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

Pozvánka na komunitní setkání
Ve čtvrtek 16. ledna 2020 v 17.00 hodin
se uskuteční 1. setkání občanů v budově komunitního centra.
Cílem setkání je představit možnosti, které komunitní centrum
nabízí a diskutovat o plánovaných aktivitách občanů města.
Těšíme se na setkání s vámi. Tým pořadatelů.

Tříkrálová
sbírka
proběhne
11. ledna 2020
Tříkrálová sbírka se v tyto dny v konickém regionu připravuje již
po jednadvacáté. Dovolte nám proto, abychom Vás touto cestou
znovu pozvali či požádali o její podporu.
S ohledem na koledníky – dobrovolníky jsme termínem koledy zvolili
sobotu 11. ledna 2020 (celostátně doporučený termín). Svátek Tří
králů letos totiž připadá na všední den. To bychom koledníky zajišťovali velmi obtížně, a stejně tak bychom asi mnoho lidí doma nezastihli.
Večerní koledování pak s ohledem na děti není nejvhodnější. Víkend
předcházející svátku Tří králů je pro dobrovolníky nepříliš vhodný, jelikož budou probíhat prázdniny a ne všichni budou doma. Prosíme,
přijměte laskavě tento námi zvolený termín i naše koledníky. Chcete-li
a můžete, podpořte nás svým darem.
Bez již zmiňovaných dobrovolníků – koledníků by Charita Konice nebyla schopna tuto akci zabezpečit. Region, který službami pokrývá
Charita Konice, čítá 63 obcí. Ve všech obcích koledujeme s díky více
než 370 dobrovolníkům. V loňském roce se vykoledovalo 575 843 Kč
(po přičtení darů na konto a DMS činí celkový výnos 590 375 Kč).
Peníze pomohly Charitě Konice spolufinancovat provoz, pořízení vybavení a automobilů nutných pro fungování zdejších terénních služeb
(pečovatelské služby a domácí zdravotní a hospicové péče). Další využití se týkalo podpory charitativní domácí i zahraniční humanitární
činnosti. Bez tříkrálových darů a obětavosti koledníků bychom nemohli pomáhat potřebným lidem v aktuálním rozsahu našich služeb
a naše charitní projekty by byly ohroženy. V roce 2020 bychom z výnosu rádi podpořili vznik nové terénní odlehčovací služby, která bude
sloužit seniorům, hendikepovaným a o ně pečujícím osobám. Náš Dům
pokojného stáří Bohuslavice volá po řadě nutných oprav či investic
(zejména nás trápí výtah a vzduchotechnika v kuchyni), kde by nám
výnos Tříkrálové sbírky 2020 určitě citelně pomohl.
Chcete-li nám pomoci s realizací sbírky jako koledníci (dospělí
i děti), přijmeme Vás s velkou radostí.
Kontaktujte nás prosím:
Naděžda Páleníková, DiS., koordinátorka TS, tel.: 739 524 364
email: nadezda.palenikova@konice.charita.cz
Svatava Grulichová, zástupkyně koordinátorky, tel.: 731 646 889
email: svatava.grulichova@konice.charita.cz
Viktor Krejčíř je student maturitního ročníku Střední školy umění
a designu v Brně. Žije ve Velkých Opatovicích. Oblíbené má větší formáty od exteriérů přes mytologické postavy po
portréty. Kromě malby se věnuje i kresbě a ilustraci svých knih. Je také básník a jeho texty je možné si poslechnout na Youtube (PANTON – počty).
Tohoto rappera a malíře si jistě oblíbíte i přímo
na vernisáži.
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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.

