
Na Konicku se Tříkrálová sbírka připravovala 
už pošestnácté. Stejně jako ve všech 
předchozích letech také letos byla  
organizátorem Charita Konice.
Koordinátorkou Tříkrálové sbírky je na 
Konicku Naďa Páleníková. V tomto roce do 
terénu vyrazi lo  100 skupinek,  což  
představuje téměř 400 koledníků, kterým 
organizátoři připravili svačiny na cesty. 
Koledníkům v podobě Baltazarů, Kašparů 
a Melicharů stačil na Konicku jediný den, aby 
zvládli dorazit do všech koutů regionu.

Ve čtvrtek 22. a v pátek 23. ledna 2015 
proběhl na ZŠ a G Konice zápis dětí do 
prvního ročníku základní školy. K zápisu se 
dostavilo 52 dětí. Na tento den se připravovali 
nejen budoucí školáci se svými rodiči, ale také 
pedagogický sbor prvního stupně. Zdobily se 
třídy, chodby, děti ve školní družině a žáci 
pátého ročníku vyráběli pro budoucí 
prvňáčky dárky. Podpořit své předškoláky 
přišly také paní učitelky z konické mateřské 
školy. Se všemi zapisovanými dětmi se 
v příštím školním roce nepotkáme, protože 
pro některé požádali jejich rodiče o odklad 
povinné školní docházky. Na ty ostatní, kteří 
zasednou prvního září do školních lavic, se 
ale již nyní těší paní učitelky a vychovatelky 
prvního stupně ZŠ.

Mgr. Květoslava Coufalová,
zástupkyně ředitele

pro všechny šikovné obyvatele Konicka,
kteří by chtěli svou tvorbu prezentovat

na květnové výstavě

“Kouzlo šikovných rukou”,
aby se přihlásili na MěKS Konice

do 23. dubna.

Odpolední setkání na konické faře pak bylo 
příležitostí ke sdělení zážitků. Samozřejmě 
nemohl již tradičně chybět ani charitní guláš 
a sázková kancelář.

Tříkrálová sbírka 2015
Charita Konice

Během pondělí a úterý třetího lednového 
týdne 2015 bylo na 31 obecních úřadech 
rozpečetěno 115 tříkrálových pokladen.
Vybraná celková částka je 436. 330,- Kč.

Bližší informace :
Mgr. Jiřina Novotná, tel.: 602 115 351

icko.konice@seznam.cz

Výstava je neprodejní prezentací!

Mateřská škola Konice, Smetanova 202,798 52 
Konice

tel.582396170, e-mail: mskonice@volny.cz   
___________________________________________________

    Mateřská škola  Konice
oznamuje, že

proběhne 

v úterý 3.března  2015
  od 8.00  do 16.00  hodin

v MŠ Konice,Smetanova 202

Prosíme rodiče, aby k zápisu přinesli rodný list 
dítěte .

                                           

ZÁPIS   DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY
pro školní rok 2015 – 2016

únor  2015
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Z Vánočního koncertu 26.12.2014
Chrám Narození Panny Marie v Konici

Třikrálová sbírka na Konicku 2015

Zápis do prvního ročníku ZŠ

Výzva



Zápis č. 2/2014
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, Petr 
Krejčí, MUDr. Irena Lenfeldová, František Novák, 
Ing. Svatopluk Odehnal, Bc. Jaroslav Procházka, 
Ing. Arnold Rozehnal, Mgr. Jaromír Schön, Pavel 
Studený, Pavel Šín, Vlastimil Šmída, Ing. Petr 
Ullman, Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal
Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan

Program:
1.Zahájení.
2.Kontrola usnesení ZM a RM za období od 3. 11. 
2014 do 15. 12. 2014.
3.Rozpočet města Konice na rok 2015.
4.Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ a G Konice 
na rok 2014.
5.Rozpočtové opatření č. 63/2014, 64/2014, 
67/2014. 
6.Schválení OZV č.1/2014 – odpady.
7 . U r č e n í  z á s t u p c ů  m ě s t a  v e  s p o l c í c h  
a organizacích, kterých je město členem.
8.Majetkové záležitosti.
9.Dotazy, připomínky a podněty členů ZM 
a dalších osob.
10.Usnesení a závěr.

Ad 1/  Jednání Zastupitelstva města Konice 
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města 
p. František Novák.  Seznámil přítomné 
s programem jednání. V souladu s jednacím řádem 
jmenoval starosta zapisovatelkou jednání paní 
Veroniku Kutou a dva ověřovatele zápisu, paní 
Annu Hanákovou a pana Ing. Leo Doseděla.
Předložený program byl schválen poměrem hlasů 
15-0-0.
Ad 2/ Byla provedena kontrola usnesení ZM 
a usnesení RM za období od 3. listopadu 2014 do 
15. prosince 2014.
p. Schön – bod 17, Usnesení RM č.1/2014: Na 
České školní inspekci v Olomouci byla podána 
stížnost na ředitele ZŠ a Gymnázia města Konice ve 
věci zajištění výuky Tělesné výchovy učitelem bez 
požadované odborné kvalifikace. Ve věci stížnosti 
jsem podal podrobné informace o vzdělání učitele, 
hodnocení jeho práce a vyjádření Ministerstva 
školství k uvedené záležitosti. Dne 22. října 2014 
jsem obdržel od České školní inspekce odpověď, že 
ř e d i t e l  š k o l y  p o s t u p o v a l  v  s o u l a d u  
s kompetencemi vybraných ustanovení Školského 
zákona a Zákona o pedagogických pracovnících. 
Výuka 6 vyučovacích hodin Tělesné výchovy je 
zajištěna v souladu s citovanými předpisy. Pro 
posouzení kvality poskytované výuky vzdělávání 
registruje stížnost jako podnět k provedení 
inspekční činnosti ve školním roce 2014/2015. 
Veškerá dokumentace bude předložena Školní 
radě.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů 
15-0-0.
Ad 3/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
k rozpočtu města Konice na rok 2015.                                       
Na ZM byla přítomna  p. Jitka Vrbová – vedoucí 
finančního odboru.
p. Ing. Doseděl – otázka na p. Vrbovu – Rozpočet na 
rok 2015 vycházel ze skutečnosti letošního roku, asi 
ke konci října. Jaký je předpoklad plnění rozpočtu 
letošního roku celkem co se týče výnosů?
p. Vrbová – Příjmy budou ještě vyšší, hlavně v oblasti 
DPH, je to v souladu s rozpočtem.
p. Ing. Doseděl – Tento rozpočet je srovnáván 

