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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov

17. listopad 1989 – Sametová revoluce
Vyjma událostí ze 17. listopadu, kdy byli demonstranti napadeni Veřejnou bezpečností,
nebyla revoluce provázena násilím a během státního převratu nebyl zmařen jediný život.
Pro svůj nenásilný charakter se tato revoluce označuje jako „sametová revoluce“. Ačkoliv
nebylo pro převzetí moci použito násilí, výsledkem byla hluboká celospolečenská změna.

Před 30 lety, pár dní po Sametové
revoluci, Václav Hudeček
vystupoval v konickém zámku na
pozvání pana Trnečky, jak sám
vzpomenul. Nyní v pořadu
MÁ VLAST vystoupil s nadanými
hosty – mladou klavíristkou
Klárkou Gibišovou, mladým
houslistou Janem Novákem
a klavíristou Lukášem Klánským.
Poděkování patří TV NOE,
sponzorům, Kruhu přátel hudby
Konice a Městskému kulturnímu
středisku za skvělou organizaci.

Podzimní tvoření
v MŠ Konice, viz str. 4.

9. 10. 2019 proběhlo první
neformální setkání občanů
s vedením města, viz str. 4.

POZVÁNKY NA DIVADLA: MěKS Konice srdečně zve na představení a zájezd do Prahy TRHÁK MUZIKÁL. Bude to poslední
zájezd do Prahy. Příští rok se vydáme jiným směrem. Neváhejte v nákupu posledních vstupenek. Místa v divadle Broadway jsou opět skvělá.
23. listopadu vás zveme do Živnostenského domu na představení Divadelního spolku ZA DVEŘMI z Náměště na Hané s názvem ZAVOLEJTE
JEEVESE! V britské konverzační komedii se představí i místní ochotnický herec, který si zahrál notáře v televizním seriálu Rodinné případy.
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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.

Rada
města Konice
23. září 2019
Usnesení č. 19/2019
Rada města Konice dne 23. 9. 2019:
1. Rada města Konice – Valná hromada společnosti Služby města Konice, spol. s r. o., Husova 347, 798 52 Konice, IČ: 48909467
a) Vzala na vědomí Zprávu kontrolního výboru
zastupitelstva města Konice z kontroly provedené ve společnosti Služby města Konice, s. r. o.
b) Vzala na vědomí doporučení kontrolního výboru s tím, že jednotlivá opatření bude vyhodnocovat na svých dalších shromážděních, a to ve
stavu se záměrem transformace společnosti.
c) Vzala na vědomí informace o stavu techniky
využívané v SMK.
d) Schválila půjčku ve výši 92 979 Kč společnosti
SMK od fyzické osoby, z důvodu nedostatku finančních prostředků na vyplacení částky, která
měla být v SMK deponována.
e) Vzala na vědomí výpověď z pracovního poměru paní Šárky Fišerové.

Zastupitelstvo města Konice
30. září 2019
Zápis č. 7/2019
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice, konaného dne 30. září 2019 v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Jakub Vlček, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Antonín Vymětal,
Ing. Michal Obrusník, Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Šín, Vlastimil Šmída, Ing. Petr
Ullman, František Novák, Pavel Studený, Tomáš
Vrba
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od 2. 9.
2019 do 30. 9. 2019.
3. Dodatek č. 6 o Smlouvě o dílo.
4. Zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole.
5. Rozpočtová opatření.
6. Změna č. 1 Směrnice č. 1/2019 pro používání
soc. fondu.
7. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
8. Usnesení a závěr.

