
„Program na podporu
JSDH 2018“
Olomouckým krajem
V roce 2018 poskytl Olomoucký kraj neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na
zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje.
Jednotka (JPO V) Runářov obdržela dotaci ve
výši 5 000 Kč. Tyto finanční prostředky využila na nákup zásahového obleku a pracovního stejnokroje.
Jednotka (JPO V) Nová Dědina obdržela dotaci ve výši 30 000 Kč. Tyto prostředky jednotka
využila na nákup čtyř zásahových přileb s držákem na svítilnu, dále svítilny na přilby, pracovní rukavice a ochranné brýle.
Jednotka (JPO III) Konice obdržela dotaci ve
výši 41 000 Kč. Tyto prostředky jednotka využila na nákup tří zásahových přileb s držákem na svítilnu, dále byly zakoupeny čtyři páry zásahových bot, svítilny na přilby a pracovní rukavice.
Město Konice vynaložilo z vlastních zdrojů
u jednotky Runářov 5000 Kč, u jednotky Nová
Dědina 5 500 Kč a u jednotky Konice 42 000 Kč
dle podmínek v jednotlivých smlouvách s Olomouckým krajem.

ŽIVŇÁK SLAVÍ 90 let
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Živnostenský dům 1928
Litovel, Konice a okolí, Národohospodářská propagace Československa.
Brno – Praha – Bratislava, řada a svazek
XVIII 1937–1938, strana 115.
Živnostenská záložna v Konici, zapsané společenstvo s omezeným ručením.
„Živnostenský dům“ – s hotelem, restauračními místnostmi, sálem, garážemi a řadou obchodů a bytů pro živnostníky. Živnostenský
dům odevzdán byl svému účelu v roce 1928
a záložna dále přispívá k zlepšení a zvětšení
města financováním a stavbou řady rodinných
domů.

Pohlednice

Konice. Husova ulice.

Výstavba Živnostenského domu 1928
Kronika města Konice 1922–1941.
Rok 1928, strana 45–46.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Jiří Klváček. Stopy štětcem.
Jiří Klváček, malíř z Budětska, představí na
výstavě „Stopy štětcem“ svoji rozmanitou tvorbu z posledních dvou let.
Výstava je rozdělena do tří tématických celků.
Stěžejní část představují malby na plátně a sololitu, doplněné o krátké texty Jiřího Přivřela.
Neméně významnou, avšak komornější částí
výstavy jsou kresby tuší s motivy psů a lidí.
Obě tyto části již Jiří Klváček prezentoval na
samostatných výstavách v Olomouci. Třetí částí výstavy jsou skici, kresby tužkou, návrhy
komiksů a užité umění.
Výstavu můžete navštívit v galerii na zámku
v Konici od 5. do 25. listopadu. Vernisáž pak
proběhne 8. listopadu v 17 hodin za účasti autora. V rámci vernisáže vystoupí Divadlo LOPOTA s inscenací „Mr. Myself, těší mne…“ a taneční skupina Denc při denním stacionáři DC 90
Topolany.
Výstava je prodejní. Vedle obrazů samotných
je možné zakoupit autorský kalendář na rok
2019 nazvaný „Psí kusy“, kdy část výtěžku poputuje na potřeby psího útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem.

V Husově ulici byl tohoto roku vystavěn rozsáhlý Živnostenský dům, který se stal ozdobou nejen této ulice, ale i celého městečka. Vystaven byl staviteli Petrem Kočířem a Josefem
Daňkem nákladem 900 000 Kč. Koničtí živnostníci svépomocí pořídili si tak pěkný spolkový a obchodní dům. Slavnostní otevření Živnostenského domu konalo se 20. a 21. října.
20. října byla v budově sehrána komedie Loupežník od Karla Čapka. V neděli 21. října dopoledne konal se krajský sjezd živnostenstva
a obchodnictva okresů: olomouckého, prostějovského, boskovského, litovelského atd. O třetí
hodině odpoledne byla vypořádána koncertní a zpěvní akademie.
Plakát k příležitosti slavnostního otevření Živnostenského domu v Konici spojené s oslavou
10 letého trvání Československé republiky.
Zpracoval Bc. Jaroslav Procházka

POZVÁNKA NA DIVADLO
Pohlednice Konice. J. Horák, fotograf, 1911.