s rozpočtem 2014, což není směrodatné, spíše je 
rozhodující skutečnost letošního roku. K tomu se 
dostaneme na jednání v Radě, kdy budeme znát 
skutečnost.
starosta – Samozřejmě, pokud bude dosaženo 
lepšího výsledku a bude více prostředků, nebude 
problém najít oblasti pro uplatnění. 
p. MUDr. Lenfeldová – Jak to vypadá se splácením 
dluhů města Konice?
starosta – Splácení se daří, je to i v rozpočtu na příští 
rok. Není to jen splácení dluhů u bank, ale je to 
i splácení podílů na vodovodu na Nové Dědině. Není 
žádná pohledávka, nedoplatek.
p. MUDr. Lenfeldová – A perspektiva?
starosta – Úvěr u České spořitelny by měl být splacen 
koncem roku 2018 a půjčka u Státního fondu do 
konce roku 2021. 
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad 4/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
k poskytnutí investičního příspěvku ZŠ a G Konice 
na rok 2014.
p. Mgr. Schön – Pátrali jsme, kdy se stala chyba. Pan 
školník tvrdí, že je to tak od začátku. Byly i revizní 
zprávy, ale až při výměně elektroměru se na chybu 
přišlo.
p. Ing. Ullman – Dělaly se nové rozvaděče?
starosta – Vše co bylo potřeba provést, je uvedeno ve 
zprávě.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad) 5/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
rozpočtových opatření č. 63/2014, 64/2014, 
67/2014 která se týká:
Rozpočtové opatření č. 63/2014: Převod 
finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu 
z položky služeb – silnice na investiční projekt na 
akci „III/37349 Konice – Chmelnice“ vybudování 
jednostranného chodníku. Rozpočtové opatření 
42.350, - Kč.
Rozpočtováno ve výdajích: 
§ 2212 Silnice, pol. 5169 Služby org. 16000000 -
42.350,- Kč,
§ 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací, pol. 
6121 Budovy, haly a stavby  org. 16000000 - 
42.350,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Rozpočtové opatření č. 64/2014: Jedná se 
o poskytnutí investičního transferu Základní škole 
a gymnáziu Konice na výměnu elektrorozvaděče, 
jističů a připojení k distribuční soustavě. Výdaj 
bude kryt ze zvýšených daňových příjmů města ve 
výši 140.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ - 
140.000,- Kč.                                                                                   
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§3113 Základní školy, pol. 6351 Investič. transfer 
zřízeným příspěv. organizacím org. 5000000                                                                                                        
- 140 000,- Kč.
 Schváleno poměrem hlasů 15-0-0. 
Rozpočtové opatření č. 67/2014: Jedná se o změnu 
v rozpočtu města. Investiční příjmy z projektu 
„Realizace snížení energetické náročnosti budovy 
městské polikliniky v Konici“ projekt č.   
CZ.1.02/3.2.00/13.20102 akcep. č. 14166663 ve 
výši 1.381.947,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR,  
N,Z,UZ  54 5 15835   org. 9000010 -   1.305.172,- Kč. 
Pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 
fondů N,Z,UZ 54 1 90877 org. 9000010 - 
76.774,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno: 
na položku Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 
8124 - 1.381.947,-Kč. Splátka ČS a.s. dle Smlouvy 
o úvěru č. 0396371499 ze dne 2. 7. 2014, článek 
V splácení úvěru, bod 1. ve výši  1.381.947,- Kč. 
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad 6/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se mění  
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo
města Konice

15. prosince 2014

a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Konice
č.3/2012, O místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a  o d s t r a ň o v á n í  k o m u n á l n í c h  o d p a d ů .
p. Ing. Odehnal – Doporučuji napsat článek do 
Zpravodaje, jaká je souvislost s tříděním odpadů 
a udržitelnosti ceny, motivovat k třídění.
starosta – Děkuji. Ve spolupráci se svozovými 
firmami a firmami, které odebírají odpad k dalšímu 
zpracování, se budeme snažit vytvořit podkladové 
materiály.  
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0. 
Ad 7/ Určeni zástupců města ve spolcích 
a organizacích, ve kterých je město členem.
Navrženi: 
a) Zástupce do Vodovodu Pomoraví p. František 
Novák.
Schváleno poměrem hlasů 13 - 1 nepřítomen – 1 se 
zdržel.
b) Zástupce do Svazu měst a obcí střední Moravy 
p. František Novák.
Schváleno poměrem hlasů 14 - 0 - 1 se zdržel.
c) 2 zástupce do MAS Region Haná p. Bc. Jaroslav 
Procházka a p. František Novák.
Schváleno poměrem hlasů 13 – 0 – 2 se zdrželi.
d) Zástupce do Mikroregionu Konice p. Bc. Jaroslav 
Procházka.
Schváleno poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se zdržel.
e) Zástupce do Vodovody a kanalizace Prostějov, a. 
s. p. Ing. Bc. Dušan Opletal.
f) Zástupce do FTL, a. s. Prostějov p. Ing. Bc. Dušan 
Opletal.
g) Zástupce do organizace „ Střední Morava – 
Sdružení cestovního ruchu“ p. Ing. Bc. Dušan 
Opletal.
Schváleno poměrem hlasů 15 - 0 - 0.
Ad 8/ Majetkové záležitosti:
a) Prodej pozemku p.č. st. 129 včetně budovy č.p. 
82 – hasičské zbrojnice a pozemku p.č. 313/3,  vše 
v k.ú. Čunín.
Neschváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
b) Prodej pozemku p.č. st. 164 včetně budovy č.p. 
131 – bývalé mateřské školy  a pozemku p.č. 122/2, 
vše v k.ú. Runářov. Včetně projednání petice občanů 
Runářova. Petici bylo vyhověno.
Neschváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
c) Zrušení předkupního práva ze dne 09. 04. 2014, 
kterým je zatížen pozemek p.č. 1427/1 v k.ú. 
Konice.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
d) Zrušení věcného břemene cesty, kterým je 
zatížen pozemek p.č. 1427/1 v k.ú.Konice.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
e) Zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě – na p.č. 1427/1 v k.ú. Konice 
spočívající v právu stavby, chůze a jízdy za účelem 
vybudování, provozování a údržby přípojky ve 
prospěch vlastníka pozemku p.č. 1425 v k.ú. Konice 
– města Konice.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
f) Prodej pozemku p.č. 4855 v k.ú. Konice.
Neschváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.

Ad 9/ diskuze:
p. Ing. Ullman -  Navrhuje vytyčit si hlavní bod na toto 
volební období - získávání pozemků. Počet obyvatel 
klesá. Nabídka pozemků na výstavbu nových 
rodinných domů není. 
starosta – Je to dlouhodobá věc. Navrhuji uložit 
Majetkoprávnímu odboru MěÚ Konice , včetně mě, 
zahájit jednání s majiteli pozemků ve vytipovaných 
lokalitách, především nad Cihelnou, o možnosti 
budoucího odkoupení pozemků na výstavbu 
rodinných domů. Jsou i jiné lokality, ale není nic 
odkoupeno. Nemáme žádné pozemky, které můžeme 
nabídnout. 
p. Krejčí – Lokalit je více, jak jste navrhl, důležitým 
faktorem pro odkoupení pozemků bude výše ceny.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.



p. Škrabal – Poděkoval za občany Runářova za 
neschválení prodeje budovy č.p. 131 – MŠ.
- požádal město o lepší komunikaci s obcemi,
- navrhl přemístění kontejnerů ze středu obce na jiné 
místo,
- co bude s chátrajícími budovami, které nejsou 
majetkem města,
- podal návrh na uveřejňování hlášení městského 
rozhlasu na internetových stránkách města,
- navrhl rozšíření příjezdové cesty do sběrného 
dvora a příjezdové cesty k poliklinice.
 starosta – Komunikace s obcemi je, jsou 
k nahlédnutí i zápisy,
- zastupitelstva města jsou veřejná, pozvánky jsou 
vyvěšeny v obcích. Každý se má možnost dostavit 
a sdělit svůj názor, své připomínky,
- oprava ulice Tyršova je naplánovaná v roce 2015,
- objekty v Runářově nejsou bohužel majetkem 
města, pokud by objekty ohrožovaly  obyvatele, bude 
to řešeno.
 p. Dedek – Na příjezdové cestě ke sběrnému dvoru se 
nevyhnou ani 2 protijedoucí auta.
 starosta – Komunikace je na pozemku České dráhy, 
jednáme o odkoupení pozemku.
 p. Ing. Eyer -  Měla by se stavět nová hasičská 
zbrojnice. Bude se tam stěhovat i JSDH Konice a jaké 
jsou plány města s budovou starou?
starosta - Že se stavět bude, nám potvrdilo Krajské 
vedení HSZ, investorem bude Hasičský záchranný 
sbor. Stěhovat se budou profesionální hasiči. 
Uvolněný objekt by využila JSDH Konice a dobrovolní 
hasiči Konice.