Zastupitelstvo
města Konice
2. prosince 2019
Zápis č. 9/2019
z 9. veřejného zasedání zastupitelstva města
Konice konaného dne 2. prosince 2019 v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Ing. Michal Obrusník,
Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Šín,
Vlastimil Šmída, Ing. Petr Ullman, František Novák, Tomáš Vrba, Jakub Vlček
Omluveni: Antonín Vymětal, Pavel Studený,
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
18. 11. do 2. 12. 2019.
3. Návrh OZV č. 5/2019.
4. Pojmenování dvou nových ulic.
5. Žádosti o dotace na rok 2020 z rozpočtu
města – neziskové organizace.
6. Příspěvky na provoz a investice na rok 2020
příspěvkovým organizacím zřízeným městem.
7. Rozpočet města Konice na rok 2020.
8. Majetkové záležitosti.
9. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
10. Usnesení a závěr.
Ad 1) Jednání Zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
Ing. Michal Obrusník. Konstatoval, že přítomno
je 12 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Seznámil přítomné s programem
jednání v souladu s jednacím řádem a vyzval zastupitele k případnému doplnění programu jednání zastupitelstva. Zastupitelé Antonín Vymětal, Pavel Studený a Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská omluvili svou nepřítomnost na zasedání ZM. Starosta jmenoval zapisovatelkou jednání paní Veroniku Kvapilovou a dva ověřovatele
zápisu pana Ing. Arnolda Rozehnala a pana Tomáše Vrbu.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 18. listopadu 2019
do 2. prosince 2019.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Návrh OZV č. 5/2019, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Při stanovení výše poplatku se vychází z nákladů předchozího roku, tj. 2018. Náklady na systém likvidace komunálního odpadu se neustále
zvyšují. Velký vliv má provoz sběrného dvora,
který představuje 35,6% nákladů v roce 2018.
Skutečné náklady na 1 poplatníka převyšují částku 1 000 Kč. V roce 2018 byl místní poplatek
zvýšen o 50 Kč na 590 Kč. Pro rok 2020 je navrhováno zvýšit poplatek o 100 Kč na 690 Kč.
Rada města Konice doporučuje zastupitelstvu
města schválit předložený návrh OZV č. 5/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Ing. Doseděl zhodnotil náklady a výnosy svozu
odpadů.
Starosta odpověděl, že budeme uvažovat o nakoupení velkoobjemných kontejnerů do sběrného dvora, aby docházelo ještě k pečlivějšímu třídění odpadů.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál:
Pojmenování dvou nových ulic v katastrálním území města Konice. Městský úřad Konice, odbor vnitřních věcí, předkládá návrh na pojmenování dvou nově vzniklých ulic v katastrálním území města Konice.
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města Konice je předkládán návrh na pojmenování dvou nových ulic, které postupně vznikají v katastrálním
území města Konice v souvislosti s novou zástavbou – viz mapy v přílohách.
Předložený návrh je v souladu s ustanovením
§ 28 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
§ 28 odst. 1) Obci přísluší rozhodovat o názvech
částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství.
§ 84 odst. 2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno…
písm. s) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce,
o názvech ulic a dalších veřejných prostranství.
A) Odbor vnitřních věcí předkládá návrh na pojmenování nové ulice, která vede souběžně s ulicí Jiráskovou, jako ulice „Větrná“ – zdůvodnění:
- ulice je na kopci, kde je opravdu větrno a vlastníci často používají název „větrná“.
B) Odbor vnitřních věcí předkládá návrh na pojmenování ulice, která vznikne při výstavbě nových rodinných domků mezi ulicí Zádvoří a ulicí
Cihelna II jako ulice „Na Hrázi“ – zdůvodnění:
- cesta přes Zádvoří působí jako přejezd přes
hráz a nachází se zde rybník
- novostavby jsou situovány na vršek a až budou
domy stát, budou mít pod sebou část Konice
a bude to působit jako domy na hrázi.
Rada města Konice na svém jednání dne 16. září
2019 doporučila zastupitelstvu města, aby rozhodlo o názvu nově vzniklé ulice v katastrálním
území města, která vede souběžně s ulicí Jiráskovou, a která je zakreslena v mapě podle předložených písemných podkladů ze stavebního úřadu, aby se nová ulice jmenovala „Větrná“, dále
Rada města Konice doporučila zastupitelstvu
města, aby rozhodlo o názvu nové ulice v katastrálním území města, která vznikne v budoucnu při výstavbě nových rodinných domků mezi
ulicí Zádvoří a ulicí Cihelna II, a která je zakreslena v mapě podle předložených písemných podkladů ze stavebního úřadu, aby se nově vzniklá
ulice jmenovala „Na Hrázi“.
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C) Po jednání Rady města Konice byla doručena
připomínka pana Mgr. Jaroslava Nedbala, který
navrhuje, aby nové ulice byly pojmenovány podle významných rodáků osobností Konicka, kterými byli Bohumil Burian a Karel Rychnovský
– zdůvodnění v dopise viz příloha.
D) Další návrh na pojmenování ulice, který je
předkládán zastupitelstvu města, podala písemně paní Dana Kalousová, navrhuje ulici v části
nad Cihelnou nazvat ulicí Karla Gotta.
E) Pan Ing. Petr Ullman, zastupitel města Konice, vyslovil návrh, aby jedna z ulic byla pojmenovaná podle římskokatolického kněze a bývalého
děkana Františka Škody, který působil na farnosti v Konici 25 let.
F) Zastupitelstvo města Konice může na svém
jednání navrhovat jiné názvy ulic. Současně jsou
předkládány další možné návrhy na pojmenování nově vzniklých ulic – podle spisovatele, který
bydlel v Konici na náměstí – ulice „Zeno Dostála“, nebo např. ulice „Ladova“, „Alšova“ atd.
Zastupitelé odhlasovali výběr ulic. Ulice s názvem
B. Buriana získala 7 hlasů, ulice K. Rychnovského
získala 8 hlasů a ulice s názvem F. Škody získala
5 hlasů. Vybrány byly ulice s nevyšším počtem
hlasů, tedy ulice B. Buriana a K. Rychnovského.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál:
Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2020 pro neziskové organizace, které nejsou zřízeny městem.
Důvodová zpráva:
Předkládáme Zastupitelstvu města Konice žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok
2020 pro neziskové organizace, které nejsou zřízeny městem, a to (konkrétní žádosti viz přílohy).
1. Charita Konice 300 000 Kč, pečovatelská služba celoroční činnost (pohonné hmoty, údržba
a opravy vozidel, elektrická energie).
2. Charita Konice 150 000 Kč, domácí zdravotní
a hospicová péče celoroční činnost (pohonné
hmoty, údržba a opravy vozidel, materiální náklady).
3. Tělocvičná jednota Sokol Konice 300 000 Kč,
celoroční činnost (zajištění provozu areálu Sportovní ul. vodné, stočné, el. energie, plyn, odpad,
drobná údržba areálu, nákup sportovního vybavení).
4. Junák – český skaut středisko Konice 10 000 Kč
na akci (investici) zakoupení táborového hangáru.
Žádost Charity Konice pečovatelská služba byla
projednána v Radě města Konice dne 7. 10. 2019
a doporučila schválit částku 150 000 Kč, žádost
Charity Konice domácí hospicová péče byla projednána v Radě města Konice dne 7. 10. 2019
a doporučila schválit částku 100 000 Kč, žádost
Sokola Konice byla projednána v Radě města Konice dne 4. 11. 2019 a doporučila schválit částku
90 000 Kč a žádost Junák – český skaut Konice
byla projednána v Radě města Konice dne 4. 11.
2019 a doporučila schválit částku 10 000 Kč. Poskytnutí příspěvků vychází z předpokladu finančních možností města roku 2020. Starosta
upřesnil důvodovou zprávu, že se jedná o dotace, kdy rozhodnutí je v pravomoci zastupitelstva
(nad 50 tis. Kč a Junáku investiční dotace).
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál:
Příspěvky na provoz a investice na rok 2020
příspěvkovým organizacím.

