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

Konice bude mít centrum
pro setkávání občanů,
s realizací pomůže vládní
Agentura pro sociální
začleňování

POZVÁNKA
Město Konice si vás dovoluje
pozvat na setkání občanů
s představiteli města na téma
Komunitní centrum v Konici
13. února 2019 v 17.00 hodin
v obřadní síni zámku Konice
Ing. Michal Obrusník – starosta

Bc. Jaroslav Procházka – místostarosta

Tříkrálové koledování
2019

Díky štědrosti a solidaritě dárců se tříkrálové kasičky
naplnily zase o něco více než loni, konkrétně částkou

575 843 Kč

článek viz str. 4

Občané Konice dlouhodobě volají po zřízení
centra, které by umožnilo setkávání obyvatel
a zároveň sloužilo jako prostor pro pořádání
kulturních akcí, zájmovou činnost, nebo například vzdělávací kurzy. Takový prostor se
nyní v Konici připravuje s podporou Agentury
pro sociální začleňování. Město totiž uzavřelo
s Agenturou Memorandum o spolupráci.
Součástí rozvoje komunitní sociální práce ve městě bude vznik komunitního centra. Půjde o veřejný prostor, jehož prvořadým cílem je podpořit setkávání občanů města, umožnit jim
realizovat společně volnočasové aktivity a zapojovat dosud neaktivní osoby. Dalším cílem
je pak řešení konkrétních problémů místní komunity, a to takovým způsobem, aby se do řešení
zapojili všichni občané.
„V oblasti sociální práce umožní funkční komunitní centrum zlepšení situace konických občanů, kteří se nacházejí v nepříznivé životní situaci.
Využívat budeme zejména metody komunitní sociální práce. Spolupráce s Agenturou nám umožní využívat experta v této oblasti, který pomůže
se zaváděním konkrétních opatření,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Hana Koudelková. „Pracovník Agentury již nyní realizuje na
území města výzkum, který by měl pomoci budoucí náplň činností komunitního centra co nejvíce uzpůsobit potřebám občanů,“ doplnil starosta města Ing. Michal Obrusník.
Rozsah činnosti komunitního centra není ještě
přesně stanoven, jednotlivé aktivity by měly vycházet z potřeb a zájmů občanů města. „Mohou
zde probíhat kulturní akce realizované samotnými obyvateli města, vzdělávací kurzy, nebo
aktivity podporující zapojování do dobrovolnické činnosti. Rád bych vyzval všechny občany, aby se do plánování činností komunitního
centra zapojili s námi,“ uzavřel starosta.
Chcete, aby se toho v Konici dělo víc? Rádi
byste svůj volný čas věnovali činnosti přínosné pro ostatní? Máte konkrétní nápady, jak
oživit společenský život v Konici? Víte, jaké
aktivity vám v Konici chybí?
Přijďte se seznámit s aktuálním děním okolo
vzniku komunitního centra a diskutovat o jeho
možném využití. Ve středu 13. 2. 2019 v 17 hodin v obřadní síni na zámku v Konici se uskuteční setkání se zástupci města. Podrobnosti
se dozvíte na plakátech nebo na webových stránkách města Konice.
Městský úřad Konice, odbor sociálních věcí
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Rada
města Konice
19. prosince 2018
Usnesení č. 3/2018
1. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 52/2018. Jedná se o změnu v rozpočtu města. Investiční a neinvestiční přijaté
transfery z projektu „Modernizace učeben základní školy v Konici, č. projektu CZ.06.2.67/
0.0/0.0/16_066/0005736. Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, připsáno na
účet města v ČNB dne 6. 12. 2018. Rozpočtové
opatření ve výši 2 274 458,83 Kč
2. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 53/2018. Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města z nespecifikovaných rezerv na sběr a svoz
komunálního odpadu. Rozpočtové opatření ve
výši 93 500 Kč.
3. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 54/2018. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů. Čerpání finančních prostředků se řídí Rozhodnutím ministerstva vnitra
č. j. MV-120814-10/PO-IZS-2018 ze dne 3. prosince 2018, které je přílohou rozpočtového
opatření. Finanční prostředky jsou určeny na
odbornou přípravu a výdaje za uskutečněný
zásah. Rozpočtové opatření ve výši: 5 061 Kč.
4. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 55/2018. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva zemědělství ČR
č. j. 62190/2018-MZE-16221 ze dne 19. listopadu 2018, uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši 151 645 Kč. Dotace
určena na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy činnost hradí stát, za
období III. čtvrtletí 2018.
5. Rada města Konice schvaluje změnu přílohy
č. 2 Podpisové vzory odpovědných pracovníků,
která je součástí Komplexního souboru vnitroorganizačních účetních směrnic č. 5/2016 –
směrnice č. 3/2016 Oběh účetních dokladů.
6. Rada města Konice schvaluje bezúplatný
převod majetku – pomůcek pro tělesnou výchovu do vlastnictví Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, Tyršova 609, 798 52 Konice, dle podané žádosti.
7. Rada města Konice neschvaluje poskytnutí
dotace na rok 2019 z rozpočtu města, neziskové organizaci Klára pomáhá, z. s., z důvodu,
že Klára pomáhá, z. s., není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a neposkytuje
služby přímo ve městě Konici.
8. Rada města Konice schvaluje žádost o nerovnoměrné rozložení příspěvku na provoz na
I. čtvrtletí 2019 ZŠ a gymnáziu města Konice,
příspěvkové organizaci, Tyršova 609, 798 52
Konice.
9. Rada města Konice schvaluje platové výměry ředitelky Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, a ředitelky ZŠ a G města Konice, příspěvkové organizace, s účinností od
1. 1. 2019.