Starosta popřál všem spokojené prožití vánoc, 
hodně zdraví do nového roku, aby se v dalším roce 
vše dařilo ke spokojenosti občanů.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy 
a připomínky, jednání zastupitelstva v 19:20 
ukončil.

Usnesení (2/2014) 
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období 
od 3. 11. 2014 do 15. 12. 2014.
2. Schvaluje rozpočet města Konice na rok 2015, 
v jeho příjmové i výdajové části dle přeloženého 
návrhu zveřejněného na úřední desce města 
Konice.
Celkové příjmy dle předloženého návrhu 
50.312.500,- Kč.
Celkové výdaje dle předloženého návrhu 
53.468.500,- Kč.
Financování ve výši 3.156.000,- Kč
a) Příspěvkovým organizacím zřízeným městem 
Konice příspěvky na provoz dle předloženého 
návrhu v celkové výši 5.905.000, - Kč, z toho: 
Mateřská škola Konice 720.000,- Kč, Základní škola 
a gymnázium Konice 3.600.000,- Kč a Městské 
kulturní středisko Konice 1.585.000,- Kč.
b) Příspěvky neziskovým organizacím, které 
nejsou zřízeny městem Konice dle předloženého 
návrhu v celkové výši 406.000,- Kč, z toho: Charita 
Konice 200.000,- Kč, TJ Sokol Konice 100.000,- Kč, 
SDH Konice 50 000,00 Kč, SDH  Nová Dědina 
20.000,- Kč a SDH Runářov 20.000,- Kč, Svaz 
postižených civilizačními chorobami 6.000,- Kč, 
Muzeum řemesel Konicka 10.000,- Kč. 
3.Schvaluje poskytnutí investičního příspěvku na 
rok 2014 ZŠ a gymnáziu Konice ve výši 
140.000,- Kč.
4. Schvaluje rozpočtová opatření č. 63/2014, č. 
64/2014 a č. 67/2014, která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 63/2014:
Převod finančních prostředků ve výdajové části 
rozpočtu z položky služeb – silnice na investiční 
projekt na akci „III/37349 Konice – Chmelnice“ 
vybudování jednostranného chodníku.
 Rozpočtové opatření 42.350, - Kč.
Rozpočtováno ve výdajích: 
§ 2212 Silnice, pol. 5169 Služby org. 16000000  -

42.350,- Kč.
§ 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací, 
pol.6121 Budovy, haly a Stavby  org. 16000000 -  
42.350,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 64/2014:
Jedná se o poskytnutí investičního transferu 
Základní škole a gymnáziu Konice na výměnu 
elektrorozvaděče, jističů a připojení k distribuční 
soustavě. Výdaj bude kryt ze zvýšených daňových 
příjmů města ve výši 140.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ - 
140.000,- Kč.                  
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§3113 Základní školy, pol. 6351 Investič. transfer 
zřízeným příspěv. organizacím org. 5000000 - 
14.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 67/2014:
Postupujeme Zastupitelstvu města Konice ke 
schválení rozpočtové opatření č. 67/2014. Jedná se 
o změnu v rozpočtu města. Investiční příjmy 
z projektu „Realizace snížení energetické 
náročnosti budovy městské polikliniky v Konici“ 
projekt č.  CZ.1.02/3.2.00/13.20102 akcep. č. 
14166663 ve výši 1.381.947,-  Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR,  
N,Z,UZ  54 5 15835   org. 9000010- 1.305.172,- Kč. 
Pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 
fondů N,Z,UZ  54 1 90877 org. 9000010 - 
76.774,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno: 
na položku Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 
8124  - 1.381.947,-Kč.
Splátka ČS, a.s. dle Smlouvy o úvěru č. 0396371499 
ze dne 2.7.2014, článek V splácení úvěru, bod 1.  ve 
výši  1.381.947,- Kč. 
5. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, 
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška města Konice č.3/2012 O místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.  
6.Schvaluje : 
a) zástupce do Vodovodu Pomoraví p. Františka 
Nováka,
b) zástupce do Svazu měst a obcí střední Moravy 
p. Františka Nováka,
c) 2 zástupce do MAS Region Haná p. Bc. Jaroslava 
Procházku a Františka Nováka,
d) zástupce do Mikroregionu Konice p. Bc. 
Jaroslava Procházku,
e) zástupce do Vodovody a kanalizace Prostějov 
a. s. p. Ing. Bc. Dušana Opletala,
f) zástupce do FTL a. s. Prostějov p. Ing. Bc. Dušana 
Opletala,
g) zástupce do organizace „ Střední Morava – 
Sdružení cestovního ruchu“ p. Ing. Bc. Dušana 
Opletala.
7.a) Neschvaluje prodej pozemku p.č. st. 129 
včetně budovy č.p. 82 – hasičské zbrojnice 
a pozemku p.č. 313/3,  vše v k.ú. Čunín,
b) neschvaluje prodej pozemku p.č. st. 164 včetně 
budovy č.p. 131 – bývalé mateřské školy  
a pozemku p.č. 122/2, vše v k.ú. Runářov,
c) schvaluje zrušení předkupního práva ze dne 9. 4. 
2014, kterým je zatížen pozemek      p.č. 1427/1 
v k.ú. Konice,
d) schvaluje zrušení věcného břemene cesty, 
kterým je zatížen pozemek p.č. 1427/1 v k.ú. 
Konice,
e)  schvaluje zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě – na p.č. 1427/1 v k.ú.  
Konice spočívající v právu stavby, chůze a jízdy za 
účelem vybudování, provozování a údržby 
přípojky ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 1425 
v k.ú. Konice – města Konice,
f) neschvaluje prodej pozemku p.č. 4855 v k.ú. 
Konice.