U příležitosti oslav výročí 100 let vzniku ČSR
a 90 let od otevření Živnostenského domu
v Konici Vás srdečně zveme na divadelní před-

SMK KONICE OZNAMUJÍ
ZAHÁJENÍ PROVOZU
KLUZIŠTĚ OD 1. 12. 2018
OSTATNÍ INFORMACE NA:
www.sluzbykonice.cz

ZPRAVODAJ KONICE
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Knihovna Konice
V podzimních měsících nás navštívila základní
a mateřská škola Kladky. Se školou jsme si 20. září
povídali o ilustrátorech knih. Děti se dozvěděly,
jak se maluje do knížek, jak dlouho trvá, než se
knížka vyrobí, seznámily se s českými ilustrátory
a sami si zkoušely namalovat text. 25. září školka
prožila pohádkové dopoledne, nejmenší děti luštily spoustu hádanek, křížovek a doplňovaček.
Městská knihovna Konice
pořádá

přednášku lektorky Bc. Dany Šimkové

Nastupte na palubu nejslavnější lodi v historii,
vaší průvodkyní bude Bc. Dana Šimková.
Seznámí vás s její stavbou, komplikacích při vyplutí,
slavných i méně slavných pasažérech, nárazu do ledovce
a potopení. Budete moci srovnat skutečné události
s filmovými zpracováními a dozvíte se, jaké jsou dnes
možnosti získání originálních artefaktů.

INZERCE

PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ
měkké + tvrdé štípané
délka 1 m – rovnané,
štípané 30 – 40 cm sypané,
smrkovou kulatinu 2 m délky.
Hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

9. října nás navštívili žáci primy konického gymnázia a vyprávěli jsme si o historii komiksu. Děti
poznaly jeho základní prvky, sami si zkusily komiksové postavy zahrát a vyluštit pracovní listy.
Zjistily, že vyrobit komiks není vůbec jednoduché
a že čtení komiksu není jen zábava, ale je i součástí čtenářské a vizuální gramotnosti. Mohou se
o tom přesvědčit i žáci 6. A a 6. B, kteří také navštíví náš komiksový workshop.
Příznivci cestování navštívili přednášku Petra Nazarova o Novém Zélandu. Fotografie a napínavé
vyprávění o cestách po zemi Aotearoa vytvořily
v knihovně dobrodružnou podvečerní atmosféru. Zveme vás na další zajímavou přednášku
Bc. Dany Šimkové. 13. listopadu vám přijede
vyprávět historii nejslavnější lodi, TITANICU.
Dvou a půl hodinové vyprávění vás přenese do
roku 1912, kdy spolu se slavnými pasažéry a členy posádky nastoupíte na největší loď své doby.
Vyslechnete skutečný příběh postavený na výpovědích a životopisech přeživších, podpořený novými objevy, ukázkami z filmu Titanic a skutečnými záběry lodě z roku 1912. Lektorka se Titanicem zabývá už 20 let a neustále doplňuje své
vědomosti.
Vlasta Snášelová