10. Rada města Konice schvaluje v souladu
s §102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích řediteli Městského kulturního střediska platový výměr č. 6 dle přílohy, s účinností od 1. 1. 2019.
11. Rada města Konice schvaluje odměnu ředitelce Základní školy a gymnázia města Konice dle předloženého návrhu.
12. Rada města Konice projednala jednotlivé
body „Zprávy o rozpracovanosti investic města Konice 2018“ dle přílohy a konstatuje, že
všechny položky nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku zůstávají aktivní a nejedná se o žádnou zmařenou investici.
13. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodat část pozemku p. č. 5704 v k. ú. Konice.
14. Rada města Konice bere na vědomí výsledky průzkumu spokojenosti klientů MěÚ
Konice v roce 2018.
15. Rada města Konice bere na vědomí výsledky průzkumu spokojenosti zaměstnanců
MěÚ Konice v roce 2018.
16. Rada města Konice schvaluje podle §102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
mezi městem Konice a obcí Šubířov.
17. Rada města Konice schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o společném zadávání
mezi městem Konice a SSOK na akci „III/36620
Konice – průtah“.
18. Rada města Konice schvaluje prodloužení
pronájmu bytu č. 1 na adrese Chmelnice 161,
Konice o velikosti 4+1 a celkové výměře
136,16 m2 panu F. K., bytem Chmelnice 161,
Konice do 29. 2. 2020.
19. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 56/2018. Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu
města z nespecifikovaných rezerv na zimní
údržbu města. Rozpočtové opatření ve výši
80 000 Kč.
20. Rada města Konice schvaluje změnu smluvní dokumentace v oblasti přijímání platebních
karet.
21. Rada města Konice schvaluje podle §102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, použití nadačního příspěvku od Českého
hudebního fondu Městským kulturním střediskem Konice na část nákladů spojených s uspořádáním koncertů Klubu přátel hudby v celkové částce 10 000 Kč.
Usnesení č. 1 až 10 a 12 až 21 bylo schváleno
v poměru: pro 5, proti 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno v poměru: pro 4,
proti 0, zdržel se 1.