Ad 1) Jednání zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
Ing. Michal Obrusník. Seznámil přítomné s programem jednání v souladu s jednacím řádem
a navrhl doplnění programu o bod č. 6 „Změna
č. 1 Směrnice č. 1/2019 pro používání sociálního fondu“. Podkladové materiály k bodu č. 6 byly
předloženy na jednání zastupitelstva. Vyzval zastupitele k případnému doplnění programu zastupitelstva. Starosta jmenoval zapisovatelkou
jednání paní Veroniku Kvapilovou a dva ověřovatele zápisu: pana Vlastimila Šmídu a pana
Mgr. Petra Vařeku.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období 2. září 2019 – 30. září
2019.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
dodatku č. 6 o Smlouvě o dílo č. 012017 na akci
„Vytvoření komunitního centra v Konici“.
Při realizaci stavebních prací při přestavbě bývalé sokolovny na komunitní centrum byly zjištěny některé situace, které nebylo možné při plánování prací přepokládat. Jedná se o stavební
práce (vícepráce, méněpráce) nad rámec původní Smlouvy o dílo, které bylo nutné provést pro
kvalitní zhotovení stavby.
Dodatek č. 6 obsahuje změnové listy č. 37-109.
Autorský dozor i technický dozor investora změnové listy č. 37-109 schválily. Změnové listy navyšují cenu zakázky o 1 816 022,71 Kč bez DPH.
Tato cena je již konečná.
Wellco – zástupce firmy Ing. Šenkýř předstoupil
před zastupitele města Konice a přislíbil předat
dokončenou stavbu včas v termínu. Navýšení
částky je způsobeno navýšením prací, které nešly dopředu předpokládat.
Starosta poděkoval zastupiteli Ing. Rozehnalovi
za odbornou pomoc při projednávání změnových položek dodatku ke Smlouvě o dílo a za
spolupráci na projektové dokumentaci před dokončením stavby.
Ing. Doseděl se dotázal, zda v rámci termínu je
i kolaudační souhlas zajišťovaný firmou Wellco.
Starosta sdělil, že v této otázce existuje spor mezi zhotovitelem a objednavatelem, který pramení
z výkladu ustanovení Smlouvy o dílo, ale že existuje jednoznačný zájem obou smluvních stran
na ukončení stavby vydáním kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas bude zajištěn ve vzájemné spolupráci obou smluvních stran.
Ing. Rozehnal upozornil, že na kolaudační souhlas je navázána i povinnost provedení zkušebního provozu.
Ing. Doseděl řekl: „I přes navýšení částky, která
se má uhradit za vícepráce a méněpráce, jsem rád,
že se bývalá sokolovna opravila a bude sloužit
pro další generace“.
Pan Novák se dotázal zástupce Wellca, zda brání
něco tomu, aby se již zahájil proces ke kolaudačnímu řízení.
Wellco: „Pan Franc Vám na kontrolním dnu 1. 10.
2019 podá informace“.
Pan Novák se dotázal, zda bude uhrazena elektřina a voda při používání v rámci stavby městu
Konice.
Wellco: „Nyní ještě stavbu dokončujeme, poté
bude s městem vše vyrovnáno“.
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Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál:
Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole ve společnosti Služby města Konice, s. r. o.
Předmětem kontroly bylo přezkoumání výsledku hospodaření společnosti – ztráty vykázané
ve výsledovce a rozvaze k 31. 8. 2019, která činí
856 321,24 Kč. Kontrola byla prováděna ve dnech
16., 17., 19. a 20. 9. 2019 na středisku služeb.
Podklady potřebné pro kontrolu předkládala ředitelka SMK p. Šárka Fišerová a podávala vysvětlení ke kontrolovaným dokladům. Valná hromada SMK byla seznámena se zprávou kontrolního
výboru, s výsledky a doporučením.
Na základě provedené kontroly kontrolní výbor
doporučuje:
1. Zavést skladovou evidenci nakupovaných a spotřebovaných zásob na skladových kartách.
2. Provést následnou fyzickou inventarizaci zásob provedenou zřizovatelem – město Konice.
3. Důslednou činnost jednatelů společnosti.
4. K posílení zdrojů společnosti z titulu tržeb za
provedené služby provést revizi všech kalkulací.
5. Průběžné prověřování sestav pohledávek a závazků společnosti, dojednávání splátkových kalendářů.
6. Kontrolu příjmů pokladní hotovosti z automatu a kluziště a zakládat eventuálně stornované
příjmové pokladní doklady k ověření číselné řady.
Ing. Doseděl jako člen KV podal vysvětlení ke
zprávě kontrolního výboru.
Starosta sdělil, že k doporučení přijala usnesení
Rada města Konice, která ze zákona o obcích vykonává funkci Valné hromady obchodní společnosti SMK, spol. s r. o.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál rozpočtového opatření č. 48/2019.
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu, a to z komunálních služeb
– rezervy na doplatek investice – projekt „Výstavba rodinných domů Konice“. Rozpočtové opatření ve výši 17 450 Kč.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál –
změna č. 1 Směrnice č. 1/2019 pro používání sociálního fondu.
Od 1. 4. 2019 je v platnosti nová Směrnice pro
používání sociálního fondu č. 1/2019. Bylo v ní
nově rozděleno používání fondu pro zaměstnance a pro uvolněné členy zastupitelstva v souladu
s novelou zákona o obcích. Nedopatřením došlo k vypuštění části věty, která se do předchozí směrnice dostala prostřednictvím změny od
1. 9. 2018. Nyní dochází k nápravě a opětovnému návratu části věty do směrnice. Jedná se o to,
že fond se vztahuje na zaměstnance, kteří jsou
v pracovním poměru déle než jeden rok. Ke
schválení Směrnice o používání sociálního fondu je příslušné podle § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zastupitelstvo obce.
Ad 7) Starosta požádal zastupitele, aby po ukončení veřejného zasedáni setrvali na pracovní poradu zastupitelstva.
Paní Kalousová se dotázala, zda bude v Konici
zprovozněné kino.
Starosta odpověděl: „Nepředpokládám, že by se
promítání filmů v kině obnovilo, a to vzhledem
k vysokým nákladům zejména na novou promítací techniku, nicméně existuje možnost provo-
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zování filmového klubu na komunitním centru
a bohužel si musíme také uvědomit, že zprovoznění další budovy by generovalo nemalé náklady na provoz“.
Pan Doležel měl připomínky k otvírací době zámku v Konici, k sečení trávy v ulici Vrchlického
a délce průběhu opravy dlažby na náměstí.
Starosta odpověděl: „Možnost otevření zámku
v Konici o nedělích proberu s panem ředitelem
MěKS a správcem zámku, intervaly sekání trávy
jsou otázkou možností finančních a lidských zdrojů a techniky, v současné době je tráva posečena,
co se týče dláždění na náměstí společností SMK
– oprava dlažby a pokládka dlažebních kostek
probíhala poměrně dlouho, ale je potřeba si uvědomit že zaměstnanci SMK museli zajistit v průběhu i jiné práce – svozy košů, sekání trávy apod.“
Mgr. Nedbal navrhuje názvy nových ulic podle
významných osobností z Konice: Bohumil Burian a Karel Rychnovský.
Starosta poděkoval za podněty a vyzval zastupitele, aby navrhli případné další návrhy v předstihu tak, aby na řádném zasedání zastupitelstva 2. 12. 2019 bylo možno přijmout usnesení
k novým názvům ulic.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy
a připomínky, starosta poděkoval za účast a jednání zastupitelstva v 19.33 hodin ukončil.
Usnesení č. 7/ 2019
Zastupitelstvo města Konice dne 30. 9. 2019:
1. Schvaluje program jednání zastupitelstva.
2. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 2. 9. 2019 – 30. 9. 2019.
3. Dodatek č. 6 o Smlouvě o dílo.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje závěrečný dodatek č. 6 ke Smlouvě
o dílo č. 012017 na akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření dodatku č. 6 v souladu s důvodovou
zprávou.
4. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
o provedené kontrole ve společnosti Služby města Konice, s. r. o.
5. Rozpočtové opatření č. 48/2019.
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu, a to z komunálních služeb
– rezervy na doplatek investice – projekt „Výstavba rodinných domů Konice“. Rozpočtové
opatření ve výši 17 450 Kč.
6. Změna č. 1 Směrnice č. 1/2019 pro používání
sociálního fondu. Zastupitelstvo města Konice
schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů změnu č. 1 Směrnice
města Konice č. 1/2019 Směrnice pro používání sociálního fondu.