 

Usnesení č.04/2014
1. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu 
města Konice schválit bezúplatný převod 
projektové dokumentace stavby „Cesty a ÚSES 
v k.ú. Křemenec – I.etapa“ v hodnotě 108 780,00 Kč.
2. Rada města Konice schvaluje uzavření Smlouvy 
č. 1040007697/002 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi městem Konice a E.ON 
Distribuce, a.s., za účelem umístění distribuční 
soustavy – nadzemní přípojky NN na zatížené 
nemovitosti a za účelem jejího provozování, jejímž 
obsahem bude právo budoucí oprávněné zřídit, 
provozovat, opravovat a udržovat distribuční 
soustavu na zatížené nemovitosti. Věcné břemeno 
bude zahrnovat též právo budoucí oprávněné 
zřídit, mít a udržovat na zatížené nemovitosti 
potřebné obslužné zařízení, jakož i právo provádět 
na distribuční soustavě úpravy za účelem obnovy, 
výměny, modernizace nebo zlepšení její  
výkonnosti, včetně jejího odstranění. Zřízení 
věcného břemene je za jednorázovou úhradu ve 
výši  1.000,- Kč..
3. Rada města Konice ukládá MPO zajistit při 
plánované rekonstrukci silnice a chodníků v ulici 
Chmelnice opravu dešťové kanalizace a informovat 
o tomto postupu žadatele.
4. Rada města Konice navrhuje ZM:
a)Schválit bezúplatný převod části pozemku p.č. 21 
a 38 v k.ú. Konice, dle geometrického plánu č. 876-
15/2014 se jedná o nově označené p.č. 21/2 a 38/1, 
z vlastnictví města Konice do vlastnictví 
Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic 
Olomouckého kraje. Současně bude k těmto 
pozemkům ve prospěch města Konice bezplatně 
zřízena služebnost inženýrské sítě spočívající 
v právu přes zatížené nemovitosti vést, provozovat 
a udržovat kanalizaci a déle v právu vstupu a vjezdu 
oprávněného či jeho dodavatelů na tyto pozemky 
v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, 
opravami a provozováním této kanalizace.
b) Schválit bezúplatný převod části pozemku p.č. 
1212/2 v k.ú. Konice, dle geometrického plánu 
č. 875-15/2014 se jedná o nově označené pozemky 
p.č. 1212/3 a 1212/4, z vlastnictví Olomouckého 
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého 
kraje do vlastnictví města Konice. Současně bude 
k pozemku p.č. 1212/2 ve prospěch města Konice 
bezplatně zřízena služebnost inženýrské sítě 
spočívající v právu přes zatížené nemovitosti vést, 
provozovat a udržovat kanalizaci a déle v právu 
vstupu a vjezdu oprávněného či jeho dodavatelů na 
tyto pozemky v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním této 
kanalizace.
5. Rada města Konice navrhuje ZM schválit prodej 
pozemku p.č. 203/3 v k.ú. Konice za cenu 
100,- Kč/m² manželům Opletalovým.
6. Rada města Konice schvaluje smlouvu č. 48-2014 
o výpůjčce pozemků p.č. 1486, 1487 a 4408 v k.ú. 
Konice a budovy sokolovny č.p. 386 v ulici 
Vrchlického v Konici mezi městem Konice a SDH 
Konice, Hřbitovní 635, Konice, IČ 70900311 od 
1.1.2015 na dobu neurčitou. Záměr výpůjčky byl 
zveřejněn na úřední desce města Konice od 
18.11.2014 do 10.12.2014.
7. Rada města Konice schvaluje žádost TZ Grants, 
s.r.o., Smírnovova 1643/11, Ostrava – Zábřeh, IČ 
03265111 o pronájmu místnosti č. 204 na zámku 
v Konici o ploše 32,71 m² za účelem kanceláře pro 
zpracování žádostí o dotace z EU a státního 
rozpočtu od 1.2.2015 do 31.1.2017 za cenu 
16.500,- Kč/rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn na 
úřední desce města Konice od 2.12.2014 do 
19.12.2014.
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Rada
města Konice

29. prosince 2014



MŠ Skřípov

Do roku 2015 jsme v MŠ Skřípov vykročili vesele. 
Potěšil nás sponzorský dar od pana Davida Smrže 
z Jesence, za který mu velmi děkujeme. Další dobrá 
zpráva přišla z Jablonce nad Nisou z Nadace 
Preciosa, která naší MŠ poskytla finanční dar na 
zakoupení počítače s kopírkou.

Ve čtvrtek 15. ledna 2014 k nám do školky zavítali 
pedagogové ZUŠ Leoš Drahotský a Miroslava 
Smékalová se svým malým hudebním koncertem 
„Šel tudy, měl dudy“. V průběhu malého koncertu 
dětem představili nejrůznější hudebních nástroje 
(flétny, klarinety, saxofony a další). Děti si poslechly 
spoustu známých melodií a zazpívaly si lidové  
písně. Všechny děti velmi zaujaly dudy, na které 
pan Drahotský na závěr zahrál několik písní. 
Vzdělávací koncert se všem velice líbil.

 
Ivana Ošlejšková, ředitelka MŠ

 
    Mateřská škola Skřípov

oznamuje, že

ZÁPIS   DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY
pro školní rok 2015 – 2016

proběhne 

26. února  2015  od 9  do 15  hodin
v MŠ Skřípov.

K zápisu vezměte rodný list dítěte..
                                                     
            

zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana 
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu 
cizinců, 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu, tj. 540 Kč. Má-li ke stavbě 
určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

3.  Místní poplatek za užívání veřejného 
prostranství podle Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2013
Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 dané 
vyhlášky je splatný nejpozději v den zahájení 
užívání veřejného prostranství. Připadne-li lhůta 
splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem, 
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost 
splnit, nejblíže následující pracovní den.
Sazba poplatku

2(1)Sazba poplatku činí za každý i započatý m  
a každý i započatý den:
a)za umístění zařízení sloužících pro poskytování 
služeb (např. čištění peří, broušení nožů, opravy 
deštníků) …..10  Kč,
b)za umístění zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje …..20 Kč,
c)za umístění zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje ve dnech konání poutě (sobota, neděle) ….. 
40 Kč,
d)za užívání veřejného prostranství pro reklamní 
akce….. 10 Kč,
e)za umístění stavebního zařízení …..1 Kč,
f)za provádění výkopových prací …..5 Kč,
g)za umístění skládek ….. 5 Kč,
h)za umístění zařízení pro poskytování prodeje - 
restaurační zahrádky ….. 0,30 Kč,
i)za umístění zařízení pro poskytování prodeje – 

2vystavování zboží před provozovnou do 10 m .... 
0,30 Kč,
j)za umístění zařízení pro poskytování prodeje – 

2vystavování zboží před provozovnou nad10 m  ….. 
0,60 Kč,
k)za vyhrazení trvalého parkovacího místa …..1 Kč,
l)za umístění zařízení cirkusů ….. 2 Kč,
m)za užívání veřejného prostranství pro kulturní 
akce ….. 2 Kč.
(2)Obec stanovuje poplatek paušální částkou 
takto:
a)za vyhrazení trvalého parkovacího místa 
.....3.000 Kč/kalendářní rok,
b)za umístění zařízení pro poskytování prodeje, 

2 vystavování zboží před provozovnou do 10 m ….. 
300 Kč/kalendářní rok.

Pokladna  na podatelně, Masarykovo nám. 27, tel. 
582401407 
pondělí a středa 7:30 – 16:30
úterý, čtvrtek, pátek 7:30 – 14:30

e-mail : podatelna@konice.cz
město- konice@konice.cz

Odbor finanční 

Kolik nás je?

Počty obyvatel dle částí obce ke dni 31.12.2014
Konice                                                            2 103
Čunín                                                                 177
Křemenec                                                         125
Ladín                                                                    82
Nová Dědina                                                    164 
Runářov                                                            123
___________________________________________________
celkem                                                            2 774

8. Rada města Konice schvaluje pronájem části p.č. 
423/1 v k.ú. Křemenec o výměře cca 86 m² 
manželům Žouželkovým za cenu 2,- Kč/ m²/rok 
bez následného zvyšování nájmu s podmínkou, že 
pronajatý pozemek nesmí být oplocen a nájemci 
musí umožnit průjezd přes pozemek vlastníkovi 
pozemku p.č. st. 19/1 v k.ú. Křemenec.
9. Rada města Konice bere na vědomí zprávu 
o výsledku veřejnoprávní kontroly podle zákona 
č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole v ZŠ a G města 
Konice a MěKS Konice.
10. Rada města Konice schvaluje rozpočtové 
opatření č. 68/2014. Jedná se o účelovou 
neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na 
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. 
Na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého 
kraje UZ/13/49/2014 ze dne 12.12.2014 je 
poskytnuta dotace ve výši 5.206,- Kč na 
zabezpečení akceschopnosti. 