leden 2020
Důvodová zpráva:
Rada města Konice schválila usnesením č. 20/
2019 bod 4, dne 7. 10. 2019 rozpočty příspěvkových organizací, a to Mateřské škole Konice, Základní škole a gymnáziu Konice a Městskému kulturnímu středisku Konice.
Zastupitelstvo města Konice schválilo dne 18. 11.
2019 vznik nové příspěvkové organizace usnesení č. 8/2019 Technické služby Konice, příspěvková organizace.
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 84b)
schvaluje Zastupitelstvo města Konice příspěvkovým organizacím příspěvky na provoz a investice, které jsou součástí rozpočtu města Konice.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál:
Rozpočet města na rok 2020.
Důvodová zpráva:
Dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejní veřejná
instituce (obec) návrh rozpočtu na rozpočtový
rok v členění:
a) Schválený rozpočet na rozpočtový rok předcházejícího roku, na který je předkládán návrh
rozpočtu (dále předcházející rok).
b) Očekávané, nebo skutečné plnění rozpočtu za
předcházející rok.
c) Návrh rozpočtu na rok 2020 v členění příjmů
a výdajů města Konice.
Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 4 předkládám návrh rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby,
kdy návrh rozpočtu příjmů je členěn dle rozpočtových položek a tříd, návrh rozpočtu výdajů je
členěn dle paragrafů a tříd. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji je řešen předloženým návrhem na financování.
V příjmové části návrh rozpočtu vychází ze skutečnosti k 30. 9. 2019 a předpokladu vývoje do
konce roku 2019. Výdaje města jsou navrženy na
úrovni, která odpovídá předpokládaným příjmům a daným splátkovým povinnostem.
1. Rozpočet příjmů 2020 v Kč.
2. Rozpočet výdajů 2020 v Kč.
3. Financování rozdílů mezi příjmy a výdaji v roce 2020 v Kč.
4. Komentář k rozpočtu výdajů 2020.
5. Sociální fond v Kč.
6. Přehled o stavu úvěrů města k 31. 10. 2019.
Návrh rozpočtu města na rok 2020 projednán finančním výborem dne 23. 10. 2019 a Radou města Konice dne 4. 11. 2019 usnesení č. 21/2019.
Ing. Doseděl požádal o vysvětlení k tabulce Přehledy smluv o úvěrech. Přítomná vedoucí finančního odboru Městského úřadu Konice podala
bližší vysvětlení.
Ad 8) Zastupitelé obdrželi materiál majetkových
záležitostí:
a) Prodej pozemku p. č. 653/2 v k. ú. Konice –
Pechovi.
Místním šetřením bylo zjištěno, že manželé Pechovi neoprávněně užívají pozemek p. č. 653/2
v k. ú. Konice o výměře 32 m2. Na pozemku mají
oplocenou předzahrádku a verandu. Pozemek se
nachází v ulici Smetanova u domu č. p. 55 v Konici. MPO je vyzval k podání žádosti o prodej nebo pronájem. Podali žádost o prodej. Odbor dopravy, stavební úřad a MPO s prodejem souhlasí.
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MPO navrhuje dle Pravidel pro stanovení ceny pozemků města při jejich prodeji prodej za 100 Kč/
m2, tj. celkem za 3 200 Kč. Záměr č. 2019-16 byl
zveřejněn od 25. 9. do 11. 10. 2019. Rada města
Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice
usnesením č. 21/2019-23 ze 4. 11. 2019 schválit
prodej pozemku p. č. 653/2 v k. ú. Konice manželům Pechovým za cenu 100 Kč/m2.
b) Prodej části pozemku p. č. 468/1 v k. ú. Konice – Hradil.
Místním šetřením bylo zjištěno, že p. František
Hradil neoprávněně užívá část pozemku p. č.
468/1 v k. ú. Konice. Jedná se o zahrádku, která
je oplocena kamennou zídkou a plotem. Jedná se
o pozemek ve spojce mezi Vodní a Smetanovou
ulicí. MPO vyzval p. Hradila k podání žádosti
o pronájem. P. Hradil žádost o pronájem podal,
ale má zájem o odkoupení pozemku. Odbor dopravy a MPO s prodejem souhlasí. Stavební úřad
nedoporučuje prodej a navrhuje pronájem, protože v případě potřeby by byl pozemek využit
pro uložení potřebného materiálu nebo sítí (sloup
VO, sloup NN…). Dle MPO se pozemek nedá k výše uvedeným účelům využít a v budoucnu se bude
muset zídka opravit. MPO navrhuje dle Pravidel
pro stanovení ceny pozemků města při jejich prodeji prodej za 100 Kč/m2. Záměr č. 2019-17 byl
zveřejněn od 25. 9. do 11. 10. 2019.
Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu
města Konice usnesením č. 21/2019-24 schválit prodej části pozemku p. č. 468/1 v k. ú. Konice p. Františku Hradilovi za cenu 100 Kč/m2.
Ing. Ullman požádal o přesnější vysvětlení k pozemku na prodej. Starosta upřesnil dle geometrického plánu. Zastupitelé se shodli o rozšíření
usnesení k tomuto bodu.
c) Prodej části pozemku p. č. 1199/4 v k. ú.
Runářov – Slavíček.
P. Jiří Slavíček žádá o prodej pozemku kolem jeho domu č. p. 115 v Runářově za účelem výstavby garáže a zřízení zahrady. Na místním šetření
za přítomnosti osadního výboru byl dohodnut
prodej pozemku – viz příloha č. 8c2. MPO navrhuje prodej dle této přílohy. Odbor dopravy a stavební úřad s prodejem dle této přílohy rovněž
souhlasí. Náklady spojené s prodejem pozemku
bude hradit kupující – geometrický plán na zaměření pozemku a kolek do katastru nemovitostí.
Kupní smlouvu zpracuje město Konice. MPO navrhoval Radě města Konice prodej za cenu vedenou v účetnictví města 51 Kč/m2. Záměr č. 201918 byl zveřejněn od 25. 9. do 11. 10. 2019. Rada
města Konice doporučuje Zastupitelstvu města
Konice usnesením č. 21/2019-25 ze dne 4. 11.
2019 schválit prodej části pozemku p. č. 1199/4
v k ú. Runářov p. Slavíčkovi za cenu 100 Kč/m2
dle důvodové zprávy a přílohy č. 8c2.
Ad 9) Připomínky, dotazy:
- starosta seznámil zastupitele s činností radnice ve vztahu k přípravě investic: K záměru vybudování chodníku v ulici Zádvoří bylo na jednání
s ředitelem Správy silnic Olomouckého kraje dohodnuto, že SSOK a město Konice připraví investici „společným postupem“, SSOK přislíbila, že
zadá projekt na rekonstrukci komunikace a vytvoření chodníku. Do realizace budou zapojeni
i správcové sítí,
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- dalším záměrem radnice je oživení vybudování
cyklotrasy od Prostějova do Konice, jednání zúčastněných obcí a krajských cyklokoordinátorů
bude zahájeno v lednu 2020,
- ve vztahu k dotačním zdrojům seznámil zastupitele s informací o záměru Ministerstva místního rozvoje o možném vyloučení Konice a dalších
měst z Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace. Pro zachování současného
území (včetně Konice) proběhlo několik intenzivních jednání, která vyústila odesláním osobního dopisu starosty panu premiérovi Vlády ČR,
- ve vztahu ke krátkodobým plánům seznámil
zastupitele s přípravou rekonstrukce chodníků
v okolí náměstí a u školy s vazbou na čerpání dotací z Regionu Haná.
Ing. Ullman se dotázal, zda bychom mohli oslovit majitele potoka na ulici Vodní, kvůli znečištění. Starosta konstatoval, že v letošním roce se se
správcem – České lesy, podařilo vyčistit přítok od
Březska, údržbu koryta Divokého potoku v Čuníně a prořezání usychajících stromů na katastru
města při výjezdu na Čunín. Se správcem toku
budeme jednat i v následujících letech.
Ing. Doseděl navrhl, zda by se nemohl využívat
projektor na jednání zastupitelstev. Starosta:
„Předpokládám, že na lednovém mimořádném
zasedání již budeme zobrazovat materiály prostřednictvím projektoru, záměr je navázán na
plán distribuce materiálů zastupitelům v elektronické formě“.
P. Vrba upozornil na špatný stav chodníku (nájezdu) mezi potravinami Coop a náměstím, z důvodu bezpečnosti navrhuje opravit.
P. Hájek se dotázal na cenu pořízených nových
kontejnerů, zda jsou tyto kontejnery nové či repasované. Starosta: „Kontejnery, o kterých mluvíte, byly zakoupeny jako nové v roce 2018“.
P. Hájek upozornil na nedostatek žlutých kontejnerů na plasty v Křemenci. Starosta odpověděl,
že pokud dosavadní kontejnery nepostačují, doplníme, problém může být s místem pro umístění třetího kontejneru, ověříme.
P. Škrabal se dotázal, zda se eviduje, kolik odpadů vyveze společnost ASA a kolik Služby města
Konice. Bc. Vrbová, vedoucí FO: „Ano, záznamy
o odpadech evidujeme, pokud budete mít zájem,
můžete přijít nahlédnout“.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy
a připomínky, starosta poděkoval za účast na
veřejném jednání zastupitelstva, které ukončil
v 19.40 hodin. Zastupitele vyzval k setrvání na
krátkou pracovní poradu ve vztahu k přípravě
mimořádného zasedání zastupitelstva v lednu
2020.
Ing. Michal Obrusník starosta
Jaroslav Procházka místostarosta
Usnesení 9/2019:
Zastupitelstvo města Konice dne 2. 12. 2019:
1. Schvaluje program jednání zastupitelstva.
2. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 18. 11. do 2. 12. 2019.
3. Návrh OZV č. 5/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
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Zastupitelstvo města Konice schvaluje v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) předloženou obecně závaznou vyhlášku města Konice
č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s účinností od 1. 1. 2020.
4. Pojmenování dvou nových ulic v katastrálním území města Konice.
a) Zastupitelstvo města Konice rozhodlo o názvu
nově vzniklé ulice v katastrálním území města,
která vede souběžně s ulicí Jiráskovou, a která je
zakreslena v mapě podle předložených písemných podkladů ze stavebního úřadu, aby se nová
ulice jmenovala „Karla Rychnovského“.
b) Zastupitelstvo města Konice rozhodlo o názvu nové ulice v katastrálním území města, která
vznikne v budoucnu při výstavbě nových rodinných domků mezi ulicí Zádvoří a ulicí Cihelna II,
která je zakreslena v mapě podle předložených
písemných podkladů ze stavebního úřadu, aby se
nová ulice jmenovala „Bohumila Buriana“.
5. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2020 pro neziskové organizace, které nejsou zřízeny městem.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje poskytnutí dotací na rok 2020 z rozpočtu města, a to:
a) Charitě Konice – pečovatelská služba ve výši
150 000 Kč.
b) Charitě Konice – domácí zdravotní a hospicová péče ve výši 100 000 Kč.
c) Tělocvičné jednotě Sokol Konice ve výši
90 000 Kč.
d) Junák – český skaut středisko Konice ve výši
10 000 Kč.
6. Příspěvky na provoz a investice na rok 2020
příspěvkovým organizacím.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje příspěvkovým organizacím zřízeným městem Konice příspěvky dle předloženého návrhu v celkové výši
8 948 000 Kč, z toho:
a) Mateřská škola Konice, příspěvková organizace, IČ: 70988480, na provoz 900 000 Kč.
b) Základní škola a gymnázium města Konice,
příspěvková organizace, IČ: 47918594, na provoz 4 600 000 Kč, na investice 70 000 Kč.
c) Městské kulturní středisko Konice, příspěvková
organizace, IČ: 00209988, na provoz 2 000 000 Kč.
d) Technické služby Konice, příspěvková organizace, na provoz 1 378 000 Kč (příspěvek na provoz bude upravován a předkládán Zastupitelstvu
města Konice k projednání během roku 2020
dle vývoje příspěvkové organizace).
7. Rozpočet města na rok 2020
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočet města Konice na rok 2020, a to dle předloženého návrhu zveřejněného na úřední desce města Konice a příloh č. 1 až 6 této důvodové zprávy.
2. Ukládá finančnímu odboru vypracovat rozpis
schváleného rozpočtu.
8. Prodej pozemku p. č. 653/2 v k. ú. Konice –
Pechovi
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje prodej pozemku p. č. 653/2 v k. ú. Konice manželům Pechovým za cenu 100 Kč/m2.
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2. Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesením.
9. Prodej části pozemku p. č. 468/1 v k. ú. Konice – Hradil
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 468/1
v k. ú. Konice, jehož součástí je opěrná kamenná zeď p. Františku Hradilovi za cenu 100 Kč/m2,
s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem části pozemku dle kupní smlouvy vypracované MPO úřadu města.
2. Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření kupní smlouvy v souladu s výše uvedeným
bodem usnesení.
10. Prodej části pozemku p. č. 1199/4 v k. ú.
Runářov – Slavíček
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 1199/4
v k. ú. Runářov p. Slavíčkovi za cenu 100 Kč/m2
s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem pozemku dle důvodové zprávy a přílohy
č. 8c2.
2. Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření kupní smlouvy v souladu s výše uvedeným
bodem usnesení.
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3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství podle Obecně závazné vyhlášky č.
1/2019
Obecně závazné vyhlášky města Konice jsou uvedeny v úplném znění na internetových stránkách
www.konice.cz.
Podrobné informace k vyhláškám
http://konice.cz/vyhlasky/ds-1028/p1=2531
Kontakt Městského úřadu Konice:
Podatelna
tel.: 582 401 411
e-mail: podatelna@konice.cz
e-mail: město-konice@konice.cz
internet: www.konice.cz
Pokladna na podatelně
Masarykovo nám. 27, tel.: 582 401 407
Pondělí a středa: 7.30 – 16.30 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek: 7.30 – 14.30 hodin