Rada města Konice
14. ledna 2019
Usnesení č. 4/2019
1. Rada města Konice:
a. Schvaluje na základě podané žádosti Klubu
orientačního běhu Konice, z. s., poskytnutí dotace na rok 2019 ve výši 10 000 Kč.
b. Ukládá odboru finančnímu provést rozpočtové opatření a tímto zahrnout poskytnutí dotace do rozpočtu města na rok 2019.
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2. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 1/2019. Jedná se o poskytnutí státního příspěvku od Úřadu práce na výkon pěstounské péče v souladu s § 47d odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákona“), v řízení provedeném podle zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočtové opatření ve výši
8 000 Kč.
3. Rada města Konice:
a. doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej pozemku p. č. 149/2 a části pozemku p. č. 1608/1 v k. ú. Konice manželům K.
b. doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej pozemku p. č. 149/2 v k. ú. Konice
panu H.
c. ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
Zastupitelstva města Konice v souladu s výše
uvedenými body usnesení.
4. Rada města Konice:
a. souhlasí s umístěním stavby „Konice, Za Nádražím, úprava DS NN, Janeček“.
b. schvaluje smlouvu č. 1030048077/010
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a společností E.ON
Distribuce, a. s.
c. schvaluje zpracování projektové dokumentace na úpravu veřejného osvětlení v části ulice Za Nádražím.
d. ukládá MPO vypracovat vyjádření k záměru
umístění stavby „Konice, Za Nádražím, úprava
DS NN, Janeček“ v souladu s výše uvedeným
bodem usnesení.
5. Rada města Konice:
a. souhlasí s umístěním stavby „Kanalizace
a ČOV Jesenec“ za podmínek stanovených odborem majetkoprávním.
b. ukládá MPO zpracovat vyjádření k technické infrastruktuře na akci „Kanalizace a ČOV
Jesenec“.
6. Rada města Konice schvaluje příkazní smlouvu související s projektem „III/36620 Konice
– průtah, SO 102 Komunikace pro pěší“ mezi
městem Konice a Regionální agenturou pro
rozvoj střední Moravy, z. s. p. o.
7. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 2/2019. Jedná se o navýšení příspěvku na výkon státní správy o 1 903 200 Kč
vůči schválenému rozpočtu na rok 2019, kdy
byl příspěvek schválen ve výši 12 500 000 Kč
Zastupitelstvem města Konice dne 10. 12. 2018,
usnesením č. 2/2018. Finanční vztah SR k rozpočtu města obsahuje příspěvek na výkon státní správy ve výši 14 403 200 Kč.
8. Rada města Konice bere na vědomí oznámení o přerušení činnosti školní družiny při
Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, v době pololetních prázdnin, tj. 1. 2. 2019, a jarních prázdnin, a to od
4. do 10. 2. 2019.
9. Rada města Konice schvaluje podání žádosti Základní škole a gymnáziu města Konice,
příspěvkové organizaci, o neinvestiční dotaci
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_063 – Šablony II.
10. Rada města Konice schvaluje L. Ú. prominutí dlužné částky za nájem a služby v budově
Centra zdravotních služeb č. p. 392 v Konici
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ve výši 2 289 Kč za období 1. 4. – 31. 10. 2014,
a to při splnění podmínky podpisu uznání dluhu ze strany L. Ú. za období do 31. 3. 2014. Celková dlužná částka pak činí 3 690 Kč.
11. Rada města Konice doporučuje Zastuptelstvu města Konice vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
12. Rada města Konice:
a. doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 012017 na akci „Vytvoření komunitního
centra v Konici.“
b. doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
č. 012017 na akci „Vytvoření komunitního
centra v Konici.“
c. Ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
Zastupitelstva města Konice v souladu
Usnesení č. 1 až 12 bylo schváleno v poměru:
pro 5, proti 0.
Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou
ve zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné
nasměrování rozpočtových opatření na
účty najdete na internetové adrese:
www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet
– rozpočtová opatření, nebo na úřední desce města Konice.
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Kolik nás stojí odpad
Vývoj nákladů na likvidaci odpadu v období 2015 až 2018 v tis. Kč