Rada města Konice
7. října 2019
Usnesení č. 20/2019
Rada města Konice dne 7. 10. 2019:
1. a) Doporučuje zastupitelstvu města neschválit nákup pozemku p. č. 3111 v k. ú. Runářov.
právní kontroly za 1. pololetí 2019 u příspěvkových organizací zřízených městem.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZM Konice v souladu s výše
uvedeným bodem usnesením.
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2. Bere na vědomí zprávy o výsledcích veřejnoprávní kontroly za rok 2018 a průběžné veřejno3. a) Schvaluje poskytnutí dotací na rok 2020
z rozpočtu města, a to:
1) Charitě Konice – Mateřské centrum Srdíčko
ve výši 10 000 Kč.
2) Sboru dobrovolných hasičů Konice ve výši
39 000 Kč.
3) Sboru dobrovolných hasičů Runářov ve výši
5 000 Kč.
4) Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina ve
výši 15 000 Kč.
5) Muzeu řemesel Konicka, z. s. ve výši 7 000 Kč.
6) Klubu orientačního běhu, z. s. ve výši 10 000 Kč.
7) Českému svazu chovatelů, z. s. ve výši 7 000 Kč.
b) Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice poskytnutí dotací na rok 2020 z rozpočtu města, a to:
1) Charitě Konice – pečovatelské službě ve výši
150 000 Kč.
2) Charitě Konice – domácí a hospicové péči ve
výši 100 000 Kč.
4. Schvaluje rozpočet na rok 2020:
• Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace.
• Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.
• Městského kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace.
5. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na
období 2021 až 2022 Základní školy a gymnázia
města Konice, příspěvkové organizace.
6. Rada města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2019. Jedná se o finanční prostředky
na úhradu výdajů obcí vzniklých v souvislosti
s přípravami sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021.
Na základě dopisu Ministerstva financí ČR č.j.
MF-20757/2019/1201-29 ze dne 28. srpna 2019
uvolňuje finanční prostředky Olomoucký kraj.
Rozpočtové opatření ve výši 26 215 Kč.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2019.
Jedná se o změnu rozpočtu ve výdajové části.
Z rezerv na opravy nebytových prostor budovy
č. p. 347 Husova ulice. Rozpočtové opatření ve
výši 55 000 Kč.
8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2019.
Jedná se o financování přeplatků a nedoplatků
z vyúčtování služeb nebytové a bytové prostory,
ambulantní péče. Změna rozpočtu města v příjmové i výdajové části. Výdajová část je kryta ze
zvýšených příjmů daně z příjmů fyzických osob
placená plátci. Rozpočtové opatření ve výši
172 625 Kč.
9. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice ke
schválení rozpočtové opatření č. 51/2019.
10. Schvaluje podání žádosti Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci o neinvestiční dotaci z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, výzva č. 02-18-065 Šablony
pro SŠ a VOŠ II.
11. a) Vyhlašuje záměr prodat pozemek p. č.
5714/1 v k. ú. Konice.
b) Schvaluje podmínku prodeje: kupující se zavazuje do 3 roků od prodeje pozemku předložit
na město Konice, odbor majetkoprávní, kopii stavebního povolení na výstavbu rodinného domu
na p. č. 5714/1 v k. ú. Konice a začít stavět. V případě nesplnění této podmínky se kupující zavazuje převést pozemek za stejnou cenu zpět prodávajícímu.
c) Ukládá MPO zpracovat záměr a podmínku prodeje v souladu s výše uvedenými body usnesení.
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12. Vydává souhlas s pokácením stromů Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy.
13. Bere na vědomí petici osadního výboru místní části Runářov a schvaluje odpověď na petici
ve znění dle přílohy č. 13a důvodové zprávy.
14. Schvaluje zrušení veřejnoprávní smlouvy
o zajišťování výkonu přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků, uzavřenou mezi
městem Konice a obcí Bohuslavice, účinnou od
1. 8. 2003.
15. Bod 15 neprojednáván – stornováno předkladatelem.
16. Schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb na Konicku na rok 2020, který je prováděcím dokumentem Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Konicka 2019 –2021 dle předloženého návrhu.
17. a) Vyhlašuje záměr pronajmout nebytové
prostory č. 103, 104 a 105 v I. mezipatře budovy
č. p. 28 na Masarykově nám. v Konici, která je
součástí pozemku p. č. 816 v k. ú. Konice.
b) Ukládá MPO zpracovat záměr v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2019.
Jedná se o změnu rozpočtu ve výdajové části.
Z rezerv na péči o veřejnou zeleň. Rozpočtové
opatření ve výši 200 000 Kč.
19. Schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2019.
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města z oprav silnic na
opravu chodníků.
Rozpočtové opatření ve výši 260 000 Kč.