PLATBY MÍSTNÍCH
POPLATKŮ
PRO ROK 2020
Místní poplatky je možné hradit složením hotovosti na pokladně MěÚ, platební kartou, poštovní poukázkou, převodem na účet města číslo:
1826701/0100 Komerční banka.
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 splatný do 30. června příslušného roku:
- za prvního psa 100 Kč za rok, od stáří 3 měsíců
- za každého dalšího 150 Kč za rok, od stáří 3 měsíců
2. Místní poplatek za komunální odpad podle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 splatný jednorázově do 30. června příslušného
roku.
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba přihlášená v obci 690 Kč,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu, tj. 690 Kč; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci
poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Bobr doputoval
do Konice
Příroda si proklestila cestu i k nám do Konice
v podobě nového vodního živočicha – bobra. Při
procházce kolem třetího rybníku pod Konicí, zvaného „Šištót“, jsme narazili na první známky jeho
přítomnosti – okousaný strom přímo u rybníka
(jak dokazují přiložené fotografie). Bylo by ještě
mnohem zajímavější, kdyby se nám podařilo vyfotit přímo i tohoto vetřelce. Jistě nebude trvat
dlouho a strom řádění bobra nepřežije a padne
za jeho oběť na vodní hladinu. Pozoruhodné na
situaci je to, že si vyhlédl strom v blízkosti silnice, kde sice není moc velký provoz, ale ve směru
toku Romže by měl určitě klidnější místo svého
pobytu. Chtěl bych poukázat na to, že tento druh,
který se u nás usadil, nemá ve volné přírodě přirozeného nepřítele a dorůstá délky 100 až 130 cm,
s váhou kolem 30 kg. Doufám, že než vyjde tento
článek, bude strom stále ještě stát na svém místě.
Inkriminované místo se nachází kousek od jedné
námi rekonstruované lavičky. K tomu bych jen rád
podotkl, že jsme trochu vyčistili výhled od laviček. Bohužel se mezi námi najdou i takoví návštěvníci, kteří si ničeho neváží a prostranství kolem laviček bylo opětovně plné plastů a dalšího
nepořádku. Snad se to změní.
V tomto novoročním čase vám přeji pohodu
a i nadále vás budu informovat o celé situaci.
Zdraví vás Petr Novák
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Advent v MŠ Konice
A už je tu zas, ten vánoční čas, čas adventu. Pro
děti i paní učitelky to znamená hodně práce a povinností. Vyrobit adventní věnečky, upéct cukroví, připravit se na Mikuláše, čerta a andílka, myslet i na ptáčky, aby měli v zimě co zobat, nazdobit
stromeček, vyzdobit třídu, vyrobit přáníčka nebo
dárečky, napsat Ježíškovi, no a hlavně se připravit na besídku.
Začátkem prosince to začalo. Jedno oddělení po
druhém se pustilo do zdobení stromečku a pečení vánočního cukroví. Školka voněla vánocemi.
V rámci programu „Děti na větvi“ (Region Haná),
jsme se seznámili s výrobou krmítka pro ptáčky,
kteří u nás zůstávají přes zimu, a svými vlastními silami pro ně vyrobili zobání ze sádla a slunečnice.

