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VÁNOČNÍ VÝSTAVA
10. 12. 2017 - 5. 1. 2018
VERNISÁŽ VÝSTAVY 9. 12. v 15 hodin
GALERIE ZÁMKU KONICE

PF 2018
výstava otevřena:
v neděli 10. 12. 9:00-12:00 13:00-18:00
ve všední dny 9:00-12:00 13:00-16:00

Zveme Vás
na vánoční výstavu,
rozšířenou o ručně vypracované výrobky
v jedné z nejchudších zemí Afriky.
Na závěr výstavy 5. 1. 2018 v 17 hodin
se rozloučíme besedou o Ugandě.

ZPRAVODAJ KONICE

strana 2

Rada
města Konice
23. října 2017
Usnesení č. 49/2017
1. Rada města Konice:
A) Schvaluje poskytnutí dotací na rok 2018
z rozpočtu města
a) Charitě Konice – Mateřské centrum Srdíčko ve výši 10 000 Kč.
b) Střední škole, základní škole a mateřské
škole JISTOTA, o.p.s., ve výši 4 200 Kč.
c) Sboru dobrovolných hasičů Konice ve výši
49 000 Kč.
d) Sboru dobrovolných hasičů Runářov ve výši 20 000 Kč.
e) Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina ve
výši 25 000 Kč.
f) Muzeu řemesel Konicka, z.s., ve výši 10000 Kč.
B) Neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2018
z rozpočtu města pro Klub orientačního běhu
Konice, z.s., ve výši 30 000 Kč.
C) Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu
města Konice poskytnutí dotací na rok 2018
z rozpočtu města
a) Charitě Konice – pečovatelská služba ve
výši 200 000 Kč.
b) Tělocvičné jednotě Sokol Konice ve výši
100 000 Kč.
c) Římskokatolické církvi Konice ve výši
95 000 Kč.
2. Rada města Konice bere na vědomí Zápis ze
zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Konice ze dne 18. 10. 2017.
3. Rada města Konice doporučuje ZM schválit
rozpočet města Konice na rok 2018 v jeho
příjmové i výdajové části dle předloženého
návrhu.
4. Rada města Konice schvaluje platové výměry ředitelky Mateřské školy Konice a ředitelky ZŠ a G města Konice s účinností od 1. 11.
2017.
5. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice ke schválení:
a) Žádost TJ Sokol Konice o poskytnutí dotace
ve výši 150 000 Kč na akci „oprava střechy tribuny v areálu fotbalového hřiště Konice“.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na akci „oprava střechy tribuny v areálu fotbalového hřiště
Konice“, IČ: 47919949 ve výši 150 000 Kč.
6. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
o běžném účtu mezi Českou spořitelnou a.s.,
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00,
IČ: 45244782 a Městem Konice, Masarykovo
nám. 27, 798 52 Konice, IČ: 00288365.
7. Rada města Konice bere na vědomí zprávy
o výsledcích následné veřejnosprávní kontroly za 2. pololetí 2016 a průběžné veřejnosprávní kontroly za 1. pololetí 2017 u příspěvkových organizací zřízených městem.

8. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 54/2017.
Jedná se o finanční prostředky od Úřadu práce ČR na úhradu výdajů pracovních prostředků při realizaci veřejné služby v roce 2017.
Rozpočtové opatření ve výši 7 990 Kč.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 55/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z pitné vody Nová Dědina na odvádění a čištění odpadních vod.
Rozpočtové opatření ve výši 300 000 Kč.
c) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 56/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z rezerv místní správy na komunální služby – posudky, zaměření.
Rozpočtové opatření ve výši 20 000 Kč.
d) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 57/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z rezerv místní správy na zámek (zakoupení závěsného systému
do místnosti pro výstavy). Rozpočtové opatření ve výši 25 000 Kč.
e) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 58/2017.
Jedná se o finanční prostředky na příspěvek TJ
Sokol Konice na opravu střechy tribuny v areálu fotbalového hřiště. Výdaj bude kryt ze zvýšení příjmů daně fyzických osob placené plátci. Rozpočtové opatření ve výši 150 000 Kč.
f) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 59/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z rezerv místní správy na platbu daně z přidané hodnoty. Rozpočtové opatření ve výši 74 000 Kč.
g) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 60/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z úpravy vodních toků
(mostek Ladín) na opravu silnice Zahradní ul.
Rozpočtové opatření ve výši 106 000 Kč.
9. Rada města Konice zřizuje Komisi státní
památkové péče ve složení: Předseda komise
– Ing. Eva Poláková, členové komise – Ing. Tomáš Němec, Bc. Pavel Nerad.
10. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice vydat Změnu č. 1 územního plánu Konice formou opatření obecné povahy č. 1/2017.
11. Rada města Konice schvaluje prodej nepotřebného drobného dlouhodobého majetku
i.č. 0102801420 – Mobilní telefon Samsung
Galaxy za cenu 100 Kč.
12. Rada města Konice schvaluje prodej níže
uvedeného inventáře ČR – Úřadu práce České
republiky za 10 % kupní ceny, tj. celkem za
1600 Kč: 0102800708 Skříň šatní – 342 Kč,
0102800822 Skříň na závěs. složky – 573 Kč,
0102801175 Kartotéka 4-zásuvková – 685 Kč.
13. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330045502/
001 se společností E.ON Distribuce, a.s., za cenu 2 000 Kč + platná sazba DPH.
14. Rada města Konice schvaluje ukončení
Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 022016 z 1. 2. 2016 výpovědí s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

