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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
17. února 2020 – 10. VEŘENÉ ZASTUPITELSTVO
Zámek Konice – zasedací místnost v 18.00 hodin

18. února 2020 – 2. NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ
SE ZASTUPITELI MĚSTA KONICE
Komunitní centrum v 17.00 hodin

Iniciativa WiFi4EU
podporuje zavádění
bezplatného WiFi
připojení pro občany
a návštěvníky ve
veřejných prostorách
O možnostech připojení v Konici se dočtete v článku pana starosty na straně 2

SDH Konice – Získali jsme do vozového
parku nový přírůstek – cisternovou
automobilovou stříkačku
Iveco Magirus CAS 20 S2T 3000 / 200
Ve středu 8. ledna 2020 proběhlo slavnostní předání nové hasičské
techniky dobrovolným a profesionálním hasičům na stanici HZS OL
PS Olomouc za doprovodu premiéra pana Andreje Babiše a hejtmana olomouckého kraje pana Ladislava Oklešťka. Při předání na místě
byl náš starosta sboru pan Vlastimil Šmída společně se starostou
města Konice panem Ing. Michalem Obrusníkem.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, co se podíleli při pořízení tohoto vozu.
Vozidlo předané SDH Konice sloužilo několik měsíců profesionální
jednotce v Konici a nahradí stávající zastaralé vozidlo LIAZ L101 z roku 1980. Děkujeme!
Za SDH a JSDH Konice Jaroslav Šmída
Zdroj: HZS Olomouckého kraje, celý článek najdete na
www.hzscr.cz/clanek/profesionalni-a-dobrovolni-hasici-prevzali
novou-techniku.aspx

Rekapitulace práce radnice
a pozvánka na Setkání občanů
se zastupiteli města
Vážení spoluobčané,
od voleb do obecního zastupitelstva uběhl více než rok. Dovolte mi
tedy uplynulé období zrekapitulovat.
V březnu 2019 ukončila pobočka Komerční banky v Konici svou činnost. Jednání s vrcholovými představiteli banky situaci nezvrátilo,
nepomohl ani dopis vlastníkovi banky, finanční skupině Société Générale. Naopak úspěšní jsme byli při vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o podpoře chirurgické ordinace na poliklinice.
Rovněž se podařilo vyjednat s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje poskytnutí cisternového auta IVECO, které jsme
před pár dny skutečně pro naše dobrovolné hasiče dostali. Přeměnou
z obchodní společnosti na příspěvkovou organizaci si prošly Služby
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města Konice, spol. s r. o. Změna byla vyvolána
dlouhodobými nepříznivými výsledky hospodaření a zhruba v polovině roku se stala nezbytnou nutností.
Transformace byla ukončena a v současné době
se potýkáme s náročnou administrativou, spojenou s nastavením vnitřních procesů nové organizace. Očekávaným výsledkem není jen konsolidace společnosti, ale i výrazná finanční úspora
mandatorních výdajů města (cena práce pro město klesne o DPH, tedy o 21%). Podstatné je ovšem
i to, že nadále mohou nové Technické služby Konice pracovat nejen pro město, ale také pro občany a firmy v našem regionu.
Přejdu-li k hodnocení městem realizovaných investic, pak se nakonec podařila přestavba sokolovny na komunitní centrum. Stavba generovala
velké množství projektových změn a jsem skutečně rád, že jsme ji stihli v termínu stanoveném
poskytovatelem dotace. V současné době se zabýváme vnitřním vybavením budovy.
V Jiráskově ulici opravila Správa silnic Olomouckého kraje cestu a město vybudovalo v celé délce chodník. Jsem spokojen, že se v průběhu stavby podařilo vyjednat změnu vedoucí k bezpečnému průchodu i pod viaduktem. Plánované náklady se podařilo ponížit příjmy z dotačních titulů o cca 2,5 mil. Kč. V souvislosti s touto stavbou
se podařilo zrekonstruovat i část kanalizace v ulici Za Nádražím.
Částečnými změnami prošlo i náměstí. Asfaltové fleky v místní komunikaci byly nahrazeny povrchem ze žulové kostky a předlážděna a snížena byla celá jedna hrana náměstí. Nový povrch
dostala i odstavná plocha z boku COOPu. Z dotace Ministerstva kultury jsme pokračovali v opravě fasády zámku. Nové povrchy dostaly i místní
komunikace v ulici Za Nádražím, odbočka z ulice
Na Příhonech k průchodu do ulice Vodní, točna
v ulici Sportovní a nakonec i příjezd do dvora polikliniky. Zadařilo se vybudovat další dětské hřiště, a to na bytovkách v Konici.
Město investovalo i ve svých místních částech:
v Runářově do odstavné plochy pro kontejnery,
v Ladíně do opravy místní komunikace po průtrži mračen a v Nové Dědině se pokračovalo v rekonstrukcích povrchů. Povedla se i rekonstrukce toalet v kulturním domě v Nové Dědině.
V rámci projektu Evropské komise získalo město grant ve výši 15 000 euro na vybudování veřejné WIFI. Veřejně přístupnou síť pod názvem
WiFi4EU™ vám nyní můžeme nabídnout v Konici v těchto lokalitách: náměstí, zámecký park
a autobusové nádraží. Připojení samozřejmě funguje i v administrativních budovách městského
úřadu na Masarykově nám. 27, 28 a Na Příhonech 405.
Vážení spoluobčané, tolik tedy v krátkosti k minulému roku.
Závěrem si Vás dovoluji pozvat na Setkání
občanů se zastupiteli města 18. února 2020
v 17.00 hodin v komunitním centru. Zde získáte informace o probíhajících přípravách
investic v letošním roce, o činnosti radnice,
nebo o tom, co vás ve vztahu k městu zajímá,
či trápí.
Ing. Michal Obrusník, starosta
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.