V každé třídě se to na nástěnkách začalo hemžit
peklíčky s čerty. 5. prosince Mikuláš s čertem
a andílkem všechny děti navštívil. Děti zazpívaly
písničky a básničky. Ty, co trochu zlobily, slíbily,
že se polepší a všechny za odměnu dostaly balíčky s dobrůtkami. Pak jsme se vydali na náměstí
ke stromečku, kde jsme si společně zazpívali a zatancovali.
Už se blížila doba besídek. Vyráběli jsme přáníčka nebo dárečky a hlavně jsme pilně procvičovali písničky, básničky, pohádky a tanečky. V rámci projektu „Děti hrají dětem“ jsme se všichni vystřídali a podívali na besídky v jiných odděleních,
abychom své kamarády povzbudili a ocenili jejich snahu. No a na besídkách jsme svým blízkým
předvedli vše na jedničku. Píle a statečnost dětí
byla odměněna velkým potleskem a pochvalou
a všichni jsme si pochutnali na dobrém cukroví,
čaji či kávě.
Abychom udělali radost i někomu jinému, jako
každý rok zavítaly děti z „Koťátek“do Domova důchodců v Jesenci, kde potěšily babičky a dědečky
svým vystoupením. Tam je díky sponzorskému
daru dovezl autobus Busy Studená, za což děkujeme.
Vše vyvrcholilo velkou odměnou pro děti, nadílkou nových hraček a her pod stromečkem. Bylo
krásné vidět jejich rozzářené a zvídavé pohledy.
Odměna za jejich píli a snahu.
Vánoce jsou kouzelné nejen pro děti, ale i pro dospělé, a tak vám všichni přejeme úspěšný vstup
do nového roku, pevné zdraví a mnoho úspěchů
v novém roce.
Zdeňka Šmídová, učitelka MŠ Konice