2015
2 902
7

2016
3 487
49

2017
3 583
35

2018
3 673
43

Nové velkoobjemové
kontejnery

46

50

0

0

Popelnice

49

88

80

85

Rozvoz popelnic, úklid
a opravy sběrných míst

48

40

44

91

Vývoz odpadkových košů
Bioodpad
Odpad ze hřbitova
Mimořádný svoz papíru
Sběrný dvůr celkem:
z toho nebezpečný odpad

122
107
90
0
861
137

122
162
85
0
1 128
121

131
164
85
20
1 223
142

131
173
76
43
1 283
78

Komunální odpad občané,
včetně chatových oblastí

1 572

1 642

1 659

1 670

Rok
Celkem v tis. Kč
Nové malé kontejnery

Zpracovala: Bc. Jitka Vrbová, Konice 7. 1. 2019

OZNÁMENÍ:
Provozovna výroby klíčů a cykloservisu – Josef Vranešic
je nově přemístěna do Smetanovy ulice č. p. 53
prodejny a servisu STIHL – VIKING Konice

Výsledky soutěže Literární ceny
Gymnázia Jiřího Wolkera
Dne 30. 11. 2018 se konal první ročník Literární ceny Gymnázia Jiřího Wolkera 2018 za podpory o. p. s. Gaudeamus.
Soutěže se mohli zúčastnit studenti a žáci základních a středních škol okresu Prostějov v příslušných kategoriích. Do soutěže se zapojili také vybraní žáci kvarty Základní školy a gymnázia města Konice.
Z více než padesáti autorů a autorek obsadila ve 3. kategorii (próza 2. stupeň ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií) 1. místo Sára Opavská za povídku s názvem „Na čem opravdu záleží“. Zvláštní cenu poroty v téže kategorii získala Natálie Rajštetrová za povídku „Bledulka“.
Předání cen oceněným žákům se uskutečnilo 18. 12. 2018 v budově Gymnázia Jiřího Wolkera.
Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi od o. p. s. Gaudeamus finanční odměnu a autoři příspěvků na druhých místech, respektive laureáti zvláštních cen poroty, věcné ceny.
Oceněným autorkám ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další literární
tvorbě.
Mgr. Martina Kolářová

Knihovna Konice
Česká lidová písnička byla tématem našeho
lednového kvízu. Děti luštily otázky jako kdo
honí Káču, kdo není doma, když nám spadla
pec, co nemá Andulka Šafářova, nebo co roste
na tom pražským mostě. Za správné odpovědi získaly odměny a čekají je i v únorovém kvízu, který se bude týkat českých dějin.
15. ledna přišly na vyprávění spisovatele Jana
Svitáka děti z pátých tříd Základní školy Konice. Autorské čtení začalo vyprávěním o tom, jak
vlastně knížka vzniká, jak se dají míchat různé
literární žánry a napínavé ukázky z vlastních
knih Pekelný advent a Čertovo kopyto naladily literární atmosféru. Na závěr měly děti plno
dotazů, na které jim pan Sviták odpovídal.
Na hry a hrátky se zvířátky přijely 24. ledna
děti ze Základní školy Kladky. Celé dopoledne
jsme věnovali zajímavostem ze života zvířat,
jejich rekordům, dobrodružstvím v knížkách,
informacím z encyklopedií a hráli jsme hry,
luštili křížovky a malovali zvířátka.
Vlasta Snášelová

INZERCE
Koupím chatu nebo chalupu.
Děkuji za nabídku
Jana 731 078 958
Sháním ke koupi

RODINNÝ DŮM.
zdroj fotografií: Gymnázium Jiřího Wolkera

Bez nutnosti velkých oprav.
732 715 267
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Už jste slyšeli o projektu PEPSIN?
Možná jste si všimli, že na Biskupické ulici v Jevíčku roste nová budova výrobního závodu firmy REHAU. Ambiciózní projekt s názvem PEPSIN nabídne nejmodernější technické
vybavení a až 200 volných pracovních míst. Ve výrobním závodě budou probíhat montáže lakovaných dílů – spoilerů – pro přední světové automobilky.