V příjmech bude rozpočtováno na položku 4122, 
ÚZ 14 004 - 5 206,- Kč.
Ve výdajích na
§ 5512, položku 5139 Nákup materiálu, ÚZ 14 004 
org. 5000000 - 4 000,- Kč,
§ 5512, položku 5156 Pohonné hmoty, ÚZ 14 004 
org. 5000000 - 1 206,- Kč.
V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem 
dotace a její čerpání označeny účelovým znakem 
14 004, který umožní oddělené vyúčtování 
skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky 
podléhají finančnímu vypořádání se státním 
rozpočtem za rok 2014.

Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 4, proti 0, 
zdržel se 0

INFORMACE V OBLASTI MÍSTNÍCH 

POPLATKU ̊PRO ROK 2015

1. Místní poplatek ze psů podle Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2011 splatný do 30. června 
příslušného roku složením hotovosti na pokladně, 
nebo převodem na účet města č. 1826701/0100 

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. 3/2012 ve znění 
vyhlášky 3/2013 a 1/2014 splatný jednorázově do 
30.června příslušného roku složením hotovosti na 
p o k l a d n ě ,  p ř e v o d e m  n a  ú č e t  m ě s t a  
č. 1826701/0100, nebo poštovní poukázkou.
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.

Poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba 540 Kč,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky povolen trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 
dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců 
na území České republiky pobývá na území České 
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle 

strana 4 ZPRAVODAJ KONICE ÚNOR 2015

Naší milé mamince, babičce a prababičce

paní Anežce Kolářové
 k jejímu životnímu jubileu

 vše nejlepší, hodně zdraví, vitality a elánu
do dalších let života

přeje celá rodina.



Program MC Srdíčko
únor  2015 

Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – 
p ř í m á  p o m o c  r o d i n á m ,  7 3 9  2 4 6  0 0 8 ,  
prochazkova@kpsskonicka.cz
Pondělí (18 - 19 hodin) Cvičení s Marcelou - se do 
konce  února z důvodu nemoci nekoná.
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 
v ě ř í c í c h  m a m i n e k  -  7 3 1  6 4 0  7 9 9 ,  
blanka.hajkova@konice.charita.cz
Středa (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a děti, 
739 246 019, charita.srdicko@centrum.cz 
·4.2. -od 9.30 hod. Karneval v Srdíčku
·11.2. - Srdíčkové narozeniny
·18.2. - Sněhové vločky
·25.2. -Prázdninové tvoření
Středa (14 - 17 hodin) Mezigenerační setkávání 
v Srdíčku, 739 246 019
Čtvrtek (9 - 13 hodin) Srdíčkový klub, 
739 246 019
Třetí čtvrtek v měsíci (10 - 12 hodin)- Klub pro 
rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi,  
739 246 008, charita.srdicko@centrum.cz .
Pátek (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a  děti - 
739 246 019
Pátek (pro předem objednané) Laktační 
poradenství, 739 246 019
Mimořádné akce leden 2015:
4.2. od 9.30 hod. -  Karneval v Srdíčku
12.2. od 9.30 hod. Poradna Energy-diagnostika 
přístrojem Supertronic ,  pro předem 
objednané, 739 246 008
13.2. od 10 hod. Finanční gramotnost - Petr 
Kašparovský

Těšíme se na Vás !!!

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

dTest o.p.s

Firma dTest nabízí občanům bezplatně:

iporadenství v oblasti spotřebitelského práva 
na telefonní lince 229 149 009 (pracovní dny 9 - 14 
hodin, běžný telefonní tarif)

iprůběžné informování o nejaktuálnějších 
spotřebitelských problémech a tématech v podobě 
našich tiskových zpráv

imožnosti řešení sporů mezi spotřebiteli 
a podnikateli prostřednictvím naší služby 
V a š e S t í ž n o s t i . c z  n a  w e b o v é  a d r e s e  
vasestiznosti.cz

ipopulární tištěnou brožuru “Jak nespadnout do 
pasti” zaměřenou na předváděcí akce a podomní 
prodej a mnoho dalších publikací v tištěné podobě 
pojednávajících o důležitých spotřebitelských 
tématech (triky obchodníků, koupě ojetého vozu 
a další)

isamolepky “Nevhazujte reklamu” a “Prodejci, 
nezvoňte”určené k volné distribuci.

Mgr. Lukáš Zelený
vedoucí právního oddělení dTestu

dtest@dtest.cz
www.dtest.cz

Nové průkazy OZP začne ÚP ČR – 

Kontaktní pracoviště Konice

vydávat až od 1. 4. 2015 

Držitelé průkazů mimořádných výhod a dočasných 
průkazů osob se zdravotním postižením (průkaz 
OZP), které byly vydány dle legislativy účinné do 
31. 12. 2013, by si měli zajistit jejich výměnu za 
nový průkaz OZP v podobě plastové kartičky, a to 
v době od 1. 4. do 31. 12. 2015. ÚP ČR proto vyzývá 
klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli 
a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na 
konci roku.

Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti 
sociálního zabezpečení, došlo mimo jiné ke zrušení 
institutu mimořádných výhod, na jehož základě 
dostávali lidé se zdravotním postižením papírové 
kartičky s označením stupně přiznaných výhod 
(TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy jsou, bez 
ohledu na změny právních norem, platné po dobu, 
která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však 
do 31. prosince 2015. K tomuto datu skončí 
platnost všech průkazů. 
Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová právní 
úprava, která radikálně mění koncepci procesu 
vedoucího k ukončení platnosti všech průkazů 
mimořádných výhod a zavádí automatický 
přechod nároku z průkazů mimořádných 
výhod na průkaz OZP. 
Lidé by si proto měli už sami zajistit výměnu 
dosavadních průkazů za nové plastové kartičky 
podobné řidičskému nebo občanskému průkazu, 

V případě klientů, kterým jejich průkaz 
mimořádných výhod skončil dříve a ÚP ČR zahájil 
sám správní řízení ještě před koncem loňského 
roku, proběhne tento proces podle legislativy, která 
byla účinná do 31. 12. 2014. 
Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho 
majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo 
k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro 
pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost 
při osobním projednávání jeho záležitosti na 
úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji 
místní  veřejné hromadné dopravy osob 
(tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 
75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního 
vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 
75 % v pravidelných vnitrostátních spojích 
autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo, 
bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se 
liší podle typu průkazu OZP, který vychází 
z předchozího posouzení zdravotního stavu 
žadatele. 
Kdo má nárok na vydání nového průkazu? 
Držitelé platného průkazu mimořádných výhod 
mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, 
ZTP/P),  což odpovídá závažnosti  jej ich 
zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP 
u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly 
přiznány mimořádné výhody. Pokud však klient 
nemůže doložit dobu platnosti přiznání 
mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá 
pouze po dobu platnosti průkazu mimořádných 
výhod. Zároveň také držitelé platného průkazu OZP 
vydaného 