prosinec 2017
15. Rada města vyhlašuje záměr prodat část
pozemku p.č. 641 v k.ú. Křemenec.
16. Rada města schvaluje Pachtovní smlouvu
č. 26/2017 na propachtování pozemku p.č.
3094 v k.ú. Runářov panu Š.
17. Rada města Konice vyhlašuje záměr propachtovat pozemek p.č. 149/2 a část pozemku p.č. 1608/1 v k.ú. Konice.
18. Rada města Konice neschvaluje panu K. žádost o pronájem části pozemku p.č. 127 v k.ú.
Konice
19. Rada města vyhlašuje záměr:
a) pronajmout část pozemku p.č. 3039 v k.ú.
Runářov
b) prodat pozemky p.č. 3116, 3117 a 3118
v k.ú. Runářov.
20. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o zříení věcného břemene č.: PV-014330044873/
001 se společností E.ON Distribuce, a.s., za cenu 10 000 Kč + platná sazba DPH.
21. Rada města Konice schvaluje dohodu
o ukončení smlouvy o výpůjčce nemovitosti
č. 48-2014 uzavřenou mezi městem Konice
a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů v Konici, IČ: 70900311, se sídlem Hřbitovní 635,
Konice k 31. 10. 2017 z důvodu investiční akce: Přestavba bývalé sokolovny na komunitní
centrum v Konici.
22. Rada města Konice schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze
dne 29. 6. 2001 uzavřenou mezi městem Konice a ČR – HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, IČ: 70885940 ke
dni 31. 12. 2017 z důvodu stěhování do nové
požární zbrojnice.
23. Rada města Konice:
a) Vydává souhlas k umístění stavby „Vodovod Konice, ATS a rozváděcí řad Vyšehrad“ na
pozemcích p.č. 4867,4747 a 4736 v k.ú. Konice pro vydání územního rozhodnutí.
b) Vyhlašuje záměr zřídit právo stavby na pozemcích p.č. 4867, 4747 a 4736 v k.ú. Konice.
c) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
24. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit kupní smlouvu
uzavřenou mezi městem Konice a panem V.,
bytem Konice a paní V., bytem Konice. Jedná
se o náhradu za rekonstrukci a pořízení vybavení bytu Chmelnice 161, Konice.
25. Rada města Konice bere na vědomí Petici
občanů obce Čunín a Křemenec za zachování
školního autobusu na trase Čunín – Křemenec – Konice.
26. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o písemné sdělení zájmu ze strany seniorů
o připravované nájemní bydlení v klidné části
na okraji města Prostějova.
27. Rada města Konice bere na vědomí Žádost obecněprospěšné společnosti Domov se
zvláštním režimem Bílsko, o.p.s., IČ: 01693182
o finanční podporu na činnost zařízení.
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28. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o poskytování služeb mezi městem Konice a společností CENTROPOL ENERGY, a.s., IČ: 25458302,
a to na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2019.
29. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu mezi městem Konice a společností
Pražská plynárenská, a.s., IČ: 60193492, a to
na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.
30. Rada města Konice schvaluje dodavatele
projektové dokumentace na akci „Výstavba RD
Konice“ – Ing. Jiří Sotolář, Projekční a stavební
činnost, Praskova 446/5, Olomouc.
31. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
o dílo mezi městem Konice, Masarykovo nám.
27, Konice a Flame In Stars, s.r.o., Na Bělidle
997/15, Praha – příprava a provedení slavnostního ohňostroje v rámci XXIII. Vánočních
trhů.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0.
(Zveřejněné zápisy jsou ve zkrácené verzi. Podrobnosti na: www.konice.cz, záložka úřad
a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření nebo na úřední desce města Konice.)