Závěrečný
workshop
Střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb
Dne 30. 9. 2019 proběhl v Národním domě v Prostějově závěrečný workshop Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v rámci projektu „Podpora střednědobého plánování sociálních
služeb Konicka“. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/
000652, jehož realizátorem byla Charita Konice
v partnerství s Městem Konice a Střediskem rozvoje sociálních služeb Jeseník. Workshop organizovalo Středisko rozvoje sociálních služeb, o. p. s.
Jeseník pro správní obvody obcí s rozšířenou působností Konice, Mohelnice, Litovel a Prostějov.
Workshopu se zúčastnili členové všech organizačních struktur jednotlivých obcí, poskytovatelé, zadavatelé a uživatelé sociálních služeb, paní
senátorka MUDr. Jitka Chalánková, pan senátor
Mgr. Miroslav Adámek a zástupci organizační
struktury střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje.
Byly představeny výstupy projektů:
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Konicka 2019 –2021
- Akční plán rozvoje sociálních služeb na Konicku na rok 2020
- Tištěný katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb Konicka
- E katalog – katalog.konice.cz
Na závěr byl představen souhrn potřebných chybějících sociálních služeb za všechna plánující
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území. Na Konicku se jedná zejména o podporu vzniku terénní odlehčovací služby Charity Konice a terénních programů Společnosti Podané ruce pro osoby s drogovou závislostí. Společným velkým tématem je pak podpora vzniku domova se zvláštním režimem
pro osoby s různými typy závislostí, které řeší všechny lokality.
Velké poděkování patří všem členům organizační struktury za jejich činnost.
Mgr. Jana Procházková, koordinátor projektu

Výlet do
Toulovcových Maštalí

Podzimní tvoření
v MŠ Konice
Nádherný podzim se svými barvami a spoustou
přírodnin je pro děti velkou motivací k poznávání a vnímání jeho krás. Děti objevovaly nejrůznější změny v přírodě, zkoumaly listy a přírodní
materiály a také vytrvale pozorovaly dovádivé veverky, které se nám nastěhovaly na školní zahradu. Abychom si podzimní dny ještě více zpestřili a vše nasbírané využili, pozvali jsme maminky
k podzimnímu tvoření s dětmi. Účast byla veliká
a z dýní, ovoce, brambor a nejrůznějších přírodnin vznikly úžasní skřítkové, ozdůbky a jiné dekorace. Hotové výtvory nám zdobí prostor před
mateřskou školou. Největší odměnou pro všechny je radost v očích dětí.
Taťána Hájková, učitelka