Rada
města Konice
16. prosince 2019
Usnesení č. 23/2019
Rada města Konice dne 16. 12. 2019:
1. a) Revokuje usnesení č. 16/2015/ bod č. 11.
b) Bere na vědomí poplatky za svatební obřady,
stanovené zákonem o správních poplatcích
č. 634/2004 Sb., položky 12 písm. c).
c) Schvaluje sazebník poplatků za služby spojené se zajištěním svatebního obřadu od 1. 1. 2020,
a to takto:
• snoubenci, z nichž alespoň jeden z nich má
trvalý pobyt v Konici, zaplatí za služby spojené
se zajištěním svatebního obřadu, který se realizuje jakýkoliv den v týdnu v obřadní síni na zámku, poplatek 3 000 Kč
• snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt v Konici, zaplatí za služby spojené se zajištěním svatebního obřadu, který se realizuje jakýkoliv
den v týdnu v obřadní síni na zámku, poplatek
5 000 Kč
• snoubenci bez ohledu na jejich trvalý pobyt
zaplatí za služby spojené se zajištěním svatebního obřadu, který se realizuje jakýkoliv den
v týdnu v terénu, mimo obřadní místnost, poplatek 6 000 Kč
• snoubenci, kteří mají zvláštní požadavky nad
rámec zajišťovaného svatebního obřadu, zaplatí
poplatek 2 000 Kč
d) Ukládá odboru vnitřních věcí zajistit výběr
poplatků za svatební obřady podle schváleného
sazebníku od 1. 1. 2020.
2. a) Doporučuje zastupitelstvu města prodat
část pozemku p. č. 5714/1 v k. ú. Konice manželům V. za cenu 248,10 Kč/m2 + aktuální sazba
DPH, a to s následující podmínkou prodeje: „Kupující se zavazuje do 3 roků od prodeje pozemku
předložit na město Konice, odbor majetkoprávní, kopii stavebního povolení na výstavbu rodinného domu na p. č. 5714/1 v k. ú. Konice a začít
stavět. V případě nesplnění této podmínky se kupující zavazuje převést pozemek za stejnou cenu
zpět prodávajícímu.“
b) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3. a) Schvaluje Dodatek č. 5-2019 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 18-2016 ze dne
1. 6. 2016, který je uzavřen s ČR – Generálním finančním ředitelstvím, a týká se změny zvyšování nájmu o míru inflace jednostranným oznámením.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření dodatku v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
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4. 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 obcemi
Hvozd, Polomí a Raková u Konice.
5. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části p. č. 468/1 a 467/1 v k. ú. Konice společnosti E.ON Distribuce, a. s., za cenu 320 Kč/m2.
b) Ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
ZM Konice v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
6. Schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích řediteli Technických služeb Konice platový výměr č. 1 dle přílohy, s účinností od
1. 1. 2020.
7. Schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích řediteli Městského kulturního střediska platový výměr č. 7 dle přílohy, s účinností
od 1. 1. 2020.
8. Bere na vědomí výsledky průzkumu spokojenosti zaměstnanců MěÚ Konice v roce 2019.
9. a) Schvaluje Návrh smlouvy o vedení účetnictví pro Technické služby města Konice, příspěvkovou organizaci.
b) Ukládá řediteli Technických služeb Konice
uzavřít smlouvu o vedení účetnictví s firmou
ÚČTO ELPE, s. r. o. , Polní 74, 747 61 Raduň.
10. Rada v působnosti zřizovatele rozhodla o tom,
že Technické služby města Konice, příspěvková
organizace, Husova 347, 798 52 Konice, budou
s účinností od 1. 1. 2020 vést účetnictví ve „zjednodušeném rozsahu.“
11. a) Schvaluje zřízení bankovních účtů Technických služeb Konice, příspěvkové organizace,
v Komerční bance, a. s. od 1. 1. 2020.
b) Ukládá řediteli Technických služeb Konice,
příspěvková organizace, zajistit zřízení bankovních účtů od 1. 1. 2020.
12. Bere na vědomí odpis pohledávky dle důvodové zprávy.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 67/2019.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů. Čerpání
finančních prostředků se řídí Rozhodnutím ministerstva vnitra č.j. MV-151862-3/PO-IZS-2019