Rada
města Konice
13. listopadu 2017
Usnesení č. 50/2017
1. Rada města Konice schvaluje uzavření smlouvy na zpracování lesní hospodářské osnovy
pro zařizovací obvod Konice. Smlouva bude
uzavřena s firmou: Lesnická projekce Frýdek-Místek, a.s., IČ: 25351079, Nádražní 2811,
738 01 Frýdek-Místek, zastoupená předsedou
představenstva Ing. P. R.
2. Rada města Konice schvaluje použití finančních darů Městskému kulturnímu středisku
v Konici na zajištění koncertů KPH v celkové
výši 37 000 Kč.
3. Rada města Konice schvaluje v souladu
s § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích řediteli
Městského kulturního střediska platový výměr č. 4 dle přílohy, s účinností od 1. 11. 2017.
4. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku č.j. MV
– 89893-63/EG-2017 mezi městem a Českou
republikou – Ministerstvem vnitra.
5. Rada města Konice schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
opravu místní komunikace v Runářově.
6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice stanovit podle § 84 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí s účinností od 1. 1. 2018 ve výši: člen rady 3 500 Kč,
předseda finančního a kontrolního výboru
2 500 Kč, člen finančního a kontrolního výboru 1 500 Kč, člen zastupitelstva 1 000 Kč.
7. Rada města Konice schvaluje smlouvu
č. 9551337414 o sdružených službách dodávky elektrické energie, uzavřenou mezi městem Konice a E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstne-
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ra 2151/6, 370 49 Č. Budějovice, IČ: 26078201,
DiČ: CZ26078201. Jedná se o odběrné místo
Chmelnice 161, Konice (byt).
8. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330045896/
001 se společností E.ON Distribuce, a.s., za
cenu 1600 Kč + platná sazba DPH.
9. Rada města Konice bere na vědomí poptávku pro vytvoření podmínek podnikatelského
záměru investorem panem R. M.
10. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodat část pozemku p.č. 5704 v k.ú. Konice.
11. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodat část pozemku p.č. 423/1 v k.ú. Křemenec.
12. Rada města Konice:
a) Souhlasí s umístěním zemního kabelového
vedení pro stavbu 1040013287 – Konice, Husova, kab VN46,o.3.Voj.Byt, za podmínky, že
křížení s místními komunikacemi bude provedeno zemním protlakem.
b) Schvaluje smlouvu č. 1040013287/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu 1040013287 – Konice, Husova,
kab VN46,o.3.Voj.Byt.
13. Rada města Konice souhlasí s umístěním
herních prvků a příslušenství na pozemku
p.č. 119 v k.ú. Runářov.
14. Rada města Konice:
a) Revokuje usnesení č. 49/2017-15 ze dne
23. 10. 2017.
b) Navrhuje Zastupitelstvu města Konice neschválit prodej části pozemku p.č. 641 v k.ú.
Křemenec.
15. Rada města Konice schvaluje:
a) Dohody o ukončení smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s MUDr. D. M. a MUDr. J. Š.
b) Uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s MUDr. D. M. 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.
c) Uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s MUDr. J. Š. 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.
16. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit darovací smlouvu na pískovcovou sochu – Pietu na podstavci
mezi městem Konice a Ing. S. O.
17. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 1
k Dohodě o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982707-1388/
2014, E2017/24424/D1 uzavřené se společností Česká pošta, s.p.
18. Rada města Konice bere na vědomí nabídku prezentace na multimediálním informačním panelu.
19. Rada města Konice projednala jednotlivé
body „Zprávy o rozpracovanosti investic města Konice 2017“ dle přílohy a postupuje dále
k posouzení zastupitelstvu města.
20. Rada města schvaluje v souladu s § 102
odst. 3 zákona o obcích a podle § 79 odst. 5
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zákona o obcích starostovi města náhradu za
nevyčerpaných 15 dnů dovolené z roku 2016.
21. Rada města Konice bere na vědomí zprávu z dílčího přezkumu hospodaření města za
období leden až srpen 2017.
22. Rada města Konice schvaluje plán inventur na rok 2017.
23. Rada města Konice bere na vědomí Výroční zprávu školy o činnosti Základní školy
a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, za školní rok 2016/2017.
24. Rada města Konice doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice Dodatek č. 3
zřizovací listiny Základní školy a gymnázia
města Konice, příspěvkové organizace.
25. Rada města Konice schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Konice dle předloženého návrhu.
26. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 61/2017.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 6 239 Kč.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 62/2017.
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
112 430 Kč.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0
(Zveřejněné zápisy jsou ve zkrácené verzi. Podrobnosti na: www.konice.cz, záložka úřad
a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření nebo na úřední desce města Konice.)