 Zároveň upozorňuje, že v případě těch 
držitelů, jejichž průkaz má platnost delší než do 
1. 4. 2015, není nutné, aby na úřad chodili už nyní. 
Průkazy OZP v nové podobě bude úřad vydávat až 
po tomto datu. 

a to až od 1. 4. 2015 !!! 

podle předpisů účinných do 31. 12. 2013, mají 
podle zákona nárok na průkaz OZP. Nárok na takto 
vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP 
ČR přiznal nárok na předchozí průkaz. 
Postup při prokazování nároku na průkaz OZP 
Lidem, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, 

 příslušná krajská pobočka ÚP ČR písemnou 
výzvu k prokázání nároku na průkaz OZP. Dopis 
obsahuje také informaci o tom, jak mohou prokázat 
tento nárok a co mají ještě doložit v rámci žádosti 
o vydání průkazu OZP. Výzvu dostanou klienti do 
vlastních rukou. Žadatelé musí vyplnit na 
příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR tiskopis 
s názvem „Žádost o přechod nároku na průkaz 
osoby se zdravotním postižením“. O nový průkaz 
OZP musí lidé požádat nejpozději do 31. 12. 2015. 
V opačném případě jim na něj zanikne nárok. 
O přechodu nároku na průkaz OZP Úřad práce ČR 
správní řízení nevede, vydání průkazu pouze 
zaznamená do spisu dotyčného klienta. 
Co je třeba vzít s sebou na ÚP ČR? 
Při podání žádosti o přechod nároku na průkaz 
OZP je nutné, aby si klienti s sebou vždy vzali 
průkaz mimořádných výhod nebo dočasný průkaz 
OZP – na výměnu mají nárok pouze držitelé 
platného průkazu, který má platnost delší než 1. 1. 
2015.  V případě,  že má člověk průkaz 
mimořádných výhod, který mu ještě přiznal obecní 
úřad do konce roku 2011, doporučuje ÚP ČR vzít 
s sebou i rozhodnutí o přiznání mimořádných 
výhod. Dále je třeba doložit aktuální fotografii, 
která odpovídá formátu fotografie určené na 
občanský průkaz. Tuto fotografii mohou lidé 
přinést až dodatečně, při podání žádosti o přechod 
nároku na průkaz OZP není nezbytná. A 
v neposlední řadě, stejně jako při každých úředních 
jednáních, je potřeba prokázat totožnost 
občanským průkazem. 
Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochybnosti 
o platnosti a pravosti dokladů, na základě kterých 
klient prokazuje nárok na průkaz OZP, zahájí 
správní řízení z moci úřední o přiznání průkazu 
OZP, což znamená, že proběhne nové posouzení 
zdravotního stavu osoby. 
Vo l b a  sy m b o l u  o s o by  s e  z d ravo t n í m  
postižením.
Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si 
zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol 
označení osoby s úplnou nebo praktickou 
hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby 
úplně nebo prakticky nevidomé (piktogram 
znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). 
Držitelé výše uvedených průkazů provedou tuto 
volbu při podání žádosti o přechod nároku na 
průkaz OZP. 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Na Příhonech 405, 798 52 Konice

Referent nepojistných sociálních dávek - příspěvek na péči 

Dagmar Spáčilová,
tel. : 950 154 205, 

Referent nepojistných sociálních dávek
Renata Páleníková,
tel.: 950 154 206, 

Převzato s úpravami  z tiskové zprávy MKSV.

již 
zaslala

Kontaktní pracoviště ÚP Konice

Kontaktní osoby

dagmar.spacilova@pv.mpsv.cz

renata.palenikova@pv.mpsv.cz
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Od  2. února  do  27. února 2015

Josef Franc
CESTY NA BALKÁN -
ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI SRBSKA

Balkánský poloostrov je sice součástí evropského 
kontinentu, a není od nás nijak zvlášť daleko 
vzdálený, po překonání zhruba tisícovky kilometrů 
se ale naráz ocitáme v úplně jiném světě. Ve světě, 
kde platí jiné tradice i společenská pravidla, jiné 
hodnoty. Budeme-li vnímavými návštěvníky 
i dobrými hosty, přinese nám putování po 
jednotlivých balkánských státech svoje kouzlo, 
kvůli němuž se sem budeme stále vracet. 
Nejbližším státem na naší balkánské cestě je 
Srbsko. Je to krásná země se zajímavou přírodou 
a sakrálními i světskými památkami, které stojí za 
to si prohlédnout.
 
Otevřeno od pondělí 2.2. 2015 do pátku 27.2. 
2015 ve všední dny od 10 do 12 a od 13 do 15 
hodin.

V sobotu 28. února 2015 v 16 hodin
Moravské divadlo Olomouc

FRANZ LEHÁR

PAGANINI

Opereta ve třech dějstvích

Kvůli vzhledu i talentu byl částí veřejnosti 
považován za ďábla, potýkal se s vášní pro karban, 
ale především se zařadil k největším světovým 
houslovým virtuosům. Takto o osudu Niccolò 
Paganiniho pojednává opereta Franze Lehára, 
kterou ě uvede Moravské divadlo Olomouc.
Cena vstupenky včetně dopravy 450,-Kč.
Děti a studenti 340,-Kč. 
Odjezd autobusem ve 14.30 hod.
Bližší informace v kanceláři MěKS,
 nebo na tel.: 582 397 250, 601 590 007

Středa 25. února 2015 v 19 hodin, zámek Konice
KLA VÍRNÍ RECITÁL
Jan Šimandl – klavír

Narodil se v roce 1991. Pochází z hudební rodiny. 
Hře na klavír se začal učit v šesti letech a již na 
základní umělecké škole získal řadu ocenění 
v klavírních soutěžích v sólové i komorní hře. 
V letech 2006–2011 studoval na plzeňské 
konzervatoři u MgA. Věry Müllerové. V roce 2009 
se stal posluchačem Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně ve třídě prof. Aleny 
Vlasákové, kde studuje dosud. Účastnil se řady 
mistrovských kurzů českých i zahraničních 
pedagogů, např. E. Halima, I. Moravce, E. Indjiceči, 
V. Nosiny. Vystupoval na Mezinárodním klavírním 
festivalu 2011 v New Yorku, kde přijal hodiny od A. 
Kobrina, M. Sukaa dalších. Získal řadu ocenění 
v národních i mezinárodních soutěžích – 1. cena 
v mezinárodní soutěži Pro Bohemia,1. cena 
v Soutěži českých konzervatoří, 2. cena a titul 
laureáta na Mezinárodní smetanovské soutěži 
v Plzni, 1. cenu v soutěži vysokých škol Premio 
della Musica 2012 v italském Udine a řadu dalších.
Vstupné: 100/80 Kč.

Prohlídková  trasa
Od  září  2014  do  května  2015  je  otevřena  
prohlídková trasa v  konickém zámku 
a Turistické  informační  centrum  Konice pouze  
ve  všední  dny.
Otevírací  doba  TIC  po  dobu  vedlejší  turistické 
sezony  (září  -  květen):  pondělí  -  pátek  9.00  - 
12.30  a  13.00  -  16.00  hod.,  sobota  -  neděle 
zavřeno. Prohlídky jsou vždy v celou hodinu, 
nejpozději hodinu před zavírací dobou,  prohlídku  
lze objednat také telefonicky 582334987 nebo 
739333721, či  mailem:  icko.konice@seznam.cz

Poděkování

V roce 1996 nastoupili do Konice manželé
MUDr. Zdena Víchová a MUDr. Stanislav Vícha.