Tříkrálové
koledování
2019
Tisíce dobrých skutků s novým rokem přinesla i letošní Tříkrálová sbírka na Konicku. Děkujeme všem za laskavé přijetí koledníků a za
důvěru. Díky štědrosti a solidaritě dárců se
tříkrálové kasičky naplnily zase o něco více než loni, konkrétně částkou 575 843 Kč.
Charita z darovaných peněz podpoří především své služby na pomoc nemocným a potřebným v regionu.

Letošní počasí bylo pro koledníky náročné. Páteční večer sliboval spousty sněhu, ale sbírková sobota byla ve znamení chladna a deště.
Každá koruna pomůže. Děkujeme!
To je heslo sbírky a je tomu opravdu tak. Darované peníze plánujeme vynaložit na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, zejména ve středisku domácí zdravotní a hospicové péče a v Domu pokojného stáří v Bohuslavicích, kde plánujeme rekonstrukci budovy a vybavení. Část výtěžku vybraná v Šubířově a Chobyni bude využita na přímou pomoc
rodině po požáru domu.
Tříkrálovou sbírku před jejím zahájením doprovodilo požehnání v konickém kostele Narození Panny Marie, kde koledníkům popřál
úspěšné koledování také pan starosta Ing. Michal Obrusník.
Charita pro své koledníky po sbírce připravila
již tradiční poděkování – bruslení na konickém kluzišti.
Děkujeme všem, kteří sbírku jakkoli podpořili. Darem, vlídným přijetím koledníků,
koledováním, službou v zázemí koledníků
na faře, dopravou, občerstvením, úředními úkony …
Tříkrálová sbírka je velkou mozaikou dobrých
skutků, osobních obětí a vděčnosti.
Vedle všech dárců a koledníků patří upřímné
poděkování ředitele Charity Konice také koordinátorkám sbírky, paní Naděždě Páleníkové a její kolegyni Svatavě Grulichové.

Dokončovací práce na budově nového závodu firmy REHAU v Jevíčku se blíží do finále. Ambiciózní projekt s názvem PEPSIN nabídne nejmodernější technické vybavení na 7600 m2 zastavěné plochy. V novém výrobním závodě bude od roku 2019 probíhat montáž lakovaných dílů
pro přední světové automobilky, jako je například Porsche, Audi, Škoda, Ford a Peugeot. Ročně
se zde při plném provozu vyrobí až 1,2 milionu zadních spoilerů, tzv. křídel. Práci v příjemném
a moderně vybaveném prostředí zde najde až 200 nových pracovníků.

PEPSIN čeká mnoho zajímavých projektů. Prvním, který v novém závodě odstartuje, je výroba zadních spoilerů na Škodu Scala. „Křídla“ se na tohoto dlouho očekávaného nástupce Škody
Rapid začnou vyrábět v únoru 2019. V průběhu prvního pololetí se do výroby zařadí také díly
na nový Peugeot 208, Porsche Cayenne Coupe či novou Škodu Octavia.
Firma REHAU, která celosvětově zaměstnává již
přes 20 tisíc zaměstnanců, si stále zakládá na rodinných principech a je
vstřícná ke svým zaměstnancům i k regionům, kde
působí. Vedení závodu
v Jevíčku velmi úzce spolupracuje s představiteli
města na nejrůznějších
projektech naplňujících
principy společenské odpovědnosti firmy.
Jedním ze zajímavých příkladů je protipovodňové
opatření chránící nejen
oba výrobní závody REHAU, ale i povodní ohrožené okolí města Jevíčka.
C h c e te p ra c ova t n a
křídlech REHAU? Pak
neváhejte kontaktovat
naši kolegyni z personálního oddělení paní
Mgr. Lindu Haikerovou
na telefonním čísle
465 357 325
nebo
na e-mailu
linda.haikerova@rehau.com

Těšíme se na Vás.