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
POMÁHÁ ŠKOLÁM
1. SETKÁNÍ PEDAGOGŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL
V ORP KONICE
Dne 1. 11. 2017 od 15.00 do 17.30 hodin se
v prostorách MŠ v Horním Štěpánově uskutečnilo setkání pedagogů MŠ v ORP Konice. Setkání organizovala pod záštitou MAS Region
HANÁ, z. s., vedoucí učitelka mateřské školy
v Horním Štěpánově Mgr. Vladimíra Svobodová. Do všech mateřských škol v ORP Konice
rozeslala pozvánky prostřednictvím emailu,
poskytla zázemí a zajistila prostory včetně
občerstvení.
Setkání se zúčastnily pedagožky z mateřské
školy v Horním Štěpánově, Suchdole, Lipové,
Rakové u Konice, Konici a Hvozdu.
Mgr. Vladimíra Svobodová představila přítomným aktivity pracovní skupiny mateřské školy a stručně shrnula působení MAS Region
HANÁ, z. s., v regionu včetně MAP vzdělávání
v ORP Konice. Zúčastněné obdržely zdarma
publikace a metodiky, které pracovní skupina
vytvořila. Následovala prohlídka pracoviště
a vzájemné předávání zkušeností.
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V průběhu celého setkání byla nastolena příjemná atmosféra, která vedla ke sdílení zkušeností z procesu předškolního vzdělávání.
Nosnými tématy byly zejména šablony – tématická setkávání s rodiči a chůvy. Hojně probírané byly též zkušenosti s inkluzí, financováním podpůrných opatření a spolupráce s poradenskými zařízeními. Dalším tématem diskuze bylo též individuální vzdělávání a jeho
úskalí a realizace v praxi. Přítomné se shodly,
že dané setkání pro ně bylo přínosné a přislíbily pokračování těchto setkávání. Předběžně
se dohodly na dalším setkání cca za půl roku
a to na pracovišti MŠ Konice.
Tímto chceme poděkovat Mgr. Vladimíře Svobodové za její ochotu, aktivitu a spolupráci.
Pevně věříme, že se tato setkání, která jsou
zcela nezávazná, budou i nadále opakovat
a povedou k předávání zkušeností pedagogů
MŠ v oblasti.
2. VZDĚLÁVACÍ AKCE
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice
pořádal dne 15. 11. 2017 od 14 hodin v přísálí
kulturního zařízení městyse Náměšť na Hané
workshop Asertivita, efektivní komunikace
s rodiči a na pracovišti. Lektorkou workshopu
byla Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D. Cílem
workshopu bylo seznámení posluchačů se základními pojmy asertivní komunikace (mapování vlastního asertivního chování pomocí
dotazníku), seznámení se základními typy komunikace, rozpoznání manipulací a jak na ně
reagovat atd. Workshop probíhal sebezkušenostní formou za aktivní spolupráce účastníků
kursu. Vše bylo realizováno prakticky s doplňováním teoretických poznatků. Účastníci workshop ohodnotili velmi pozitivně. Tímto workshopem jsme ukončili aktivitu Budování znalostních kapacit v rámci MAP vzdělávání v ORP
Konice. Doufáme, že si pedagogové z našich
vzdělávacích akcí odnesli nové informace, zkušenosti, popř. důležité kontakty, které budou
následně využívat ve své praxi.
3. SÁZENÍ STROMŮ S DĚTMI
V minulém vydání jste byli informováni o aktivitě „Milion ovocných stromů pro krajinu“ – sázení stromů s dětmi. Do akce se zapojily tyto
obce a školy: ZŠ a MŠ Bohuslavice, MŠ Konice,
ZŠ a Gymnázium města Konice, Masarykova jubilejní základní škola a Mateřská škola Horní
Štěpánov, ZŠ a MŠ Hvozd, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Brodek u Konice, MŠ Skřípov, MŠ Šubířov, ZŠ a MŠ Lipová, MŠ Raková u Konice, MŠ
Suchdol.
Pracovníci MAS Region HANÁ, z.s., rozvezli do
škol v průběhu minulých dní 115 ovocných
stromů. Součástí dodávky byly i rýče, chráničky na stromy či kůly. Věříme, že stromy budou
dobře růst a budou přinášet radost v průběhu
všech ročních období.
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 13. 11. 2017
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ZPRAVODAJ KONICE
Listopad v Mateřské
škole Konice
Sázení stromků
Na začátku listopadu jsme měli možnost společně s dětmi na školní zahradě zasadit ovocné stromy za podpory MAP vzdělávání v ORP
Konice. Od pracovníků MAS Region HANÁ, z.s.,
jsme dostali vybrané stromy i s pracovním
náčiním a dalším příslušenstvím.