ze dne 4. listopadu 2019, které je přílohou rozpočtového opatření. Finanční prostředky jsou určeny na odbornou přípravu a výdaje za uskutečněný zásah. Rozpočtové opatření ve výši: 34 800 Kč.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 68/2019.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva zemědělství ČR č. j. 46274/2019-MZE-16221
ze dne 25. listopadu 2019, uvolněnou Krajským
úřadem Olomouckého kraje ve výši 23 550 Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících
dřevin poskytované jako náhrada.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 69/2019.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva zemědělství ČR č. j. 55366/2019-MZE-16221
ze dne 25. listopadu 2019, uvolněnou Krajským
úřadem Olomouckého kraje ve výši 160 723 Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy činnost hradí stát, za období III. čtvrtletí 2019 a jsou
poskytované jako náhrada.
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16. a) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku
p. č. 4795 v k. ú. Konice.
b) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku p. č.
4792 v k. ú. Konice.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměry v souladu s výše uvedenými body usnesení.
17. Schvaluje použití finančních darů Městskému kulturnímu středisku Konice, příspěvkové
organizaci, na zajištění koncertů Kruhu přátel
hudby v celkové výši 20 000 Kč.
18. Schvaluje použití nadačního příspěvku od
Nadace PRECIOSA ve výši 40 000 Kč na část nákladů spojených s uspořádáním 25. ročníku vánočních trhů v Konici.
19. Schvaluje přijetí rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z Operačního programu Zaměstnanost ze dne 6. 11. 2019 na realizaci projektu Komunitní centrum – rozvoj komunitní práce ve městě Konice 2019-2022 registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015419.
20. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330057650/001 mezi
městem Konice a E.ON Distribuce, a. s., na pozemku p. č. 5948 v k. ú. Konice spočívající v právu
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění. Dále má E.ON Distribuce, a. s.,
právo vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z věcného
břemene.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
21. a) Schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001652261 mezi městem Konice a E.ON
Distribuce, a. s.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými
body.
22. a) Doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení zastupitelstva města č. 6/2019-6a
ze dne 2. 9. 2019.
b) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BPV/3029/2019-BPVM týkající
se bezúplatného převodu pozemků p. č. 808/10,
808/17, 870 a 873 v k. ú. Konice z majetku ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Konice.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZM v souladu s výše uvedenými usneseními.
23. Bere na vědomí Výroční zprávu školy o činnosti Základní školy a gymnázia města Konice,
příspěvkové organizace, za školní rok 2018/2019.
24. a) Schvaluje nový platový výměr pro p. Hanu
Továrkovou, ředitelku Mateřské školy Konice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu,
s účinností od 1. 1. 2020.
b) Schvaluje nový platový výměr pro Mgr. Evu
Obrusníkovou, ředitelku Základní školy a gym-
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názia města Konice, příspěvková organizace, dle
předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2020.
c) Ukládá odboru finančnímu, oddělení školství,
připravit platové výměry pro ředitelku Mateřské školy Konice, příspěvková organizace a pro
ředitelku Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace.
25. Schvaluje mimořádnou odměnu pro Mgr. Evu
Obrusníkovou, ředitelku Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvková organizace, ve
výši dle zápisu z jednání rady.
26. Schvaluje mimořádnou odměnu pro p. Hanu
Továrkovou, ředitelku Mateřské školy Konice, příspěvková organizace, ve výši dle zápisu z jednání rady.
27. a) Schvaluje Smlouvu č. 36-2019 o výpůjčce
nemovitosti se společností SK Čunín Volejbal, z. s.,