ZPRAVODAJ KONICE
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SKLÁRNY MORAVIA a.s.
výrobce obalového skla s dlouholetou tradicí

PŘIJME ZAMĚSTNANCE
do nepřetržitého provozu na pracovní pozice:

DĚLNÍK SKLÁŘSKÉ VÝROBY
• STROJNÍK SKLÁŘSKÝCH STROJŮ
•

Co Vám nabízíme?
- Práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru
- Měsíční a pololetní odměny v závislosti na výsledcích firmy
- Dlouholetou spolupráci na pracovní poměr
- Pět týdnů dovolené
- Příspěvek na stravování
- Příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
- Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Máme zájem o spolehlivé zaměstnance, kteří budou ochotni pracovat
v nepřetržitém provoze.
Bližší informace k nabízené práci rádi poskytneme při osobním setkání
nebo telefonicky. Všechny dotazy Vám zodpoví paní Ivona Petrová.
Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:

SKLÁRNY MORAVIA, a.s., 679 39 Úsobrno 79
e-mail: iva.petrova@sklomoravia.com, tel.: 739 661 710, 576 427 706

w w w. s k l o m o r a v i a . c z
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Program KČT KONICE

První den v roce 2019

únor 2019

Novoroční výstup na Kosíř se stal již naší tradicí.
Na nádraží v Konici se nás sešla skupinka 18 turistů a než jsme vystoupili v Lutotíně, přibyli
další kamarádi z Křemence, Čunína a Stražiska.
Počasí bylo ideální, nálada výborná. Cestou jsme
potkávali skupinky, které se již vracely z Kosíře.

Sobota 2. 2. 2019 Šubířov – sraz ve 13 hodin na
kruháči. Půjdeme po červené značce ke Sládkové
skále, odtud ke Slámové louži. Pokračujeme zkratkou ke Skřípovu a po silnici do Konice. 13 km.
Neděle 10. 2. 2019 Štarnov – sraz ve 13 hodin
na autobusovém nádraží. Půjdeme po silnici přes
Vyšehrad do Štarnova, dále po modré značce na
silnici k Čunínu a do Konice. 13 km.
Neděle 17. 2. 2019 Nectava – vlakem z Konice
v 10.48 hodin do Nectavy. Odtud po modré značce na Vyšehrad, dále neznačenou cestou přes Liškovy skály ke křížku a po zelené značce do Jesence a do Konice. 13 km.
Sobota 23. 2. 2019 Ptení – vlakem v 9.11 hodin
do Ptení. Silnicí dojdeme ke hřbitovu. Pokračujeme po zelené značce lesem kolem psího hřbitova na Bělecký mlýn a odtud do Ptení na vlak.
10 km
Zdrávi došli !!!

Poslední den v roce 2018
Konec starého roku jsme přivítali po turisticku.
Na Silvestra odpoledne jsme jako každý rok šlapali po cestičce kolem potoka k Březsku a těšili
se na naše oblíbené divadelníky. Na místní plácku se již scházeli lidé z okolí, aby shlédli divadelní představení březských ochotníků. Na podiu se
odehrávala čertovská pohádka – Hrátky s čertem. Zápal a nadšení účinkujících divadelníků
bylo odměněno bouřivým aplausem přítomných.
Děkujeme za pěkný divadelní zážitek a již se těšíme na příští vystoupení.

Nahoru k rozhledně jsme došli v poledne a to se
již kopec hemžil množstvím účastníků. Kdo chtěl,
mohl vystoupat až na vrchol rozhledny a pokochat se pohledem do kraje. Opekli jsme si uzeninu, pozdravili naše známé a přátele a vraceli se
zpět úvozem do Kostelce na Hané.
Návštěvnost v letošním roce byla rekordních
3706 účastníků.
Eva Antlová

Klub českých turistů, odbor Malá Haná Velké Opatovice
pořádá 24. ročník
dálkového pochodu

Klub českých turistů, odbor Malá Haná Velké Opatovice
pořádá 24. ročník
dálkového a turistického pochodu