ZPRAVODAJ KONICE
Městská knihovna Konice

www.konicka.knihovna.cz
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25 let vánočních trhů
v Konici
Je to až neuvěřitelné, ale je to tak. Již 25. ročník
této velké akce máme za sebou. Nevím vůbec jak
začít s touto reportáží a povinností je v hlavě ještě moc. Málokdo si asi uvědomí, kolik to dá práce
a jak velký musí být organizační tým včetně ochotných sponzorů a vše s přáním moudrého počasí.
Ještě měsíc po akci nás čekají účetní záležitosti.
Teď ale musíme v MěKS vyčlenit 40 hodin na sestavení tohoto Zpravodaje Konice. Jen pro zajímavost uvedu, že se nám organizátorům společně „prokutálí kasami“ (bez trhovců) přes 300 tisíc Kč. Využiji barevnosti této stránky a nejdříve
vložíme nějaké fotografie a odkazy na zdroje, kde

Leden 2020 - galerie zámku Konice

Výstava ilustrací a komiksů Kláry Smolíkové
– Tajná dvojka v galerii zámku.
Ilustrace z knih spisovatelky Kláry Smolíkové
vám přiblíží atmosféru detektivního žánru pro
děti. Napínavé příběhy dvou kamarádů Artura
a Báry, kteří za pomocí moderních technologií
řeší zapeklité záhady, doplní pracovní listy, které procvičí postřeh a zvídavost malého čtenáře.
Za jejich vyplnění si můžete v knihovně vyzvednout drobnou odměnu.
Vlasta Snášelová, knihovnice
ZUŠ Konice
Na Příhonech 425, Konice

Z činnosti ZUŠ KONICE
Jako každoročně i naše škola přispěla svým dopoledním programem k obohacení vánočních
konických trhů. Na podiu zazpíval několik písní
s vánoční tematikou dětský pěvecký sbor Koníček vedený paní ředitelkou Danielou Blahovou.
Poslední píseň si děti zazpívaly společně s doprovodem dětské kapely Flames, která následně účinkovala v programu a poté ji vystřídali sóloví popoví zpěváci. Celý dopolední program ZUŠ
Konice zakončila hudební skupina Oceán.
Všem dětem a pedagogům za vzornou přípravu patří velké díky!
Helena Hrabalová
zástupkyně ředitelky ZUŠ Konice

Muzeum řemesel Konicka, z. s., má zájem o obrazy malířů M. Dostála, F. Krejčího
a F. Navrátila. Tyto obrazy vykoupíme za přijatelnou cenu, nebo je můžete darovat.
Obrazy budou umístěny v expozici na zámku. Kontakt: předseda spolku 724 328 934.
PŘEJEME VÁM V NOVÉM ROCE HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY

foto: Tomáš Továrek
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foto: Tomáš Továrek

toho uvidíte mnohem více. Nebudu opisovat program, co se událo, to jste si určitě všichni užili.
Vše klapalo jak mělo, a to je hlavní. Prozradím jen,
že ještě byla v plánu velkoplošná projekce na pódiu s rozhovory zakladatelů a fotografie z archivu za celičkých 25 let. To už ale nebylo v rámci finančních možností a našich společných sil dosažitelné. Pětadvacítka je přece jen číslo, a to nebude měnit nic na tom, že zase příští rok budeme
o krok lepší. Díky polední nepřízni počasí nám to
zabalili tři prodejci s řemeslnými výrobky. Jestli
budou finanční možnosti, určitě jim příště připravíme lepší stánkové podmínky. Návštěvníkům
déšť až tak moc nevadil, protože využili tento nečas k návštěvě rekonstruované budovy sokolovny, nyní komunitního centra a zámku s výstavou
reprodukcí Josefa Lady. Na obojích místech je čekalo drobné pohoštění. Automechanika, a. s., představila pod vánočním stromem a u KC svoje náměty na vánoční dárky. Preciosa dodala do KC nádhernou obří, sklíčkovou dekoraci, která byla lákadlem pro všechny selfíčkáře. Kolem páté hodiny k nám do Konice zavítal na „kontrolu“ i hejtman
Olomouckého kraje a jak sám říkal „Prostějovák“
Ladislav Okleštěk. Jeho slova chvály na skvělou
organizaci a vývoj dění v Konici nás zainteresované velice hřál a povzbudil. Slíbil, že na takovou
akci Olomoucký kraj opět rád přispěje i v příštím
roce. Jsme za to velice rádi a je už čas vám také
opět představit všechny sponzory a partnery této
akce, bez kterých by to opravdu nešlo.
Obrovské poděkování pro:
OLOMOUCKÝ KRAJ, MĚSTO KONICE, INSTA CZ,
s. r. o., NADACE PRECIOSA, KOVO Konice, KAMENOSOCHAŘSTVÍ Emil Müller a synové, LINAPLAST, s. r. o., Lékárna Konice, s. r. o., Vodovody