TJ Sokol Konice
Šachy
Milí příznivci šachové hry.
Jako každý rok začínají v polovině října soutěže
šachových družstev. V posledním kole minulého
ročníku jsme se zachránili v soutěži překvapivou
výhrou v Olomouci, a tak znovu hrajeme Oblastní přebor – Jih. Soupiska našeho družstva se rozrostla o několik hráčů, proto doufám, že budeme
nastupovat vždy v kompletní sestavě, to znamená v 8 hráčích. Základní sestavu tvoří tito hráči:
Jméno
ELO
1. Kašparovský Petr
1942
2. Hájek Pavel
1885
3. Hajnyš Antonín
1822
4. Pinkava Jaroslav
1771
5. Zatloukal Miroslav
1688
6. Burget Martin
1000
7. Kučera Bohuslav
1746
8. Horáček Petr
1702
14. 10. 2018 začalo 1. kolo soutěže a v něm jsme
hostili družstvo SK Prostějov B. Museli jsme se
obejít bez 2 hráčů základní sestavy, proto nastoupili náhradníci. Nezačali jsme nejlépe, brzy
jsme prohrávali 0 : 3 a bylo třeba dotahovat. Bohužel se to úplně nepodařilo a tak jsme prohráli
3,5 : 4,5 bodu. Své partie vyhráli Hájek, Kučera
a Frehar, remizoval Hajnyš, prohráli Pinkava, Zatloukal, Horáček a Král.
Ve 2. kole, které se koná 4. 11. 2018, zajíždíme do
Přerova, kde se utkáme s velkým favoritem celé
soutěže. Další domácí zápas se bude konat 18. 11.
2018 proti SK Rošáda Prostějov. Budete-li mít
zájem, můžete se přijít podívat jak probíhá šachové utkání. Začátek je v 9.00 hodin. Hrajeme
v zasedací místnosti zámku v Konici v 1. patře.
Na závěr bych chtěl připomenout, že stále funguje žákovský šachový kroužek. Schůzky jsou
vždy ve čtvrtek v čase 13.30 – 15.30 hodin v šachové klubovně, která je v přízemí zámku v Konici.
Za ŠO TJ Sokol Konice Bohuslav Kučera

listopad 2018

Z konického fotbalu
O víkendu 3. a 4. listopadu ukončí podzimní část
soutěžního ročníku 2018/19 všechna naše mužstva. Muži ukončí první polovinu soutěže na hřišti SK Paseka v neděli od 14.00 hodin (odjezd autobusu ve 12.00 hodin). Dorostenci se rozloučí
s podzimem na domácím hřišti a jejich soupeřem
bude SK Haňovice, hraje se v neděli 4. listopadu
od 10.00 hodin. Starší a mladší žáci ukončí podzimní část soutěžemi na hřišti Slovanu Černovír,
a to v neděli 4. listopadu, starší začínají ve 14.00
hodin, mladší ve 12.30 hodin. Tolik k programu
na listopad.
Nyní v krátkosti k výsledkům našich mužstev od
minulého vydání Zpravodaje:
Muži
Mužstvo mužů sehrálo celkem 4 zápasy a byli
100% úspěšní. Postupně porazili na domácím
hřišti SK Haňovice 4:2, zvítězili na hřišti SK Bělkovice-Lašťany 1:0 a opět na domácím hřišti porazili SK Náměšť 2:0. V zatímně posledním utkání se střetlo mužstvo mužů s TJ Maletín na jejím
hřišti a zvítězilo 4:2. Po 11 odehraných zápasech
jim patří 4. příčka se ziskem 22 bodů a skóre
24:17.
Dorostenci
Dorostenci si v uplynulém období vedli se střídavými úspěchy. Ze čtyř odehraných zápasů zvítězili jednou, a to ve Velkých Losinách 3:2, v ostatních zápasech svému soupeři podlehli, a to FC
Želatovice na jeho hřišti 0:2, na hřišti 1. HFK Olomouc ztratili body za prohru 1:5, na domácím
hřišti prohráli se Slovanem Černovír 0:3 a se Sokolem Určice 0:4. Po 11. kole jsou dorostenci na
13. místě se ziskem 5 bodů a skóre 10:35.
Žáci
Obě mužstva žáků odehrála za období od poloviny září do poloviny října celkem 5 mistrovských
utkání. Starší žáci zvítězili nad FK Šternberk na
jeho hřišti 3:1 a nad Sokolem Dub rovněž na jeho
hřišti 2:1. V dalších zápasech se jim nedařilo a postupně prohráli na domácím hřišti s FK Mohelnice 0:1, s FK Kozlovice 2:3 na PK, a s Hanou Nezamyslice 0:3. V průběžné tabulce figurují starší žáci na 6. místě se ziskem 15 bodů při skóre 15:15.
Mladší žáci měli stejné soupeře a podařilo se
jim zvítězit doma nad FK Mohelnice 2:1 na PK, ve
Šternberku 4:2, doma nad Hanou Nezamyslice
4:1 a v Dubu 6:4. Prohráli pouze na domácím hřišti s FK Kozlovice 1:2 na PK. Z 11 odehraných zápasů získali mladší žáci celkem 18 bodů se skórem 34:32 a obsazují zatímně 6. místo.
Závěrem tohoto příspěvku dovolte poděkovat
jménem vedení i všech hráčů a funkcionářů všem
věrným divákům za podporu v náročných zápasech. A těm, kteří doposud nenašli cestu na fotbalový areál Pod Kučerákem, vzkazujeme: Přijďte se podívat!
Na setkání s věrnými i těmi novými fanoušky se
těší všichni hráči a funkcionáři i Pavel Klíč, autor
tohoto příspěvku.
Autor videa: Tomáš Továrek