Každá třída si vyzkoušela zasadit jeden strom,
vyrývat díru rýčem, zalévat, správně přihrnout
hlínu a přivázat stromek k opěře. Činnosti kolem výsadby děti hodně bavily, i ti nejmenší
se s radostí zapojili. V průběhu roku se děti
v rámci praktických činností budou o stromy
starat, pozorovat je jak kvetou, jak se začínají
tvořit plody, dozrává ovoce a jak probíhá jeho
sklizeň. O co se děti starají, k tomu si vytvářejí
úplně odlišný vztah než k věcem lehce získaným. Těšíme se, až se nám stromy za naši péči
odvděčí sladkými plody jablek, švestek a hrušek.
Kateřina Pírková, uč. MŠ
MUZIKOTERAPIE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ve čtvrtek 15. 11. za námi do mateřské školy
zavítala muzikoterapeutka paní Lucie Čapková s hudebním programem „Putování po planetě Zemi“. Prožili jsme úžasnou hodinu s netradičními hudebními nástroji, poučným povídáním a zpíváním. Každý kontinent nám přinesl příběh a zajímavé nástroje jako je například salašnická fujara, koncovka, ústní harfa,
didgeridoo, tibetské zpívající mísy, šamanský
buben, rámový buben, dešťová hůl. Program
obsahoval relaxační i aktivní části, kdy se zapojovaly také děti. Za doprovodu šamanských
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ZŠ A G Konice
Exkurze do Olomouce
My kvartáni a naši o rok starší spolužáci
z kvinty jsme se v úterý 3. října 2017 v rámci
výuky anglického jazyka vydali na dopolední
exkurzi po Olomouci. Zachumlaní do tlustých
bund a teplých šál jsme nastoupili do autobusu a o hodinu později již pozorně naslouchali
výkladu naší anglicky mluvící průvodkyně, která celou prohlídku zahájila na Horním náměstí trochou olomoucké historie. Následoval výklad o sloupu Nejsvětější Trojice a kašnách,
díky kterým jsme se nabiti novými poznatky
pomalu přesunuli na Dolní náměstí, kde nás
čekal kostel sv. Michala, ale prošli jsme také
park, zjistili spoustu zajímavostí o úkrytu civilní obrany a nakonec skončili opět na Horním náměstí. S poděkováním a čerstvými vědomosti jsme se rozloučili s paní průvodkyní
a rychle se běželi ohřát do různých kaváren,
pizzerií nebo knihkupectví. Můžu popravdě
říci, že bez nějakých problémů jsme se ke konci výletu všichni sešli na určeném místě, nasedli zpátky do autobusu a zapředeni do rozhovorů o nových zážitcích se vydali zpět domů do Konice.
Kateřina Lexová

Základní umělecká škola
Konice

Z činnosti ZUŠ
V letošním školním roce navštěvuje Základní
uměleckou školu v Konici celkem 417 žáků,
z toho hudební obor 299 žáků, výtvarný obor
50 žáků a taneční obor 68 žáků.
I tento školní rok chystáme s dětmi pravidelné
koncerty, besídky a jiná veřejná vystoupení,
například Předvánoční zpívání na faře, vytoupení pěveckého sboru a skupiny Neopets na
Vánočních trzích v Konici, Adventní koncerty
a Vánoční koncerty v Konici i v okolí, kde žáci
naší ZUŠ zahrají a zazpívají v různých hudebních seskupeních nebo jako jednotlivci. Samozřejmě nebudou chybět ani práce našich malých výtvarníků na předvánočních a vánočních
akcích pořádaných školou nebo dalšími kulturními organizacemi.
Helena Hrabalová,
zástupkyně ředitelky ZUŠ

PRODÁM
PALIVOVÉ DŘÍVÍ
bubnů se naučily jednoduché rytmy hrou na
tělo, zatancovaly si a měly možnost vyzkoušet
si hru na tradiční i méně tradiční nástroje. Pro
děti to byl velký zážitek a již nyní se budeme
těšit na další pokračování muzikoterapie.
Milada Kvapilová, uč. MŠ

měkké + tvrdé v délkách 2 m
(pouze SM kulatina),
štípané délka1 m rovnané,
štípané 30 – 40 cm sypané.
Hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz
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Nová stanice profesionálních
hasičů v Konici byla slavnostně
otevřena, je u ní i heliport
Ačkoli číslo třináct prý nosí smůlu, hasičům z Konice přineslo
štěstí. Pouze třináct měsíců totiž trvala stavba jejich nové požární stanice, kterou si převzali v pondělí 13. listopadu 2017.
Budova nabízí zázemí patnácti profesionálním hasičům včetně jejich velitele. Součástí komplexu jsou také garáže, dílny, malá tělocvična a heliport. Na stavbě se finančně podílel Olomoucký kraj. Celkové náklady na výstavbu požární stanice v Konici
činily 47 916 572,85 Kč a stavba byla financována z prostředků státního rozpočtu. Součástí
stanice je i místo pro přistání vrtulníku letecké záchranné služby, na které přispěl finanční částkou 250 000 Kč Olomoucký kraj. Stanice Konice je
stanicí typu P1 a službu zde vykonává celkem 15 příslušníků jednotky a velitelka stanice. Základní početní stav jedné směny je 5 příslušníků.
Dzásahového obvodu spadá město Konice (2 792 obyvatel) a dalších 27 obcí v rámci ORP Konice, celkem zde žije 14 584 obyvatel a plocha zásahového obvodu stanice je 247 km2. Na nové požární stanici bude zajišťována i údržba speciální techniky pro jednotky SDH obcí a bude zde pracoviště krizového štábu města Konice. Zbudované místo pro přistání vrtulníku zrychlí poskytnutí zdravotnické pomoci v těžce přístupné oblasti
Konicka a okolí.
Zdroj příspěvku a více najdete na www.pozary.cz TV