týkající se výpůjčky pozemku p. č. 2420 v k. ú.
Čunín.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
28. Schvaluje změnu odpisového plánu města Konice od roku 2020, doplnění výjimek doby používání v letech dle přílohy.
29. a) Bere na vědomí žádost o prodej pozemku
p. č. st. 148, 580/48 a 2419/3 v k. ú. Čunín.
b) Vyhlašuje záměr prodat pozemky p. č. st. 148
a p. č. 580/48 v k. ú. Čunín.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
30. Schvaluje použití finančních darů Městskému kulturnímu středisku Konice, příspěvkové organizaci, na zajištění koncertů Kruhu přátel hudby v celkové výši 5 000 Kč.
31. a) Vyhlašuje záměr prodat části pozemků
p. č. st. 573/11 a p. č. 580/3 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
32. a) Vyhlašuje záměr prodat pozemek p. č. st.
168 a část pozemku p. č. st. 573/11 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
33. Schvaluje žádost o nerovnoměrné rozložení
příspěvku na provoz na I. čtvrtletí 2020 ZŠ a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, Tyršova 609, 798 52 Konice, dle důvodové zprávy.
34. a) Schvaluje Kupní smlouvu na odkup části
majetku od společnosti Služby města Konice,
spol. s r. o.
b) Schvaluje Darovací smlouvu na darování části majetku od společnosti Služby města Konice,
spol. s r. o.
foto: Tomáš Továrek
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V komunitním centru
proběhlo první společné
setkání občanů města
Ve čtvrtek 16. ledna 2020 se uskutečnilo setkání občanů v budově komunitního centra. Zazněly na něm informace týkající se plánovaného využívání budovy.
Město Konice na rekonstrukci a vybavení budovy čerpá finanční prostředky ze dvou evropských dotací. Vyplývá mu tímto povinnost dodržovat podmínky, které nastavují
možnosti současného využívání budovy.
Vedoucí komunitního centra, Jitka Klemsová, seznámila přítomné účastníky s konkrétními aktivitami, do kterých se mohou zapojit. K těm patří
třeba pohybové a sportovní aktivity, deskové hry,
zkušebna vybavená hudebními nástroji, taneční
kurzy, rukodělná dílna, vzdělávací kurzy, hraní
deskových her, trénování paměti apod.
Prostory centra budou moci využívat lidé ke společnému setkávání v rámci sousedských večerů,
je možné se zde vzdělávat v tématech, která se
týkají každodenního života (finanční záležitosti,
zdravý životní styl, péče o životní prostředí
a mnohé další). Výčet možných aktivit je bohatý
a je obtížné jej popsat v rámci jednoho článku.
Vše, co se v komunitním centru bude dít, vychází z informací, které máme od vás, občanů města. Zda se podaří vše plánované uskutečnit nyní, záleží na vás, na vašem zájmu
a ochotě se do dění nejen v komunitním centru zapojit.
V rámci setkání proběhla diskuze, ve které zazněla řada zajímavých podnětů a nápadů, za které
děkujeme, a budeme se jimi dále zabývat. Setkání se zúčastnil i starosta města, který se do diskuze aktivně zapojil a povzbudil přítomné, aby
se neváhali zapojit.
Informace o aktuálním dění v komunitním
centru budeme zveřejňovat obvyklými způsoby. Se svými podněty a dotazy se můžete
obracet na vedoucí komunitního centra, a to
v pracovní dny, v době od 8 do 16 hodin.
Jitka Klemsová, vedoucí komunitního centra
email: jitka.klemsova@konice.cz
tel.: 702 269 964
Těšíme se na společná setkání
Tým pracovníků komunitního centra
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Koničtí turisté
opět na Kosíři
Tento tradiční výšlap na Nový rok si nemůžeme nechat ujít. Za pěkného počasí jsme se vydali z Lutotína přes Čechy pod Kosířem a odtud do kopečka na Velký Kosíř. Letos to bylo již
po devatenácté. Cestou nás míjely davy účastníků, kteří se již vraceli z výstupu. Návrší u rozhledny bylo plné lidí.
V dřevěném přístřešku s ohništěm se střídali
opékači špekáčků. Kdo neměl uzeninu, mohl
si tuto zakoupit ve stánku s občerstvením. Na
vrcholku pod rozhlednou se táhl zástup čekatelů na medaile a registrační lístky.
Naše pořadové číslo ve 12.00 hodin bylo
3007. V letošním roce byla pro zájemce otevřená rozhledna. Kdo chtěl, mohl vystoupat