31. ledna 2015
odcházejí oba do zaslouženého důchodu.  

Výzva pro pamětníky

a rodiny obětí holokaustu

Terezínská iniciativa, 

asi 11 obětí holocaustu 
z Konice: rodina Freundova, Böck-Löwova a pan 
Šermanov. Z těchto lidí má fotografie 3lidí - vesměs 
členů Sokola -  pana Šermanova - holiče, pana 
Freunda- majitele mlékárny a paní Böck-Löwovou - 
ošetřovatelku.
Prosíme tedy pamětníky nebo rodiny, kteří vlastní 
fotografie těch, co na Konicku prošli Terezínem, 
aby kontaktovali TIC Konice, tel.: 582 334 987,
 e-mail: lexmanova@meks.konice

 

naše vzpomínky na Vás nyní budou mířit do 
Štramberka, Vašeho nového bydliště.
Nemusíte se bát, že by Vám na léta podzimu nic 
nezbylo. Zbude Vám kapitál nejcennější: radost 
z vykonané práce, vděčné vzpomínání Vašich 
pacientů. Děkujeme.

Vaši vděční pacienti.

která mj. zřizuje www. 
stránky o holocaustu se jmény všech obětí 
holocaustu, zjistila 

Milá paní doktorko, milý pane doktore,
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KULTURNÍ

ZÁMEK

KPH

ZÁJEZD DO DIVADLA

VÝSTAVY Podle knihy MUDr. Jiřího Pejši 
Vzpomínání v bílém

“Sžili se s tímto krajem a jeho obyvateli, jakoby 
se tu narodili. Prošli všechny cesty a stezky. 
Přehlédli kopce, stráně, údolí. Navštívili ve 
svých obvodech chalupu po chalupě. Poseděli 
u postelí. Změřili tlak a teplotu. Poslechli si plíce 
i srdce pacientů. Pohlédli do duší , do jejich 
hloubek i mělčin. To je úděl lékařů. Ve své práci 
jdou od nemoci k nemoci, od bolesti k bolesti, od 
trápení k trápení, od slz k slzám. Záleží jen na 
nich, kolik času odevzdávají nemocnému, aby 
mu pomohli. Kolik ukrajují s každým marodem 
ze soucitu svého srdce, kolik obětují ze svých sil. 
Lékaři se mají při svém povolání kousek po 
kousíčku rozdávat. Nemusí se bát, že by jim na 
léta podzimu nic nezbylo. Zbude jim kapitál 
nejcennější. Radost z vykonané práce. Vděčné 
vzpomínání bývalých pacientů.”



Z ČINNOSTI DĚKANÁTNÍHO CENTRA 

PRO RODINU KÁNA KONICE

únor 2015

Setkání seniorů ve společenství KLAS  bude na 
faře v Konici v pátek 6. února po ranní mši svaté 
a prvopáteční adoraci. V tomto měsíci budeme 
rozjímat o textu eucharistické písně Andělský 
chlebe.
Děti do 12 let se setkají na faře v Konici ve 
Spolčátku v pátek 6. února od 16 do 17.30 hodin.
V pátek 13. února se setká v 18 hodin na faře 
v Konici společenství manželů.
V sobotu 14. a 28. února bude na faře v Konici 
setkání mládeže od 12 do 18 let ve spolču BETA. 
V neděli 15. února se uskuteční v 17 hodin 
v kostele Narození Panny Marie v rámci Národního 
týdne manželství adorace za manžele. Budeme 
prosit za lásku a věrnost v manželstvích. Na adoraci 
jsou zváni manželé každého věku i jednotlivci, 
kterým leží na srdci důležitost manželství jako 
trvalého svazku muže a ženy.
V sobotu 21. února proběhne od 9 do 16 hodin na 
faře a v kostele v Konici postní duchovní obnova 
pro mládež od 13 let na téma Eucharistie.
V době jarních prázdnin od 23. do 27. února (vždy 
od 9 do 15.30 hodin) bude na faře v Konici 
uspořádán pro děti ve věku 6–12 let příměstský 
tábor na téma Putování za svatými. 

Anna Burgetová

Milí příznivci konického skautingu,
rád bych vám popřál za všechny konické skauty vše 
nejlepší v roce 2015! Další rok plný výzev a velkých 
věcí je před námi. Například v dubnu nás čeká 
jubilejní, již 10.ročník úspěšné hry po Konici, akce 
“Noční Konice“. Zde jsou každoročně vítáni 
i neskauti. Je to možnost poznat nové kamarády 
nejen z Konicka, ale i z ostatních skautských oddílů 
v prostějovském okrese. Také se můžeme těšit na 
letní tábor, kde jsme schopni vzít i neskauty. Ale teď 
už se pojďme ohlédnout, co vše jsme prožili na 
sklonku minulého roku.
Začátkem prosince, tak jako každý rok, se roverský 
kmen Scoia´tael sešel u vůně grilovaných kuřat, 
o kterou se postarali bratři Procházkové se 
Svištěm. Z klubovny byl cítit vánoční punč a ozývaly 
se zvuky kytar se zpěvem. Letos jsme sice 
nepostavili žádného sněhuláka, ale večer jsme si 
užili i přes deštivé počasí a to ve složení: Kartágo, 
Míša, Martin, Nikola, Dan, Lucka, Zbyňa, Ráďa, 
Pavla, Mravenec, Flipr, Kuba, Terka, Svišť, Hrom, 
Matěj, Eva, Anička, Honza a malý Míša. Těšíme se na 
grilování i v dalším roce, kdy třeba upustíme od 
kuřat a dáme si... no, nepředbíhejme.
Poslední víkend před Vánocemi, jsme se i letos sešli 
v klubovně na Vánoční besídce. Čekalo nás 
povídání o Vánocích, promítání videa a fotek 
z tábora a chaty, vyzkoušeli jsme si vánoční zvyky,. 
například zapalování dvou sirek zapíchnutých do 
jablka, přičemž tyto dvě sirky představují dva kluky 
nebo dvě holky co se nám líbí, ale nemůžeme se 
mezi nimi rozhodnout. Sirky jsme si zapíchli do 
jablek, abychom se nespálili a podle toho, která 
sirka nám vydržela hořet déle, jsme zjistili, 
u kterého kluka/holky máme šanci. Nezapomněli 
jsme i na tradiční rozkrajování jablka. A nakonec 
přišel i Ježíšek. V noci jsme si udělali vycházku do 
Březska a zakončili ji ohňostrojem. Přespali jsme 
v klubovně a ráno se rozešli domů. Zúčastnili se: 
Amálka, Bohdanka, Verča, Táňa, Krista, Michal, 
Adam, Vítek, Štěpán, David, Tomáš, Ondra, Filip, 
Klárka, Aneta, Valča, Beky, Kartágo, Šárka, Erik, 
Ráďa.
Když budete číst toto číslo Zpravodaje, budeme mít 
už za sebou první letošní výpravu na Velký Kosíř. 
Ale o tom zase až příště.