Opět jsme se vydali na jednodenní autobusový
výlet za památkami do přírodní rezervace ve Východních Čechách. V okolí Proseče se nachází několik rozhleden. I my jsme navštívili jednu z nich,
nově otevřenou dřevěnou Toulovcovu rozhlednu. Z vyznačených turistických okruhů jsme si
vybrali cestu přes Městské Maštale, kde jsme procházeli kolem skal. Tyto nám již svým názvem
i tvarem připomínaly např. Hrad, Pancéřovou
loď, Kostelíček. Dále jsme pokračovali překrásnou krajinou, borovicovým lesem, až ke hlavnímu skalnímu útvaru Toulovcových Maštalí. Před
námi se objevil soubor rozsáhlých skalních útvarů se skalními průrvami, jeskyní, skalním městečkem, kde se dle pověsti ukrýval loupeživý rytíř Toulovec. Zde jsme mohli podle názvů a naší
fantazie obdivovat obrysy skal, např. Kolumbovo
vejce, Kazatelnu, Betlémskou jeskyni. Cesta se
klikatila lesem a údolím kolem potůčku, který

tvořil malá jezírka, zvaná Kupadla. Ještě kousek
po silnici a již jsme se kochali nádhernou přírodou, která se v tomto koutu vyskytuje. Před námi se otevřela krajina a na obzoru se objevil obrys rokokového zámku Nové Hrady. Tento překrásný zámek byl vystavěn a opraven ve stylu

francouzských letních sídel, se zahradou, ve stylu Versailles nebo Schönbrunnu. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili v městečku Polička. Tam
jsme se prošli kolem městských hradeb a podívali se ke kostelu s věží, kde se narodil slavný hudební skladatel Bohuslav Martinů. Byl to velice
pěkný výlet, který předčil naše očekávání. K tomu přispěl i slunečný květnový den. Všem vřele
doporučujeme návštěvu této oblasti.
Eva Antlová, KČT Konice

Setkání občanů
s vedením města Konice
Dne 9. 10. 2019 se uskutečnilo první neformální
setkání občanů se starostou a vedením města.
Setkání se zúčastnilo přes třicet občanů města
a částí Konice. Starosta Ing. Michal Obrusník se
nejdříve zmínil o činnostech pro město za poslední období. Řeč byla o nově vytvořených facebookových stránkách Konice, komunitním centru
a rekonstrukci sokolovny, dále Jiráskově ulici
a nových přilehlých chodníků Za Nádražím a Vodní ulici, o cestě ke Kulturnímu domu v Nové Dědině a rekonstruovaných toaletách, o náměstí
a řešení nového příčného parkování, nově umístěných kontejnerech a chodníku u Coopu, o cenách
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DT květinové studio
TV NOE zavítala
do Konice
prodeje pozemků a jejich plánu, odpadovém hospodářství a transformaci k roku 2024. Pan starosta osvětlil záměr transformace SMK Konice,
s. r. o. a záměry o budování chodníku v Zádvoří.
Taktéž zastupitelé města odpovídali na dotazy
občanů, které byly o tématech: osvětlení Panského dvoru, chodníku na Vyšehrad, vodovodu Vyšehrad, dalším užití víceúčelové haly, cyklostezkách okolo Konice, bourání Kožetvorby včetně
zachování slunečních hodin, řešení autobusové
zastávky u čerpací stanice, včetně chodníku, fungování a parkování u komunitního centra, ubytování v Konici, provozu kina, odvozu velkoobjemového odpadu, sběrného dvora a popelnic v Jiráskově ulici. Setkání bylo téměř dvě hodiny povídání a pro obě strany velice příjemné. Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na další.
Vaši zastupitelé města Konice

Záznam koncertu Má
vlast V. Hudečka a jeho
hostů včetně krátkého
medailónku o Konici
budete moci shlédnout
na TV NOE začátkem
roku 2020. Včas vás
upozorníme. Záznam
bude i trvale umístěn
na webu MěKS Konice.

Konice, Masarykovo náměstí 39
Po- Čt 8.00- 15.30 • Pá 8.00- 16.00
tel.: 722 365 559

•

So 7.30- 11.00

Soupeřky v životě i u plotny – dokážíse nezabít?

komedie Caroline

Smith

režie: Roman Štolpa
překlad: Martin Fahrner
Sandra Pogodová
Michaela Dolinová
Vincent Navrátil/Ladislav Ondřej
Milan Duchek

svatební agentura a svatební salon
Litovel, Havlíčkova 689, 608 603 517, 585 343 124
PŘEDSTAVENÍ „TURECKÁ KAVÁRNA“ JE PŘELOŽENO
Z DŮVODU NEMOCI NA 11. LEDNA 2020

ZPRAVODAJ KONICE

strana 6

rovských soutěží, vás seznámíme v příštím vydání zpravodaje. V tomto vydání vás seznámíme
s výsledky našich mužstev od posledního vydání.