Starosta převzal Medaili „Za zásluhy o bezpečnost“
U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu udělil Hasičský záchranný sbor ČR 95
medailí a plaket osobnostem uvnitř i vně bezpečnostního sboru. Ocenění předali generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba spolu s ministrem vnitra Milanem Chovancem. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve středu 25. října v prostorách zámku Zbiroh na Rokycansku. Kromě příslušníků a zaměstnanců sboru ocenění převzali i zástupci ostatních složek integrovaného záchranného systému, státní správy, samosprávy a dalších organizací, které výrazně podporují a úspěšně spolupracují s Hasičským záchranným sborem ČR. Medaile „Za zásluhy o bezpečnost“
převzalo 19 oceněných za dlouhodobé obětavé pracovní úsilí i osobní iniciativu a za zásluhy o rozvoj
požární bezpečnosti, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. Ocenění převzali
např. starostové měst Chýnov, Bohumín, Konice, Třinec či Poděbrady, dále ředitel společnosti THT Polička nebo ředitel Ústřední hasičské školy Jánské Koupele.
TV

fotozdroje: Furtovnik, www, Twitter

Paní Ivana Zemanová navštívila oděvní družstvo MODĚVA KONICE
V souvislosti s oficiální návštěvou prezidenta republiky Miloše Zemana v Olomouckém kraji navštívila dne 8. 11. 2017
oděvní družstvo MODĚVA KONICE první dáma České republiky paní Ivana Zemanová. První dámu doprovázela manželka hejtmana paní Oklešťková. Součástí návštěvy bylo krátké setkání s představiteli družstva a prohlídka výrobních
prostor v Konici. Předseda družstva Leo Doseděl informoval paní Zemanovou o historii a současnosti družstva, o vyráběném sortimentu a skladbě zákazníků, vyzdvihl odbornou dovednost všech
pracovnic družstva, poukázal na významné investice a úspěchy posledních let a seznámil i se
současnými problémy družstva a negativy v oděvním odvětví – rychlý růst minimální mzdy a dopady na hospodaření družstva po ukončení intervencí ČNB. Zdůraznil nedostatek kvalifikované
pracovní síly a zmínil se o připravované Sektorové dohodě v Olomouckém kraji. Paní Zemanová
měla možnost následně zhlédnout celý průběh výrobního procesu a finální výrobky družstva.
Navštívila všechny výrobní prostory a vedoucí výroby pan Pajchl ji seznámil s technologií zpracování oděvních výrobků. Na prodejně družstva vyzkoušela některé modely z poslední kolekce
a vybrala si do svého šatníku kašmírovou pelerínu s kožešinovými lemy a dlouhý černý plášť s kožešinovou kapucí.
Ing. Leo Dodeděl

Znáte Furtovnik? Ne? Zadejte si: www.furtovnik.cz a budete mile překvapeni.
Žurnál z Prostijovska a okolnich galaxii. (Nejen pro hanácky mluvící populaci)
Nad Konicó zavlála státni vlajka, ô mohylê se slavil vznik Československa Říjen 29, 2017 8:37 / Furtovnik
Z Konice – Pro nekeho je státni svátek jenom deň volna navic, ê dêž tentokrát to vêšlo na
vikendovó sobotô. Naštěsti só ale aji takovi, keři ho beró jako skôtečně svátečni deň, ke
kerymô patři ê přêpomenôti jeho vyznamô. Deň vznikô samostatnyho Československa
– 28. řijen – se slavi aji v Konicê. Tentokrát se svátek nepřêpominal ô pomnikô vedle sokolovně,
protože ta se opravôje a je tam všôdê bóranisko, ale vrátil se tam, gde patři asi ze fšeckyho névic
– k mohyle na Březskym vrchô. Sice fôčelo a bêlo nevlidno, ale aji tak nad Konicó plápolala státni vlajka a gymnaziálni učitel Mgr. Jaroslav Nedbalu přêpomněl 28. řijen 1918 přimo v Konicê.
Tam se pré zpráva o vêhlášeni samostatnyho Československa dostala až o deň pozďéš telegramem, nebêlê tenkrát mobilê, internet ani telka, a s rádiem to bêlo eště trochô nalevačkô. Hneď
ten deň odpoledňa se ale spontánně zešlo nekolêk stovek lêdi na náměsti a slavilo se až do
pozdniho večera. Jako přêpomenôti teho dňa bêla v rokô 1925 k vyroči 75. narozenin T. G. Masaryka postavená na Březskym vrchô mohyla s pamětni deskó. Z ni ôž ale do dneška zbêla akorát ta deska, kerá bêla na začátkô válkê oddělaná
a skovaná, samotné pomnik bêl během válkê zničené jako symbol národniho odporô. Nová mohyla s puvodni pamětni deskó bêla postavená
až v rokô 1990. Položenim věnca ôctilê 99. véroči vznikô Československa mistostarosta Konice Jaroslav Procházku, zástupce Skautu Jaroslav
Nedbalu a starosta SDH Konice Vlastik Šmidu. Trochô vêmrznót přêšlê ê dalši hasiči, skauti a lêdi z města. Ale tak to patři! Na pár fotek a video
se mužete podivat na našich odkazech.
Váš Furtovnik, Miloš a Helen, Přemyslovice
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KULTURNÍ
PŘEHLED
PROSINEC 2017
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V neděli 3. 12. v 17 hodin na Masarykově
náměstí. Program i občerstvení zajištěno.