Vlaďa Hirt - Kartágo

Hodnocení činnosti KČT Konice  

za uplynulý rok  2014    

První akcí roku 2014 byl „Novoroční výstup  na 
Velký Kosíř“, kterým vždy začínáme nový turistický 
rok a končíme rok starý. Dříve se v tento den 
chodívalo na kopec  Hušák nad Chornicemi. Naše 
turistické vycházky chodíme jednou týdně a to buď 
v sobotu, nebo v neděli. V zimě jsou vycházky 
kratší, především v okolí Konice.  

V průběhu roku se účastníme i některých akcí 
pořádaných jinými turistickými oddíly. Např. 
„Putování za loštickým tvarůžkem“, „Přerovský 
vandr“, „Po stopách Eskymo  Welzla“, který pořádal 
KČT Zábřeh, „Smržické vandr“, “Zmrzlé Hanák“, 
„Putování za krásami Zlatohorska“.  Akce, kterou 
pořádá náš turistický odbor „ Za vílou Pilavkou“,  
ještě nevešla v podvědomí domorodců a lidí z okolí, 
ale doufáme, že letošní rok bude účast větší. 
Samozřejmě nesmíme zapomenout i na místní akci 
„Konické štrapáce,“ které se každoročně účastní na 
300 turistů z celé České republiky i ze Slovenska. 
O tuto akci se zasloužil náš rodák pan Stanislav 
Dostál se svojí rodinou.
Naše vycházky směřují především na poznávání 
přírody a krajiny. Na svých toulkách navštěvujeme 
i kulturní památky. Dvakrát do roka vyjíždíme na 
týdenní výšlapy za turistikou.  V loňském roce jsme 
zavítali na Pálavu. Prošli jsme Pálavské vrchy, okolí 
Mikulova a Lednice, zašli jsme i k našim sousedům 
do Rakouska. V Jeseníkách jsme pobyli jen 3 dny, 
ale stihli jsme projít Bílou Opavou až na Praděd a 
zpět Velkou kotlinou do Karlova. Počasí nám přálo a 
výhledy do kraje zůstaly v naší paměti. V roce 2015 
plánujeme navštívit kraj v okolí Hřenska, Tiské 
stěny, Děčínský Sněžník s nádhernou vyhlídkou do 
kraje, Pravčickou bránu s plavbou na lodičkách 
Edmundovou soutěskou, zajedeme si vláčkem i do 
Německa. Činnost našeho odboru je pestrá. 
Navštěvujeme různé akce, které se v Konici a okolí 
konají, např. Drakiádu, Dětský den, Pochod 
Javoříčko, různé výstavy a jiné. Máme 26 členů, 
někteří starší členové přes svůj věk se vycházek již  
neúčastní, ale přispívají nám svými radami.  Máme 
již také mnoho příznivců, co  s námi občas vyjdou 
na nějakou vycházku. Rádi bychom uvítali nové 
a mladší  kamarády a kamarádky, kteří mají rádi 
turistiku a přírodu. Kdo se nebojí něco pro  své 
zdraví udělat, může se k nám přidat. Naše vycházky 
jsou zveřejněny  v konickém Zpravodaji nebo na 
našich stránkách www.kctkonice.cz.  

Za KČT Konice Eva Antlová.

Prevence je lepší než léčba
V posledních desetiletích Česká republika obsazuje 
přední místa ve výskytu a úmrtnosti na rakovinu 
tlustého střeva a konečníku. Ročně je zjištěno 
kolem 8000 nových případů a zhruba 4000 
pacientů na toto onemocnění zemře. 
Proč je u nás rakovina tlustého střeva  tak 
rozšířená? Může za to genetická zátěž naší 
populace, vlivy zevního prostředí a v neposlední 
řadě špatné stravovací návyky obyvatel České 
republiky. 
Je vůbec možné se této nemoci účinně bránit? 
Určitě ano. Dědičné vlohy sice neovlivníme, ale 
další faktory jsou v našich rukách. Do jídelníčku 
zařaďte stravu s vysokým obsahem vlákniny, maso 
s nízkým obsahem živočišných tuků, preferujte 
ryby, omezte konzumaci „červeného“ masa, uzenin 
a jednoduchých cukrů. Důležitý je i dostatečný 
přívod vitamínů, stopových prvků a antioxidantů 
ve stravě (vitamíny C, A, E, kyselina listová, zinek, 
selen). Samozřejmé je nekouřit. V neposlední řadě 
je prokázáno, že vyšší tělesná aktivita a redukce 
obezity snižují riziko vzniku rakoviny tlustého 
střeva a konečníku. 
Kdy s prevencí začít? Co nejdříve! Prakticky již od 
dětství. Možná se tedy zeptáte: „Není již pozdě?“ 
Vězte, že nikoli! A pokud je Vám víc než 50 let, je 
nutné se zapojit do programu tzv. „sekundární 
prevence“ zaměřeného na bezpříznakové osoby, 
které ale mohou mít v těle již „zárodky“ rakoviny – 
tzv. adenomové polypy. Ty mohou v těle přetrvávat 
8 až 11 let, než se rakovina projeví. Tyto polypy 
skrytě – okultně krvácí, což pacient nemůže 
zpozorovat. K zjištění se provádí test na okultní 
krvácení ve stolici. Pokud je  test pozitivní, je nutná 
kolonoskopie  ( podívat se “kamerou” do tlustého 
střeva ), která umožní i odběr vzorků a odstranění 
polypů přímo při vyšetření a tím se zabrání 
propuknutí rakoviny. Byť toto vyšetření může být 
nepříjemné, současná lékařská věda umožňuje 
účinné tlumení bolesti a zklidnění pacienta během 
výkonu. 
Rakovina tlustého střeva a konečníku je závažné 
onemocnění, ale lze mu účinně předcházet. 
Neváhejte změnit  životosprávu a je-li Vám více jak 
50 let, navštivte ordinaci praktického lékaře či 
gynekologa a nechejte si provést test na okultní 
krvácení ve stolici. Nad 55 let se můžete sami přímo 
objednat ke kolonoskopickému vyšetření. 
Případné dotazy rád sdělím – kontaktujte prosím 
naši redakci. 

MUDr. Zdeněk Vlk 

Od 1. ledna 2015 zahájila činnost
Privátní gastroenterologická ambulance, s.r.o.
MUDr. Zdeněk Vlk,  Winklerova 23, Prostějov

tel.: 731 153 134

Provádíme
h ambulantní gastroenterologická vyšetření 
hdispenzarizace pac. s GIT onemocněním včetně 
laboratorních odběrů(zejména pacienti s Crohnovou 
chorobou a ulcerosní kolitidou,celiakií,refluxní 
nemocí jícnu, onemocnění jater a slinivky 
břišní,pacienti s polypy tlustého střeva )   
hesofagogastroduodenoskopie ( včetně léčebných 
výkonů)
h kolonoskopie ( včetně terapeutických výkonů - 
zejména polypektomie t.j. odstranění polypů tlustého 
střeva )
h pH metrie jícnu  
h detekce Helicobacter pylori 
hodstraňování cizích těles z GIT    

Po dohodě možno u endoskopických výkonů zajistit 
účinnou analgosedaci ( podání tišících léků a léků od 
bolesti ),   Entonox ( za poplatek ) - rajský plyn+kyslík.
U indikovaných pacientů zajistíme celkovou anestezii 
pod vedením anesteziologa s adekvátním zázemím.
Více zde: http://zdenek-vlk.webnode.cz/sluzby/
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