ZPRAVODAJ KONICE
28 metrů nahoru a pokochat se pohledem do
okolí. Zpět jsme se vraceli lesní cestou do
Kostelce na Hané a vláčkem ujížděli k domovu.
Za KČT Konice Eva Antlová

POZVÁNKA
Srdečně zveme příznivce
turistiky v neděli
1. března 2020
v 14.00 hodin
do komunitního centra
v Konici, kde bude
probíhat vzpomínkové
odpoledne s promítáním
diapozitivů z cest
a cestování našeho KČT.
Jako doplněk budou
promítnuty diapozitivy
z cestování naší turistky
do Ománu.
Srdečně zvou turisté.
Přidejte se k nám,
viz program na str. 7. Zdrávi došli! :-)

únor 2020

Na naší škole v Konici
to žije
aneb anglicky hravě
Vzdálená od ruchu velkoměsta, obklopená zelení, taková je ZŠ a gymnázium města Konice.
Zdálo by se, že žije poklidným životem. Avšak
zdání klame. V průběhu roku zde probíhají
různé zajímavé akce, přednášky či divadelní
představení. Je toho mnoho, ale s dovolením
budu nyní psát ze své pozice učitelky angličtiny. Tedy konkrétně o akcích konaných pod
záštitou kabinetu mého milovaného anglického jazyka.
Na samém začátku listopadu se mohli žáci devátých tříd seznámit při projektovém dnu
s různými druhy slovníků. Velmi zajímavou
a praktickou přednášku jim v rámci tohoto
dne připravili autoři inovativního slovníku,
kterému s láskou říkají Kreativní. Tomáš Bednář a Jana Jašková žákům ukázali principy učení se slovní zásoby v kontextu, což právě tento
slovník, vybavený mnoha obrázky a praktickými cvičeními, nabízí. Škola mohla díky projektu Šablony nejen financovat přednášku ale
hlavně nákup slovníků do výuky za zvýhodněnou cenu.
Na konci listopadu proběhla exkurze pro třídy septima a oktáva v Olomouci. Program
exkurze se podařilo zajistit v anglickém jazyce, a tak studenti mohli prohlubovat svoje
znalosti v rámci animačního programu v Muzeu umění a také při návštěvě knihovny
Britského centra a knihovny Univerzity Palackého.
Studenty vyššího gymnázia následně v adventním čase také nadchla přednáška PhDr. Pavla
Krále z Katedry anglistiky a amerikanistiky
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.
Doktor Král si svým zajímavým a zábavným
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Neděle 22. 3. 2020 v 15.00 hodin
Koncertní sál zámku Konice
Vstupné: 250 Kč na místě, předprodej 200 Kč,
ZTP a senioři 200 Kč