BESEDA S OCHUTNÁVKOU
V pátek 8. 12. v 17 hodin v zasedací
místnosti zámku.

Čínské čaje s Petrem Bazalou
za doprovodu muziky, příspěvek 30 Kč.

VÝSTAVY
Vernisáž výstavy v sobotu 9. 12. v 15 hodin

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
rozšířená o ručně
vypracované výrobky z Afriky
Výstava otevřena od 10. 12. 2017 do 5. 1. 2018
V neděli 10. 12. 9.00–12.00 a 13.00–18.00 hodin
Ve všední dny 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin
Na závěr výstavy 5. 1. 2018 v 17 hodin
se rozloučíme besedou o Ugandě

KPH
V neděli 10. 12. v 16 hodin

ADVENTNÍ KONCERT
Aneta Ručková – soprán
Josef Kratochvíl – klavír
Jednotlivé koncerty za 120 Kč, členové KPH
za 100 Kč, studenti, děti do 15 let a ZTP
-50% z ceny vstupenky, tzn. 60 Kč.
Žáci a učitelé ZUŠ vstup zdarma.
V úterý 26. 12. v 17 hodin
Chrám Narození Panny Marie

VÁNOČNÍ KONCERT

PROGRAM
prosinec 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
6. 12. Mikulášská nadílka pro předem
přihlášené
13. 12. Pečeme na Vánoce se sv. Lucií
15. 12. Svátek sv. Martina
20. 12. Zpívání u stromečku

prosinec 2017

Tříkrálová
sbírka 2018
V Konici a jejím okolí probíhá již 19 let Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Konice. Díky
velkému množství dobrovolníků – koledníků se
každoročně podaří vykoledovat mnoho finančních prostředků, které pomáhají Charitě podpořit realizované projekty. Tříkrálová sbírka na
Konicku proběhne v příštím roce v termínu
od 5. do 7. 1. 2018. Sbírka bude zahájena dne
5. 1. 2018 Mší svatou v 18 hodin v konickém
farním kostele. Hlavním dnem koledy bude
jako již tradičně sobota, a to 6. 1. 2018. Pro
koledníky je připraveno bohaté občerstvení, odměny v podobě dárečků a sladkostí a hlavně mnoho příjemných zážitků, které si každý koledník
odnáší s sebou a vzpomíná na ně po celý rok.

25. 12. 2017 – 2. 1. 2018 MC ZAVŘENO
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 PROSINEC 2017
6. 12. Mikulášská nadílka pro předem
přihlášené

Chcete-li nám pomoci s realizací Tříkrálové
sbírky, kontaktujte nás:
Naděžda Páleníková, DiS.
koordinátor TKS 2018, tel.: 739 524 364
email: nadezda.palenikova@konice.charita.cz
Svatava Grulichová
zást. koordinátora TKS 2018, tel.: 731 646 889
email: svatava.grulichova@konice.charita.cz

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Chrámový sbor Konice a Schola Konice,
učitelé a žáci ZUŠ Konice a jejich hosté
Vstupné: dobrovolný příspěvek

23. VÁNOČNÍ TRHY
16. 12. 2017 od 9.00 do 21.00 hodin
program viz titulní strana
Na program navazuje po ohňostroji country
večer v pohostinství U Andělky
s kapelou KAROLÍNA COUNTRY.

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
Doba trvání prohlídky s průvodcem
je cca 45 minut.
Informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
www.konicka.knihovna.cz
Dovolená: 21. 12. 2017 – 1. 1. 2018

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví, štěstí a pohody po celý rok 2018
Vám přeje
MC Srdíčko a Střednědobé plánování
rozvoje sociálních služeb Konicka.

MěKS nabízí v TIC Konice
k zakoupení vánoční balíčky,
dárkové předměty a knihy
s tématikou města Konice.
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Činnost spolku Muzeum řemesel Konicka v roce 2017