Knihovna Konice
• Knihovna Vám nabízí nejen rozmanité služby,
ale také příjemné prostředí pro váš volný čas.
• Zajímavé akce a soutěže, které připravujeme
pro děti.
• Přijďte si jen tak posedět a odpočinout.
• Naplánujte si setkání s přáteli a známými.
Z našeho fondu si určitě vyberete. Činí přes
13000 knižních titulů a 20 druhů odebíraných
periodik. Najdete zde vše z domácí i zahraniční
beletrie, přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy,
hobby publikace až po slovníky a populárně
naučnou literaturu. Knihovní fond je průběžně
doplňován novými knihami. Samozřejmě se můžete připojit k internetu a něco si vytisknout.
Děti si mohou v knihovně zahrát spoustu deskových her, vymalovat omalovánky, něco si nakreslit a vyzkoušet bystrost v hádankách.
Nabízíme službu profi balení knih na novém
balicím stroji, který obalí nejen všechny učebnice a sešity dětem do školy.

MUŽI
Muži sehráli v hodnoceném období 4 mistrovské zápasy, a k tomu ještě finále Okresního poháru Prostějovska. Bilance mistrovských zápasů byla vyrovnaná – 2 vítězství, 2 porážky. Mužstvo mužů zvítězilo nad FK Slavonín na domácím hřišti 4:0 a nad FC Kostelec rovněž „doma“
v poměru 2:1. Na hřištích soupeřů se jim již tolik nedařilo, když podlehli v Čechovicích 1:2
a na hřišti 1. HFK Olomouc B 0:2. V průběžné
tabulce jim patří 4. příčka s minimální bodovou ztrátou na vedoucí FK Brodek u Přerova.
Kromě mistrovských utkání se hrálo v Konici pod umělým osvětlením finále Okresního
poháru Prostějovska, v němž se utkaly Sokol
Konice a Sokol Plumlov. Zasloužené vítězství vybojovali domácí hráči Sokola Konice
a stali se tak držiteli poháru soutěže. Gratulujeme.

www.konicka.knihovna.cz

ZUŠ Konice
Na Příhonech 425, Konice

15. října k nám zavítal cestovatel Petr Nazarov,
který připravil pro žáky 5. tříd ZŠ Konice cestovatelskou přednášku o svém putování po Novém
Zélandu. Dva ostrovy, které s nimi prošel ukázkami fotek a videí děti zaujaly natolik, že na
konci povídání měly nespočet dotazů, které se
týkaly hlavně zvířat žijících v této oblasti a maorského způsobu života.
Napojené knihovny

Křemenec
Jindřiška Žouželková, půjčovní doba:
Pátek – zimní čas: 16.00 – 17.30 hodin
Pátek – letní čas: 17.00 – 18.30 hodin

ZUŠ Konice zahájila nový školní rok 2019/2020
počtem 440 žáků a 22 učitelů, a to v oborech:
hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém. Od loňského školního roku se změnil
systém přijímacích zkoušek do ZUŠ – všichni zájemci o výuku byli předem vyrozuměni o termínu zkoušek, které skládaly před komisí a podle
přidělených pořadových čísel si mohli žáci nebo
rodiče najít rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na
našich webových stránkách www.zuskonice.cz.
I nadále mohou děti svůj talent rozvíjet i v některých souborech, jako např. v pěveckém souboru
Koníček, ve smyčcovém souboru Colourstrings,
v hudební skupině Flames, v dechových souborech nebo v mažoretkovém souboru. Nově přibyl
v hudebním oboru nepovinný předmět „elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba“.
Helena Hrabalová,
zástupkyně ředitelky ZUŠ Konice

Nová Dědina
Iva Vrbová, půjčovní doba:
Sobota – lichý týden: 14.00 – 15.00 hodin
V obou knihovnách jsou čtenářům kromě velké
nabídky knih z vlastních fondů k dispozici i výměnné fondy z Městské knihovny Prostějov.
Knihovna Křemenec odebírá časopisy Vlasta
a Květy, knihovna Nová dědina časopis Květy.
INZERCE

!!AKCE TVRDÉ DŘEVO!!
Prodám polivové dřevo měkké
+ tvrdé štípané
50/100 cm – rovnané,
štípané 25 – 50 cm sypané,
smrkovou kulatinu 2 m délky
Hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz
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Z konického fotbalu
Zdravíme příznivce konického fotbalu.
V době zpracování tohoto příspěvku zbývalo sehrát do konce podzimní části soutěžního ročníku 2019/2020 všem našim mužstvům po třech
mistrovských zápasech. Mužům zbývaly odehrát
dva zápasy na hřištích soupeřů, a to 19. října
v Kojetíně, 26. října v Beňově a jeden na domácím hřišti, a to 3. listopadu se Spartakem
Lipník. Dorostenci postupně hostili 20. října
na domácím hřišti SK SULKO Zábřeh, 26. října
hráli v Kozlovicích a podzimní část mistrovských
soutěží ukončili na domácím hřišti se Slovanem
Černovír. Žáci se 19. října utkali v Zábřehu
s tamním SK SULKO a poté odehráli dva zápasy
na domácím hřišti, a to 27. října s FC Želatovice a 3. listopadu se Sokolem Čechovice.
Jak všechny tyto zápasy skončily, a jak dopadla
naše mužstva po hodnocení podzimní části mist-

DOROST
Dorostenci odehráli postupně 5 mistrovských
utkání. V prvních dvou zápasech zvítězili, a to
v Čechovicích 3:1 a doma nad Novými Sady
2:1. Pak však následovala série 3 porážek, a to
„doma“ s Mohelnicí 1:4, v Bohuňovicích 1:3
a opět na domácím hřišti podlehli v prozatím posledním zápase Sokolu Chomoutov 2:4. V průběžné tabulce jsou dorostenci před zmiňovanými 3 zápasy na 8. místě.