povídáním na téma překlady získal studenty
natolik, že na konci přednášky sklidil ovace
ve stoje. Škola se snaží podporovat zájem studentů o překladatelskou činnost také v rámci
účasti na překladatelských soutěžích pořádaných právě Univerzitou Palackého v Olomouci. Účast našich studentů ve školních kolech
soutěží rok od roku stoupá, z čehož máme velkou radost. V lednu tohoto roku nás v univerzitním kole této soutěže reprezentovali dva
studenti a jedna studentka z tříd septimy a oktávy. Ti také po skončení soutěže využili mož-

nost dvouhodinové konverzace s rodilým
mluvčím.
Předvánoční čas přinesl projektový den s názvem Tribute to Vincent, zaměřený na život
a dílo holandského malíře Vincenta van Gogha. Na jeden celý den se tak studenti kvinty,
sexty a septimy mohli pohroužit do světa tohoto ve své době zatracovaného a v dnešní
době obdivovaného umělce. Čekalo je mnoho
zajímavých aktivit. Závěr projektového dne
patřil kreativitě a relaxaci ve formě kresby
a malby inspirované dílem van Gogha. Pod ru-

kama studentů vznikaly překrásné noční oblohy, sluncem zalitá pole či dokonce portréty
mistra samotného. Nyní tyto zajímavé práce
zdobí chodby školy.
V následujícím pololetí se na anglicky zaměřené akce a projekty mohou těšit také mladší
žáci. Kupříkladu je čeká divadelní představení, ale o tom třeba zase příště.
Mgr. Anežka Rouš Dvořáková
předsedkyně předmětové komise
anglického jazyka
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Tříkrálová sbírka
Čtyři sta králů
a Charita Konice děkuje

Charita Konice ve 20. celonárodní Tříkrálové sbírce vykoledovala celkem 579 028 Kč. Z toho
v samotné Konici a k ní patřících obcích 16 skupinkám lidé přispěli částkou 90 249 Kč. „Upřímně děkujeme za každé milé přijetí tříkrálových koledníků a každý dar do této sbírky. Vážíme si této
podpory. Chápeme ji také jako vyjádření potřebnosti našich aktivit a hlásíme se k závazku další
kvalitní služby všem, kteří si sami nemohou nebo
neumí pomoci. Jedním dechem děkuji všem dobrovolníkům, kteří koledování obětovali svůj čas a pohodlí. Byli jste všichni skvělí, díky“, vzkazuje i touto cestou ředitel Charity Konice.
V Konickém děkanátu v sobotu 11. ledna koledovalo na 112 tříkrálových skupinek. To je více
než 400 dobrovolníků, kteří dům od domu rozdávali zpěvné přání a žehnání tradičním nápisem
K+M+B+2020. Všechny sbírkové kasičky následně prošly úředním rozpečetěním pod dohledem
místně příslušných obecních úřadů. Místní koordinátorky, Naděžda Páleníková a Svatava Grulichová, letošní sbírku a její průběh hodnotí jako
velmi zdařilé. Dle dobré nálady a sdělovaných
zážitků, byli lidé ke koledníkům vstřícní a milí
a jen málo dveří zůstalo zavřených. Počasí, byť
nikoli hezky zimní, se také vydařilo.
Letošní výnos sbírky byl o 3 185 Kč vyšší než
výnos loňský a v celé historii Tříkrálové sbírky
na Konicku rekordní. Celý výtěžek sbírky se po
jejím centrálním shromáždění a kontrole bude
dělit mezi charitní projekty. Charita Konice plánuje z výnosu sbírky podpořit fungování zdravotní služby a péči o seniory. O konkrétním využití bude informovat v průběhu roku.
Marek Navrátil, ředitel Charity Konice
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Domácí násilí