a kanalizace Prostějov, a. s., PRODOMA, SE Stavebniny Konice, STAMO Konice, MAREK SPEDITION, s. r. o., MODĚVA – oděvní družstvo Konice,
BAMEDILA, s. r. o., REMARKPLAST, s. r. o., Jaroslav Uhlíř Konice, spol. s r. o., NABISWERA, s. r. o.,
STK Konice, PLANEO ELEKTRO – David Urban,
ASTORIE, a. s., ZS BOHUSLAVICE, a. s., PNEU+
AUTOSERVIS FIALA, ZOD LUDMÍROV, KOČIŘÍK
Autoopravna Konice, RADOSLAV SMÉKAL – stavební činnost, VODIS OLOMOUC, s. r. o., ŽIVŇÁK,
RESTA, spol. s r. o., Lukáš a Marek Svobodovi, SANITKA TRANS – Hájek, KÁMEN HEMZAL, Květiny Ptáčková, s. r. o., Vazba věnců Libor Svoboda,
Ing. Arnold Rozehnal, MUDr. Svatava Dvořáková,
Bukovec – dveře, okna, vrata, JEDNOTA BOSKOVICE, Stomaprolife, s. r. o., David Čadílek – stavební práce, Zemědělská a lesní společnost, s. r. o.,
Muzeum řemesel Konicka, z. s., Rádio Haná, Český rozhlas Olomouc, Furtovnik.cz, Prostějovský
Večerník, Deník.cz, registrované prodejce a všechny dárce do tomboly.
Děkujeme všem, kteří nám s akcí pomáhali
a určitě bych na někoho zapomněl, proto konkrétní osoby nejmenuji. Oni vědí! :-)
Poděkování patří i Svobodovým z Ochoze za darovaný strom, pracovnicím Městského úřadu
a SMK, s. r. o., za ozdobení, Muzeu řemesel Konicka, z. s., za zvoničku přání. SDH Konice si taky zaslouží pochvalu za občerstvení i dozor jak požární, tak i zdravotní. Policie města i státní včetně
security opět na výbornou, včetně obslužné čety
pracovníků vedené Pavlem Veselým a MěKS Konice. Doufám, že se vám programy všech tří míst
akce líbily a všichni účinkující včetně prodejců vás
uspokojili k dobré náladě. Letos se opět sejdeme,
a to už 12. prosince, tak se držte ve zdraví!
Hodně štěstí v novém roce vám za celý tým
Městského kulturního střediska Konice přeje
Tomáš Vrba a za Flame in Stars Miloš Polák.

Dne 16. 12. 2019 byl předán panu řediteli
Charity Konice Mgr. Marku Navrátilovi
výtěžek z tomboly na vánočních trzích
ve výši 24 555 Kč.
Výtěžek půjde na léčbu ke konkrétnímu dítěti.

Stěhování dispečinku
a zázemí pečovatelské
služby Charity Konice
Pečovatelská služba Charity Konice bude od
pondělí 20. ledna 2020 sídlit na adrese Karafiátova 12, v prostorách bývalého výkupu, tzv.
„na sépce“. Jedním z nejdůležitějších důvodů stě-
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hování je množství parkovaných automobilů na
Zahradní ul., tedy vozů služebních i vozů zaměstnankyň většinově dojíždějících z okolí. S tím souvisí opakující se, pochopitelné stížnosti, jinak velmi vstřícných a tolerantních místních obyvatel.
Každá trpělivost má ale své meze, a situace by byla nadále již neudržitelnou. V pečovatelské službě momentálně pracuje 16 pracovnic. Zvyšující
se počet pracovnic, omezená kapacita prostor
a hygienického zázemí ve stávajícím sídle dispečinku pečovatelské služby se dostaly do rozporu
s aktuálně platnými standardy, na což jsme byli
upozornění pracovnicí hygieny při probíhající
kontrole. I přes toto upozornění jsme tušili, že
už se nejedná o vyhovující stav. Stísněné prostory zejména v době povinné služební administrativy a přestávek se i přes nesporně pozitivní ladění kolektivu přece jen projevují určitým napětím. Doporučení nadřízeného Charitě Konice, při
jeho návštěvě u nás, pak bylo asi poslední kapkou k rozhodnutí ke změně. Nově zvolené prostory mají kromě řešení zejména výše popsaných
problémů, také nespornou přednost pro klienty
a zájemce o službu. Nachází se totiž v blízkosti
centra Konice, kdy náměstí i autobusy jsou téměř „za rohem“.
Prostory jsou připravené k nastěhování bez nutnosti investic či větších úprav. Zabezpečení vozidel v daném objektu je pro terénní služby více
než důležité. Přímo v těchto prostorách navíc
v průběhu roku 2020 přibude zázemí nově připravované terénní odlehčovací služby, tzn. další
pracovníci, administrativa i automobil.
Společnost DHL, která momentálně v olomoucké centrále rekonstruuje svoje kanceláře, darovala Charitě Konice velmi zachovalý kancelářský
nábytek jako stoly, šuplíkové kontejnery, kancelářské židle a policovou skříň. Vše bude využito
v zázemí obou výše jmenovaných terénních služeb.
V budově Města Konice na Zahradní 690 zůstávají i nadále naše zdravotní setry (domácí zdravotní a hospicová péče), středisko osobní hygieny, sklad kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a administrativní zázemí Charity Konice
(tj. pokladní, účetní, mzdová účetní a ředitel).
I přes velmi vstřícné finanční podmínky pronájmu těchto prostor bude pečovatelská služba zatížena vyššími náklady. V předchozích letech se
nám podařilo z části modernizovat vozový park
této terénní služby. Šetříme tak nemalou část nákladů, které jsme jinak museli vynakládat na
opravy. Tyto ušetřené peníze můžeme použít na
zajištění zázemí stávající služby a navíc i na zázemí připravované nové terénní odlehčovací služby. Tento rozvoj bychom bez nových prostor patrně nezvládli.
Nepohoda na pracovišti není dobrým východiskem pro pracovnice pomáhajících profesí, které
potřebují dobrou náladu doslova „přivézt“ do domácností klientů. Pevně věříme, že i touto změnou posílíme personální stabilitu a tím také kvalitu a spolehlivost poskytované služby našim seniorům a hendikepovaným.
Kontakt:
Naděžda Páleníková, DiS.
vedoucí pečovatelské služby, tel.: 739 524 364
email: nadezda.palenikova@konice.charita.cz