https://youtu.be/BW6B9J3XXxo
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Program KČT KONICE
listopad 2018
Pátek 2. 11. 2018 Památka zesnulých – sejdeme se v 16 hodin na náměstí. Zajdeme uctít památku svých kamarádů.
Neděle 4. 11. 2018 Březina – sejdeme se ve 13
hodin na kruháči. Půjdeme statkovou cestou do
Runářova, dále po žluté značce na rozcestí u Březiny a po červené značce se vrátíme do Konice.
10 km.
Sobota 10. 11. 2018 Turistická výstava Vikýřovice – vlakem v 6.40 hodin do Vikýřovic, kde
navštívíme výstavu k 130. výročí založení KČT.
(Na této výstavě se prezentuje i náš klub). Odtud
pokračujeme po silnici do Rapotína, kde se napojíme na zelenou značku. Dojdeme na Samotu
a po žluté značce na rozhlednu Bukovka. Odtud
se vydáme do Velkých Losin k zámku a do lázní.
Odjezd z Velkých Losin v 15.09 hodin (17.09 hodin). 12 km.
Neděle 18. 11. 2018 Kladky – odjezd v 11.55 hodin do Ponikve. Od kravína se dáme známou cestou k přehradě a do Kladek na kávičku. Po zelené
značce se vrátíme zpět do Konice. 14 km.
Sobota 24. 11. 2018 Vánoční výstava Dzbel –
sraz ve 13 hodin u benzínky. Pěšky se vydáme do
Dzbele na vánoční výstavu, kterou každoročně
navštěvujeme. 12 km.
Zdrávi došli !!!

Tip na výlet
Zajeďte si na výlet k lesnímu baru v Horní Lipové.
Z vlakové zastávky Horní Lipová se asi po 1,5 km
do kopce dostanete lesní cestou k lesnímu baru.
V otevřeném srubu je tu pro turisty připraveno
překvapení ve formě samoobslužného občerstvení. Otevřený srub je vybaven ohništěm, kde si

PROGRAM
listopad 2018
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)
www.mcsrdicko.eu, tel.: 739 246 019
e-mail: charita.srdicko@centrum.cz
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
dasatrnkova@seznam.cz, 608 000 181
Třetí úterý v měsíci (10 – 12 hodin)
Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi – 739 246 008
Středa, Pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
7. 11. – Svátek sv. Martina
14. 11. – Kočka a myš
21. 11. – Den pozdravů
28. 11. – Předvánoční čas
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
Třetí čtvrtek v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143
Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
Pátek (pro předem objednané)
Laktační poradenství – 739 246 019
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KULTURNÍ
PŘEHLED
LISTOPAD 2018

VÝSTAVA
GALERIE ZÁMKU KONICE

STOPY ŠTĚTCEM
výstava obrazů Jiřího Klváčka
od 5. do 25. 11. 2018
Po – Pá 9.00 – 12.30, 13.00 – 16.00 hodin
VERNISÁŽ 8. 11. 2018 v 17 hodin