Osobám ohroženým domácím násilím a osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním
v souvislosti s domácím násilím pomáhá občanům okresu Prostějov, pobočka Střediska sociální prevence Olomouc, Intervenčního centra
v Olomouci, se sídlem v Poradně pro rodinu
na adrese: Bezručovo nám. 9 v Prostějově.
Na pracovišti v Prostějově je k dispozici kontaktní pracovník pro domácí násilí, se kterým
je možno domluvit si osobní konzultaci na tel.:
775 864 991 v pondělí a ve středu: 8.00 – 12.00
a 13.00 – 17.00 hodin, v ostatní pracovní dny:
8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hodin.
Sociální službu poskytuje intervenční centrum
bezplatně a je možno zde vystupovat anonymně. Tato službu je určena nejen lidem, kteří jsou
přímo ohroženi domácím násilím, ale i těm, kdo
hledají informace o možnostech pomoci blízkým.
Domácí násilí je fyzické, psychické, sexuální, ekonomické a jiné násilí mezi členy rodiny, nejčastěji mezi manželem a manželkou, druhem a družkou, rodiči a dětmi, prarodiči a vnuky. Nejde
o vzájemné napadání, ale o opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí jednoho člena rodiny
vůči druhému.
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insolvence zlepšily, dluhy stále nejsou pro mnoho obyvatel vyřešené téma. Pokud si lidé neví
rady, mohou se obrátit například na pracovníky
v organizaci Člověk v tísni. Ti tyto problémy se
svými klienty řeší denně. Nově budou dluhové
poradkyně Monika Bartoníková a Eva Vyhlídalová k dispozici také v komunitním centru v Konici.
„Některá zadlužení přicházejí z nezodpovědného
zadlužování, jako jsou například nákupy na splátky. Zároveň k nám ale přichází lidé, kteří se do
dluhů dostali kvůli závažné životní situaci. Třeba
je opustil partner a životní náklady zůstaly na jednom živiteli,“ popisuje typy klientských příběhů
insolvenční poradkyně Ivana Vyleťalová. Občas
se také setkává s dluhy, které vzniknou tak, že na
ně člověk zapomene, nebo o nich ani neví. „Mnoho lidí přichází do dluhů kvůli neznalosti. Například proto, že neví, že mají platit zdravotní pojištění, nebo zapomenou na poplatky za odpady,“ dodává Vyleťalová.
Nejčastějším problémem, se kterým klienti do
dluhové poradny Člověka v tísni přichází, jsou
exekuce. „Exekuce je pro lidi likvidační a demotivační a vede je často ke krajním řešením. Například práce v šedé zóně, závislost na dávkách nebo
třeba reálná ztráta bydlení,“ říká Vendula Kroupová.
Proč tomu tak je? Dluhy jsou podle insolvenční
poradkyně v naší společnosti ještě stále tabu
a lidé proto nejsou dostatečně informovaní o tom,
jak je řešit: „Často o těchto problémech neříkáme
ani své nejbližší rodině. Lidé potřebují sebrat odvahu na to, je řešit.“ A to jedině tím způsobem, že
o nich začnou mluvit. Začít mluvit o dluzích může člověk právě s odborníky z organizace Člověk
v tísni.
Pracovníci se pokoušejí spolu s klientem hledat
příčiny, ale i řešení. Pomohou mu zmapovat situaci a například připravit člověka na oddlužení.
„Insolvence je krok, který ovlivní fungování rodiny. Proto je dobré být připraven na všechny možné situace, které mohou nastat.
Důležité je zmapovat celou životní situaci, nejen
příjmy a výdaje, ale rodinné zázemí, zdravotní
stav, práci apod.,“ říká Vendula Kroupová. Služby fungují bezplatně a pracovníci vás mohou navštívit i u vás doma.
V Konici zastihnete naše pracovnice v novém
komunitním centru každý čtvrtek v době od
9.00 do 16.00 hodin.

Dluhy – poradenství
„Z dluhů se dá dostat. Nejdůležitější je před
nimi nezavírat oči,“ říká insolvenční poradkyně Vendula Kroupová.
Na Prostějovsku se v exekucích nachází přibližně každý třináctý člověk nad 15 let. Jak se
s takovou životní situací mohou lidé vypořádávat a co je pro ně nejtěžší? O tom jsme si povídali s insolvenčními poradkyněmi Ivanou
Vyleťalovou a Vendulou Kroupovou z organizace Člověk v tísni.
V červnu minulého roku začala platit nová pravidla oddlužení. I když se podmínky vstupu do

Monika Bartoníková
monika.bartonikova@clovekvtisni.cz
tel.: 770 190 854
Eva Vyhlídalová
eva.vyhlidalova@clovekvtisni.cz
tel.: 778 485 352
Autor textu: Barbora Kurdzielová,
mediální koordinátor
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Program KČT Konice
únor 2020
Neděle 2. 2. 2020 Hačky – odchod od komunitního centra 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 benzinky. 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 Konice – komunitní centrum
– od 14.00 hodin bude probíhat vzpomínkové
odpoledne s promítáním diapozitivů z cest a cestování našeho KČT.