ZPRAVODAJ KONICE
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Program KČT Konice
leden 2020
Středa 1. 1. 2020 – NOVÝ ROK NA KOSÍŘI
Neděle 12. 1. 2020 Ladín – sraz ve 13.00 hodin
u sokolovny, vydáme se na okruh kolem Konice.
Půjdeme do Březska, dále pokračujeme po silnici do Ladína a odtud zpět do Konice. 8 km.
Neděle 19. 1. 2020 Křemenec – Zavadilka –
sraz ve 13.00 hodin na autobusovém nádraží, po
silnici dojdeme do Křemence, odtud neznačenou
cestou kolem obrázku na Zavadilku a polní cestou ke křížku a do Konice. 8 km.
Neděle 26. 1. 2020
Výroční členská schůze KČT ve 14.00 hodin na
zámku v Konici.
Všem turistům i příznivcům přejeme
krásný a spokojený nový rok a mnoho
pěkných vycházek a turistických zážitků
v nastávajícím roce 2020.

únor 2020
Neděle 2. 2. 2020 Hačky – odchod od sokolovny
ve 13.00 hodin. Neznačenou cestou přes Březsko
dojdeme do Klužínka, a dále neznačenou cestou
pokračujeme do Haček. Po občerstvení se vydáme přes Rakůvku a Ochoz zpět do Konice. 12 km.
Neděle 9. 2. 2020 Stražisko – vlakem ve 13.00
hodin na Stražisko. Po MZ se vydáme kolem potoka v Hlubokém až k novému altánku, kde si
opečeme uzeninu. Vrátíme se zpět ke studánce
U Františka a pokračujeme dále k ŽZ, kterou dojdeme do Ptení na vlak. Odjezd v 17.31 hodin do
Konice. 10 km.
Neděle 16. 2. 2020 Ponikev – sraz ve 13.00 hodin u benzínky. Po silnici se vydáme do Jesence
ke hřbitovu. Neznačenou cestou dojdeme k silnici, po které se vydáme do Ponikve. Zde se napojíme na ČZ, která nás dovede přes Březsko do Konice. 10 km.
Neděle 23. 2. 2020 Bohuslavice – busem ve
12.00 hodin do Hvozdu, odtud po silnici do Bohuslavic. Dále přes Rakůvku do Ochoze a po ŽZ
do Konice. 12 km.
Neděle 1. 3. 2020 – ve 14.00 hodin. Místo bude
upřesněno. Beseda s promítáním diapozitivů
z cest a cestování našeho KČT po Česku i cizině.
Obrázky z cest po Ománu, doplněné výkladem
a vzpomínkami.
INZERCE

!!AKCE!!

TVRDÉ DŘEVO
Prodám palivové dřevo štípané,
měkké / tvrdé rovnané
50 / 100 cm,
sypané 25 – 50 cm,
smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

PROGRAM
leden 2020
Kostelní 46 (přízemí zámku), Konice 798 52
www.konice.charita.cz
mail: charita.srdicko@centrum.cz
tel.: 739 246 019, zřizovatel Charita Konice
do 3. ledna 2020 MC ZAVŘENO

V NOVÉM ROCE VÁM PŘEJEME
HODNĚ LÁSKY, ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ
A POHODY :-)
Pondělí (8 – 12 hodin)
Volná herna
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
Středa, Pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
8. 1. – Tři králové – zpíváme u jesliček
od 10.00 hodin v konickém kostele
15. 1. – Sněhuláčkovo dopoledne
22. 1. – Ptáčci v zimě
29. 1. – 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

MIMOŘÁDNÉ AKCE – LEDEN 2020
11. 1. (od 9.00 hodin)
Tříkrálové koledování se Srdíčkem
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VÝSTAVY
Galerie zámku Konice
10. ledna – 7. února
Po –Pá: 9.00 –12.30 a 13.00 –16.00 hodin

ORÁKULUM BAREV
Obrazy Viktora Krejčíře
Vernisáž 10. ledna v 17.00 hodin
2. – 31. ledna

TAJNÁ DVOJKA
Výstava ilustrací a komiksů Kláry Smolíkové

VÝSTAVA
KONCERTY
Koncertní sál zámku Konice
Středa 8. ledna v 19.00 hodin

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Kapela Noproblem z Kostelce na Hané
Vstupné: dobrovolný příspěvek

DIVADLA
Sobota 11. ledna v 19.00 hodin KD Jesenec

TURECKÁ KAVÁRNA
(Náhradní termín představení)

AKCE
Čtvrtek 16. ledna v 17.00 hodin

PRVNÍ SETKÁNÍ
v novém komunitním centru

KNIHOVNY
Konice – půjčovní doba
Po, St, Pá: 9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
Leden – výstava ilustrací a komiksů
Kláry Smolíkové v galerii zámku
PROFI BALENÍ KNIH
tel.: 582 396 487, www.konicka.knihovna.cz
Křemenec – půjčovní doba
Pátek (zimní čas): 16.00 – 17.30 hodin
Nová Dědina – půjčovní doba
Sobota – lichý týden: 14.00 – 15.00 hodin

TIC KONICE / ZÁMEK
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV
z dotačního titulu OL Kraje
Podpora prorodinných aktivit
a z dotace Města Konice
INZERCE

Žijeme uspěchaně v přeplněném městě,
rádi bychom si alespoň
o víkendu užili klidu v přírodě.

Nabídněte prosím RD
nebo chalupu
na tel.: 732 715 267

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).
Informace: 739 333 721, 582 334 987
Správce zámku: 602 934 905

PROVOZ KLUZIŠTĚ
V ROCE 2020
CENÍK A OSTATNÍ INFORMACE NA
www.sluzbykonice.cz
Správce Ivo Šťastný
tel.: 773 082 315

svatební agentura a svatební salon
Litovel, Havlíčkova 689, 608 603 517, 585 343 124
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