MALOHANÁCKÁ STOVKA

OPATOVSKÉ ŠMAJD

8. února 2019
START: sokolovna Velké Opatovice, ul. Sokolská (u autobusového nádraží)
společný start ve 20.00 hodin
SPOJENÍ BUS: z Letovic od ČD: 17.11, 17.45, 18.45, 19.11 hodin
ze Skalice nad Svitavou od ČD: 17.34, 18.37 hodin
CÍL: sokolovna Velké Opatovice do 22.00 hodin
LIMIT: 26 hodin
TRASA: cca 100 km – popis trasy a převýšení v lednu na webu akce
STARTOVNÉ: na místě startu nebo zasláním na účet: 2700268496/2010
(do poznámky uvést jméno)
PŘIHLÁŠKY:
na email machourek@seznam.cz (s uvedením jméno + bydliště + rok narození),
nebo na místě startu
ODMĚNA:
pamětní list, medaile, razítko IVV a pochodu, občerstvení na trase pochodu
První tři v kategoriích muži a ženy obdrží poháry.
Trasa pochodu povede převážně po turistických a cyklo trasách.
Mapa trasy pochodu k dispozici na startu a na webu akce v průběhu ledna.

INFORMACE a PŘIHLÁŠKY:
DUŠAN MACHOUREK, Žleb 278, Velké Opatovice, 679 63
mobil: +420 604 133 866, email: machourek@seznam.cz, web: www.smajd.webnode.cz
• možnost zakoupení odznaků pochodu
• akce zařazená do seriálu akcí „IVV“ lnternationaler Volkssportverband +
„Dvoustovka“ (200 turistických akcí KČT)
• možnost získání razítka „Vystup na svůj vrchol“ na podporu výstavby
turistické chaty na Lysé hoře (Hušák 626 m + Opatovické hradisko 514 m)
• každý se účastní akce na vlastní nebezpečí a pojištění
• děti do 15 let jen s doprovodem starší osoby
• trasy pochodu budou uveřejněny v lednu na webu pochodu

Káďova 60
9. února 2019

START: trasy budou startovat ze dvou míst
VELKÉ OPATOVICE: 2 – 60 km
MÍSTO: sokolovna Velké Opatovice, ul. Sokolská (u autobusového nádraží)
Start dle délky tras: 6.00 – 11.00 hodin
SPOJENÍ BUS: z Letovic od ČD 7.06, 10.11 hodin
ze Skalice nad Svitavou od ČD 7.34, 9.34, 6.04 hodin – přestup Boskovice
CÍL: sokolovna Velké Opatovice do 22.00 hodin
LETOVICE: 15 – 45 km
MÍSTO: nádraží ČD (restaurace)
Start dle délky tras: 6.00 – 8.45 hodin
SPOJENÍ: trať 260 Brno – Česká Třebová
CÍL: sokolovna Velké Opatovice do 20.00 hodin
UBYTOVÁNÍ: 8. – 10. 2. v sokolovně V. Opatovice ve vlastním spacák u (40 Kč/noc)
na lůžku – Ubytovna města (230 Kč/noc), tel.: +420 776 383 837
STARTOVNÉ: 20 – 40 Kč
ODMĚNA: pamětní list, něco na cestu, razítka IVV, 200 a pochodu, upomínka
V cíli pochodu v odpoledních hodinách k tanci a poslechu zahraje
dívčí rocková skupina Rebelky.
V průběhu odpoledne vystoupí klienti domova Paprsek.
Po oba dny v prostorách sokolovny zajištěno bohaté občerstvení.
Pochod se koná za finanční podpory města Velké Opatovice.

ZPRAVODAJ KONICE
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PROGRAM
únor 2019
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)
www.mcsrdicko.eu, tel.: 739 246 019

Mezi obyvateli Konice najdeme
téměř 20 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá
nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám
s dětmi, které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto
darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje
spojené s léčbou – například častou dopravu do
nemocnice, doplatky léků, speciální stravu, zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné
terapie.

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 000 rodin,
z města Konice pochází čtyři z nich. Dárců, Dobrých andělů, ve vašem městě najdeme téměř 20.
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“
vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel
nadace Dobrý anděl.

Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Pondělí (8 – 12 hodin) – Volná herna
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb
dasatrnkova@seznam.cz, 608 000 181
Třetí úterý v měsíci (10 – 12 hodin)
Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi – 739 246 008
Středa, pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
6. 2. – Šikulové - prázdninové tvoření
13. 2. – Srdíčkové narozeniny
20. 2. – Sněhuláčkovo odpoledne
27. 2. – Maškarní karneval
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
Třetí čtvrtek v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143
Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
Pátek (pro předem objednané)
Laktační poradenství – 739 246 019

MIMOŘÁDNÉ AKCE – ÚNOR 2019
13. 2. – Srdíčkové narozeniny

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl
odevzdává potřebným rodinám do posledního
haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších filantropů.
Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje
na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin,
kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc
přijme asi 85 nových žádostí o pomoc a celkem
odesílá příspěvky více než 3 000 rodin.

INZERCE

PRODÁM
PALIVOVÉ DŘÍVÍ

jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV
z dotačního titulu Olomouckého kraje
Podpora prorodinných aktivit
a z dotace Města Konice
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ÚNOR 2019

VÝSTAVA
GALERIE ZÁMKU KONICE

OBRAZY PRO RADOST
Výstava obrazů Pavla Vedrala
od 11. 1. do 22. 2. 2019
Po – Pá: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin

KPH
KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU KONICE
Ve čtvrtek 7. 2. 2019 v 19.00 hodin

ATAM Saxophone Quartet
Vstupné 120 Kč, členové KPH 100 Kč.
Studenti, děti do 15 let a ZTP -50% ze zákl. ceny
vstupenky. Žáci a učitelé ZUŠ vstup zdarma.

DIVADLO
KD JESENEC
Ve středu 27. 3. 2019 v 19.00 hodin

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ (komedie)
Předprodej v TIC Konice
PRAHA – DIVADLO HYBERNIA
V sobotu 27. 4. 2019 od 6.30 do 21.30 hodin

DOKTOR OX (muzikálová komedie)
Předprodej v TIC Konice, cena 799 Kč

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
Nová služba – profi balení knih
www.konicka.knihovna.cz

TIC – ZÁMEK – MUZEUM
Otevřeno ve všední dny 9.00 – 12.30
a 13.00 – 16.00 hodin.
Prohlídky zámku a expozic mimo turistickou
sezónu pouze na telefonické objednání.
Doba trvání prohlídky je 45 minut. Po dobu
prohlídky může být TIC Konice uzavřeno.
Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 739 333 721, 602 934 905

SOKOL KONICE, s. r. o. – FOTBAL
Zimní přestávka fotbalistů skončila a 1. února
2019 byla zahájena zimní příprava na jarní
část sezóny 2018/2019. V rámci této zimní
přípravy sehraje mužstvo dospělých několik
přípravných zápasů na umělé trávě na fotbalovém areálu Pod Kučerákem v Konici.

měkké + tvrdé štípané
délka 1 m – rovnané,
štípané 30 – 40 cm sypané,
smrkovou kulatinu 2 m délky.

Rozpis přípravných zápasů na měsíc únor
a začátek března 2019 je uveden v následujícím přehledu:

Hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

Sobota 9. 2. 2019 ve 14.00 hodin
Sokol Konice – Štítná nad Vláří
Neděle 17. 2. 2019 ve 14.00 hodin
Sokol Konice – Sulko Zábřeh

Neděle 24. 2. 2019 v 10.00 hodin
FC Jesenec-Dzbel + Sokol Konice (dorost)
– Březová nad Svitavou
Neděle 24. 2. 2019 ve 14.00 hodin
Sokol Konice – FC Olešnice
Středa 6. 3. 2019 v 18.00 hodin
Sokol Konice – Tatran Litovel
Sokol Konice, s. r. o., zve všechny příznivce,
aby se po delším fotbalovém půstu přišli
opět podívat, jak se bude našim hráčům
dařit.
Na setkání na tribuně se těší všichni hráči, funkcionáři i Pavel Klíč, autor tohoto příspěvku.
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