ŽÁCI
Pět mistrovských utkání sehrála i mužstva žáků.
Starší žáci zvítězili na pokutové kopy v Mohelnici 3:2 a porazili na domácím hřišti Hanou Nezamyslice 5:0. Zbývající tři zápasy však prohráli, a to FK Slavonín v Konici 0:5, v Černovíru
1:3 a v Nových Sadech 0:5. V průběžné tabulce soutěže jsou starší žáci na 12. příčce. Mladším žákům se nedařilo a svým soupeřům podlehli ve všech zápasech, a to „doma“ Slavonínu
0:10 a Nezamyslicím 0:8. Dále pak prohráli
v Černovíru 1:6, v Mohelnici 0:14 a v Nových
Sadech 0:7. Výsledkům odpovídá i postavení
v tabulce, poněvadž mladší žáci figurují na
posledním místě.
Je třeba držet našim mužstvům palce, aby ve
zbývajících třech mistrovských zápasech sehráli důstojnou roli.
Jak jsme informovali v minulém vydání zpravodaje, byly 7. října zahájeny práce na výstavbě
umělého zavlažování na hřišti s přírodní trávou,
a to i za finanční podpory města Konice. Všechny zbývající zápasy budou tak odehrány na hřišti
s umělým povrchem. Doufáme, že realizátorům
akce bude přát počasí a akce bude řádně v termínu ukončena. Před hráči i před pracovníky
provádějící práce na umělém zavlažování stojí
náročné úkoly. Jak se s nimi vypořádali se dozvíte jednak z následujícího vydání zpravodaje,
ale průběžně na našich webových stránkách
www.fotbal-konice.cz a www.sokol-konice.cz
a ve vývěsních skříňkách na obvyklých místech.
Pavel Klíč
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Program KČT Konice
listopad a prosinec 2019
Sobota 2. 11. 2019 Památka zesnulých – sejdeme se v 16.00 hodin na náměstí. Zajdeme uctít
památku svých zesnulých kamarádů.
Neděle 10. 11. 2019 Kladky – odjezd v 12.05
hodin do Ponikve. Od kravína se dáme známou
cestou k přehradě a do Kladek na kávičku. Po zelené zn. se vrátíme zpět do Konice. 14 km.
Pátek, sobota, neděle 15. až 17. 11. 2019 – „Za
posledním puchýřem“. Celostátní sraz turistů v Olomouci. Odjezd z Konice a účast na této
akci bude upřesněna. Pořadatel KČT Dobrý hospodář Olomouc.
Sobota 23. 11. 2019 Vánoční výstava Dzbel
– sraz ve 13.00 hodin u benzínky. Pěšky se vydáme do Dzbele na vánoční výstavu, kterou každoročně navštěvujeme. 12 km.
Sobota 30. 11. 2019 Hačky – odchod od sokolovny ve 13.00 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.
Zdrávi došli !!!
Neděle 1. 12. 2019 Vánoční výstava – zahájení
Neděle 8. 12. 2019 – Sládkova skála – sraz ve
13.00 hodin na kruháči, půjdeme po červené zn.
ke Sládkové skále, dále neznačenou cestou do
Dzbele a do Konice. 10 km.
Sobota 14. 12. 2019 Vánoční trhy
Sobota 21. 12. 2019 Předvánoční vycházka
kolem Konice. Sraz ve 13.00 hodin na kruháči. Vydáme se po červené zn. do Březska, odtud cestou
na Vyšehrad a do Konice. 7 km.
Vánoční koncert – kostel Narození P. Marie
v Konici.
Úterý 31. 12. 2019 Silvestrovská pohádka
v Březsku, odchod ve 13.00 hodin od fotbalového hřiště v Konici. Jsme zvědaví co nám ochotníci z Březska v letošním roce připravili.
Středa 1. 1. 2020
NOVÝ ROK NA KOSÍŘI – odjezd vlakem v 9.11
hodin do Zdětína. Uzeninu na opékání s sebou.
Odjezd z Kostelce v 15.14 hodin.
Vydejte se s námi přivítat Nový rok 2020.
Všem příznivcům turistiky přejeme
pěkné a pohodové Vánoce.
INZERCE