PROGRAM
únor 2020
Kostelní 46 (přízemí zámku), Konice 798 52
www.konice.charita.cz
mail: charita.srdicko@centrum.cz
tel.: 739 246 019, zřizovatel Charita Konice
Pondělí (8 – 12 hodin)
Volná herna

10. 2. Volná herna – ZAVŘENO!
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb – 739 246 008
Středa, Pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
5. 2. – Maškarní v Srdíčku
12. 2. – Prázdninové tvoření
19. 2. – Srdíčkové narozeniny
26. 2. – Řemesla a povolání
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku

PROVOZ KLUZIŠTĚ
V ROCE 2020

Třetí čtvrtek v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143

CENÍK A OSTATNÍ INFORMACE NA
www.sluzbykonice.cz

Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019

Správce Ivo Šťastný
tel.: 773 082 315
INZERCE

Chalupaření – to nás baví
– koupíme dům / chalupu.
Tel.: 604 608 790
INZERCE

Základní organizace
Českého svazu chovatelů

ČSCH Konice
Zprostředkováváme výkup kůží:
králík, kůzle, kuna a jiné – pouze
suché, u králíků bez končetin a hlavy.
Platí se dle váhy 48 Kč /1 kg.
CENA JE POHYBLIVÁ.
Dále je možnost nákupu krmných
granulí a jiné směsky pro slepice,
brojlery, kačenky, křepelky,
K-1 kuřátka, K-2 kuřice, a jiné.
OD ROKU 2020 ZMĚNA!
Prodejní doba:
každou středu
9.00 – 11.00
a 14.30 – 16.00 hodin

MIMOŘÁDNÉ AKCE – ÚNOR 2020
15. 2. (od 19.00 hodin)
Druhý děkanátní ples mládeže
Kulturní dům Jesenec, hrají Otazníky
z Vilémova, veškerý výtěžek z plesu bude
věnován Mateřskému centru Srdíčko :-)
19. 2. – Srdíčkové narozeniny
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ÚNOR 2020

VÝSTAVY
Galerie zámku Konice
Prodlouženo do 21. února
Po –Pá: 9.00 –12.30 a 13.00 –16.00 hodin

ORÁKULUM BAREV
Obrazy Viktora Krejčíře
Vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
KONCERTY
Koncertní sál zámku Konice
Středa 5. února v 19.00 hodin

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Aleš Skoumal – klavír
Vstupné: dospělí 120 Kč, abonenti 100 Kč,
studenti a ZTP 60 Kč, žáci ZUŠ vstup zdarma

DIVADLA
Předprodeje v TIC Konice, tel.: 582 334 987
Koncertní sál zámku Konice
Neděle 22. března v 15.00 hodin

JAK VONÍ ŠTĚSTÍ
Zábavný pořad zpěvačky Hanky Křížkové
Vstupné: 250 Kč, předprodej 200 Kč
Moravské divadlo Olomouc
Neděle 29. března v 19.00 hodin

VZPOURA NEVĚST
Činohra plná humoru autorek Janky Ryšánek
Schmiedtové a Michaely Doleželové.
Odjezd z autobusového nádraží v Konici
v 17.30 hodin s možností přístupu
po trase do Olomouce.
Vstupné: 350 Kč

AKCE
Komunitní centrum
Úterý 18. února v 17.00 hodin

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

!!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

2. neformální setkání občanů
se zastupiteli města
Setkání občanů a diskuse o všem, co je zajímá
v Konici a místních částech

KNIHOVNY
Konice – půjčovní doba
Po, St, Pá: 9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
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
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. Víkendy mimo sezónu jen
na objednání! Doba trvání prohlídky je 45 min.
Informace: 739 333 721, 582 334 987
Správce zámku: 602 934 905

Út – Pá 8.00 – 16.00
So
8.00 – 11.00

Balení 100 g
oblíbené
čokolády
můžete koupit
v prodejně
COOP
Jednoty
Boskovice
na náměstí
v Konici

lité podlahy
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