Program KČT KONICE

Předmětem činnosti našeho
spolku a jeden z našich hlavních
cílů je pozitivní prezentace
a propagace města Konice
a Olomouckého kraje. Letošní
rok byl opět nabitý událostmi
a akcemi, díky nimž jsme náš cíl
mohli úspěšně naplňovat. Posuďte sami, že jsme letos vůbec nelenili. V březnu jsme prezentovali naše muzeum na Výstavišti
Flora Olomouc na výstavě sběratelství FOR MODEL 2017, kde
měli návštěvníci možnost vidět
největší skvosty z naší sbírky seker. Začátkem dubna na prestižní události, která má za cíl ocenit a zviditelnit ty nejlepší na poli kultury v regionu, byl za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury oceněn představitel našeho spolku Muzeum řemesel Konicka pan
Pavel Šín, který zde převzal cenu hejtmana Olomouckého kraje. Květen byl ve znamení
nástupu nového ředitele Městského kulturního střediska pana Tomáše Vrby a jeho prvního kulturního počinu, na kterém jsme se spolupodíleli, a to akce nazvané DEN KONICKÉHO MUZEA.
Celá květnová neděle byla ve znamení prohlídek muzea a skvěle zvoleného doprovodného programu. V červnu se členové a příznivci Muzea řemesel Konicka už potřetí zúčastnili festivalu
Pelhřimov – město rekordů. Zájemců o prohlídku seker bylo více než minulý rok. Již nyní se
těšíme na další ročník, kde bychom rádi prezentovali náš světový úspěch v podobě zápisu do
Guinessovy knihy rekordů, jehož oficiální potvrzení nám z Londýna přišlo koncem května. Originál certifikátu Guinessovy knihy rekordů můžete shlédnout v expozici řemesel na zámku v Konici. Jako již tradičně jsme i letos podpořili akce mateřského centra Srdíčko Konice. Koncem září, k oslavám Evropského kulturního dědictví, proběhla za hojné účasti noční prohlídka muzea. Zatím poslední akcí tohoto roku byla prezentace sbírky seker na zámku v Boskovicích při příležitosti Svatohubertských slavností, kde jsme byli pozváni rodinou
Mensdorff-Pouilly. V průběhu roku jste mohli shlédnout reportáž v České televizi v pořadu
Toulavá kamera. Hodně prostoru nám taktéž věnovala regionální televize Morava ve svých
pořadech Krásně v kraji a Minuty regionu. Děkujeme všem členům, sponzorům a dobrovolníkům, kteří se podíleli nejen na přípravě světového rekordu, ale také na výše uvedených
akcích a na celkovém fungování našeho spolku. Děkujeme
Nově otevřená prodejna
dárcům, kteří přispěli svýMASA a UZENIN v Konici
mi exponáty do sbírky a také všem příznivcům spolku
Smetanova ul. 107
(ulice pod zámkem)
Muzea řemesel Konicka, bez
kterých bychom světového
tel. 582 397 500
úspěchu nedosáhli.

prosinec 2017

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ

NA KOSÍŘI

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

Ti, kteří máte rádi
turistiku, vyšlápněte
s námi 1. ledna 2018
na krátkou turistickou
vycházku na Kosíř.
Vyjíždíme vlakem v 9.11
hodin z Konice do Lutotína.
Odtud se vydáme na vrchol
Kosíře, kde přivítáme
Nový rok.
Srdečně zvou turisté
z Konice

Denně čerstvé maso a uzeniny na Váš stůl ...

PROVOZ KLUZIŠTĚ
ZAHÁJEN 4. 12. 2017

Zemědělské družstvo Vícov
Jatky a masná výroba Lešany

děti 30,– Kč / blok
dospělí 60,– Kč / blok
hokej 1 hodina 600,– Kč

Neděle 3. 12. 2017 Krakovec – sv. Ant. – autobusem ve 12.05 hodin do Laškova. Po zelené
zn. se dostaneme ke kostelu sv. Ant. 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
ve Březsku, odchod ve 13 hodin od fotbalového hřiště v Konici.
Pondělí 1. 1. 2018 NOVÝ ROK NA KOSÍŘI – odjezd vlakem v 9.11 hodin do Lutotína.

Seniorské cestování
27. října jsme se s turisty vydali na jednodenní výlet, který pořádal Olomoucký kraj pro seniory. Z velké nabídky jsme si vybrali výlet do
Javorníků. Jelikož nás bylo více, autobus byl
vypraven přímo z Konice.

První zastávkou byla návštěva jeskyní Na Pomezí, které se nachází 2 km od Lipové-Lázní.
Tyto jeskyně jsou považovány za největší podzemní jeskyně u nás. Procházeli jsme 1,7 km
dlouhými chodbami a obdivovali bohatou krápníkovou výzdobu. Prohlídka trvala asi 45 minut. Odtud nás autobus odvezl do městečka Javorník, kde nám byl přichystán oběd v restauraci pod zámkem. Po obědě jsme vystoupali na
kopec zvaný Jánský vrch, na kterém se tyčila
červenobílá budova zámku, odkud byl široký
výhled do okolí. Prohlídka se nám velice líbila,
zámek je udržovaný a pěkně zařízený. Nachází se v něm největší sbírka dýmek v ČR. I když
počasí nebylo ideální a při zpáteční cestě se
spustil déšť, všichni účastníci byli z výletu nadšeni. Děkujeme Olomouckému kraji za možnost zúčastnit se tohoto výletu a v příštím roce
se opět na nějaký výlet přihlásíme.
Eva Antlová
Den

Pronájem pro
školu či hokej

Bruslení
veřejnosti

Pronájem
pro hokej

pondělí
až
sobota

10.00 – 12.00

14.00 – 16.00

17.00 – 21.00

neděle

10.00 – 12.00

14.00 – 16.00
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