DIVADLA
SÁL ŽIVNOSTENSKÉHO DOMU V KONICI
V pátek 9. 11. 2018 ve 20.00 hodin

SOKL!
Divadelní hru Michala Schmalze předvede
ochotnický soubor Sokola Litovel
Předprodej v TIC: 80 Kč, na místě 100 Kč
SÁL KD JESENEC
Ve čtvrtek 29. 11. 2018 v 19.00 hodin

HLEDÁM MILENCE, ZN.: SPĚCHÁ!
Divadlo Artur Praha
Předprodej v TIC Konice, tel.: 582 334 987

KPH
KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU KONICE

Ve středu 21. 11. 2018 v 19.00 hodin
PANOVA FLÉTNA (a cimbál)

Koncert manželů Rokytových
Abonentka 600 Kč, členství 70 Kč.
Jednotlivé koncerty 120 Kč, členové KPH 100 Kč.
Studenti, děti do 15 let a ZTP -50% ze zákl. ceny
vstupenky. Žáci a učitelé ZUŠ vstup zdarma.

MIMOŘÁDNÉ AKCE – LISTOPAD 2018

můžete opéci uzeninu, uvařit kávu nebo čaj. Nachází se tu i malé občerstvení a výborné trubičky
z Branné. Hrníčky od kávy si musíte umýt v potůčku, kde se chladí pivečko a minerálky. Svoji

1. 11. od 9.30 hodin
Poradna Energy – diagnostika přístrojem
Supertronic pro předem objednané.
Tel.: 739 246 008
5. 11. od 16.30 hodin
Přednáška s ochutnávkou kváskového
pečiva, přednáší Staňka Elšíková, majitelka
pekárny Přírodního pečiva z Vizovic – vyrábí
čisté pečivo jen z mouky, kvásku, bez
rafinovaného cukru a chemických přísad.
16. 11. od 17.00 hodin
Uspávání broučků
s lampiónovou procházkou

Těšíme se na Vás :-) !!!

AKCE PRO DĚTI
NÁMĚSTÍ V KONICI
V pátek 16. 11. 2018 od 17.00 hodin

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
(s lampiónovou procházkou)
V neděli 2. 12. 2018 od 16.30 hodin

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
(15–17 hodin ván. výstava a vernisáž v galerii)

KNIHOVNA
V úterý 13. 11. 2018 v 16.00 hodin

TITANIC – přednáška Bc. Dany Šimkové
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
www.konicka.knihovna.cz

TIC – ZÁMEK – MUZEUM

konzumaci si spočítáte a uhradíte vhozením peněz do kasičky. Odtud potom můžete pokračovat
v turistické výpravě na Smrk, do Ramzové, na
Obří skály a na další turistická místa.
Za KČT Eva Antlová

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV
a z dotačního titulu Olomouckého kraje
Podpora prorodinných aktivit

Otevřeno ve všední dny 9.00 – 12.30
a 13.00 – 16.00 hodin. Doba trvání prohlídky
je 45 minut. Po dobu prohlídky může být TIC
Konice uzavřeno(zastoupí kancelář MěKS).
Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 739 333 721, 602 934 905
NOVĚ V PRODEJI:
Čokoláda s obrázkem zámku Konice.
Zakoupíte v prodejně potravin
Jednoty Boskovice – COOP Konice, náměstí.

DIasHOW

JIŘÍ KOLBaBa

VELKÝ OKRUH
JIHEM AFRiKY
Zpravodaj Konice. Periodický tisk územního samosprávného celku Města Konice. Vychází 1× měsíčně. Zdarma. Číslo 10. Toto číslo vychází 30. 10. 2018. Vydává MěKS
Konice, p. o., Kostelní 46, 798 52 Konice, telefon redakce: 582 397 250, e-mail: zpravodaj.konice@seznam.cz, IČO: 00209988. Předseda redakční rady: Tomáš Vrba.
Fotografie archiv redakce. Uzávěrka příspěvků 15. listopadu 2018. Autor příspěvku odpovídá za věcnou i jazykovou správnost. Registrováno Referátem kultury
Ministerstva kultury MK ČR E 11904. Grafický návrh obálky: Martin Bednár, tisk DTP centrum, v. o. s. Náklad 1400 výtisků.