MÁM ZÁJEM KOUPIT
DOMEK
SE ZAHRÁDKOU

Tel.: 732 715 267

PROGRAM
listopad 2019
Kostelní 46 (přízemí zámku), Konice 798 52
www.konice.charita.cz
mail: charita.srdicko@centrum.cz
Tel.: 739 246 019, zřizovatel Charita Konice
Pondělí (9 – 12 hodin)
Volná herna
25. 11. ZAVŘENO
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 – 739 246 008
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
6. 11. – Padá listí, od 10.00 hodin
workshop Petry Navrátilové, DiS.
13. 11. – Svátek sv. Martina, od 10.00 hodin
workshop Ing. Ludmily Solovské
20. 11. – Pohádka o Boudě budce
27. 11. – Srdíčková školička
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

MIMOŘÁDNÉ AKCE
LISTOPAD 2019
6. 11. (od 10.00 hodin)
Workshop v rámci týdne rané péče na téma
Možnosti stimulace zraku,
lektorka Petra Navrátilová, DiS., instruktorka
stimulace zraku, Raná péče Olomouc
13. 11. (od 10.00 hodin)
Slaďování osobního, rodinného
a profesního života, lektorka Ing. Ludmila
Solovská, mentorka a koučka, maminka 5 dětí
20. 11. (od 16.00 hodin)
Kouzlo kvásku, lektorka Ing. Dagmar Lužná,
poradce pro výživu a zdravý životní styl,
autorka řady knih o makrobiotice

V KONICI A OKOLÍ
koupím dům
k trvalému bydlení

Tel.: 604 608 790

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou finančně podpořeny
z dotačního projektu MPSV Rodina
z dotačního titulu OL Kraje Podpora
prorodinných aktivit a z dotace Města Konice
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KULTURNÍ
PŘEHLED
LISTOPAD 2019

VÝSTAVY
Galerie zámku Konice
Po –Pá: 9.00 –12.30 a 13.00 –16.00 hodin
Do 22. listopadu
Květuše Burešová a Zuzana Muzikant
Jeřábková – VÝSTAVA OBRAZŮ
1. prosince v 15.00 hodin
Zahájení výstavy obrazů JOSEFA LADY
s prodejem pohlednic

VÝSTAVA
KONCERTY
Koncertní sál zámku
Středa 20. listopadu v 19.00 hodin
Kytarový koncert SIEMPRE NUEVO
Matěj Freml a Patrick Vacík
Vstupné 120 Kč, pro členy KPH Konice 100 Kč,
ZTP a děti -50%, učitelé a žáci ZUŠ zdarma

VÝSTAVA
DIVADLA
PŘEDPRODEJE V TIC KONICE – 582 334 987
Sobota 9. listopadu ve 14.00 hodin Praha,
divadlo Broadway (odjezd v 7.00 hodin)
TRHÁK MUZIKÁL (viz str. 1)
Sobota 23. listopadu v 19.00 hodin
Živnostenský dům Konice
ZAVOLEJTE JEEVESE! (viz str. 1)
Středa 11. prosince v 19.00 hodin KD Jesenec
ČARODĚJKY V KUCHYNI (viz str. 5)
Sobota 11. ledna v 19.00 hodin KD Jesenec

TURECKÁ KAVÁRNA
(Náhradní termín představení)

VÝSTAVA
AKCE
Čtvrtek 14. listopadu v 18.00 hodin

30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
beseda v zasedací místnosti zámku Konice
Přednášející: Mgr. Jaroslav Nedbal (viz str. 1)
Neděle 1. prosince v 17.00 hodin na náměstí

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

KNIHOVNY
Konice – půjčovní doba
Po, St, Pá: 9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
PROFI BALENÍ KNIH
tel.: 582 396 487, www.konicka.knihovna.cz
Křemenec – půjčovní doba
Pátek – zimní čas: 16.00 – 17.30 hodin
Pátek – letní čas: 17.00 – 18.30 hodin
Nová Dědina – půjčovní doba
Sobota – lichý týden: 14.00 – 15.00 hodin

TIC KONICE / ZÁMEK
Turistické informační centrum Konice
Otevřeno ve všední dny
9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin.
Zajišťujeme prohlídky zámku Konice a expozic
Muzea řemesel, z.s. (víkend jen na objednání).
Doba trvání prohlídky je 45 minut. Po dobu
prohlídky může být TIC Konice uzavřeno.
Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 739 333 721, 582 334 987
Správce zámku: 602 934 905

Zpravodaj Konice. Periodický tisk územního samosprávného celku Města Konice. Vychází 1× měsíčně. Zdarma. Číslo 10. Toto číslo vychází 1. 11. 2019. Vydává Městské kulturní středisko
Konice, příspěvková organizace, Kostelní 46, 798 52 Konice. IČO: 00209988. Telefon redakce: 582 397 250, e-mail: zpravodaj.konice@seznam.cz. Fotografie archiv redakce.
Upozornění pro GDPR: Na všech akcích MěKS Konice pořizujeme foto i video záznam. Uzávěrka příspěvků 15. listopadu 2019. Autor příspěvku odpovídá za věcnou i jazykovou správnost.
Registrováno Referátem kultury Ministerstva kultury MK ČR E 11904. Grafická úprava a tisk: DTP centrum, v. o. s. Náklad 1400 výtisků.

