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

10 let Turistického
informačního centra
v Konici slaví úspěch
TIC Konice zahájilo provoz 1. srpna 2009 při
MěKS Konice. Sídlo je v přízemí u vchodu do
konického zámku. Má jednu stálou pracovnici
a v období turistické sezóny o víkendech vypomáhají za finančního přispění Olomouckého kraje a Mikroregionu Konicko dohodnutí brigádníci. Celkovou činnost od vzniku zajišťuje paní
Radka Lexmanová, která se i v roce 2018 zasloužila o skvělé třetí umístění TIC v rámci kontrolní soutěže 41 TIC v Olomouckém kraji. Jak kontroly probíhají ...
pokračování na str. 4

Poděkování občanům

UDÁLOST JARA 2019

od starosty a odboru soc. věcí... str. 4

OBR V KONICI

Index kvality života
v Konici

V sobotu 30. března 2019

Projekt Obce v datech porovnává
kvalitu života v 205 obcích s rozšířenou působností v České republice
a v Praze. Výsledky Konice jsou v jednotlivých indexech velmi nevyrovnané. Podrobnou zprávu najdete na
webových stránkách města Konice.

v 11.00 hodin si určitě nenechejte ujít
vzácnou podívanou a program.

Více na str. 4
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Zastupitelstvo
města Konice
4. února 2019
Zápis č. 3/2019
z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 4. února 2019
v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Jakub Vlček, František
Novák, Tomáš Vrba, Bc. Jaroslav Procházka,
Ing. Arnold Rozehnal, Antonín Vymětal, Pavel
Studený, Ing. Michal Obrusník, Ing. Petr Ullman, Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal,
Pavel Šín
Omluveni: Vlastimil Šmída
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
10. 12. 2018 do 4. 2. 2019.
3. Prezentace postupu výstavby „Komunitního centra“ za účasti zástupce zhotovitele + diskuse.
4. Schválení Dodatků č. 3 a č. 4 smlouvy o dílo č. 012017 na akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“.
5. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Charitě Konice – charitní pečovatelská služba a domácí zdravotní a hospicová péče.
6. Rozpočtové opatření č. 3/2019.
7. Majetkoprávní záležitosti.
8. Obecně závazná vyhláška města Konice
č. 1/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
9. Podání žádostí o dotace na Ministerstvo
pro místní rozvoj na akce „Oprava kapličky v Křemenci“ a „Oprava místní komunikace v Čuníně“.
10. Nominace a volba členů do Rady svazu
měst a obcí České republiky.
11. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
12. Usnesení a závěr.
Ad 1) Jednání Zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
Ing. Michal Obrusník. Omluvil neúčast zastupitele pana Vlastimila Šmídy. Seznámil přítomné s programem jednání a doplnil program
o bod č. 10 Nominace a volba členů do Rady
svazu měst a obcí České republiky, přičemž
podkladové materiály byly předloženy na jednání zastupitelstva. V souladu s jednacím řádem, jmenoval starosta zapisovatelkou jednání paní Veroniku Kvapilovou a dva ověřovatele
zápisu pana Pavla Studeného a pana Ing. Arnolda Rozehnala.
Doplněný program byl schválen poměrem hlasů 14 –0 –0.

Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období 10. prosince 2018
do 4. února 2019.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 3) Zastupitelé shlédli prezentaci postupu
výstavby „Komunitního centra“ za účasti zástupce zhotovitele ředitele firmy Wellco Brno, s. r. o., Ing. Šenkýře.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
týkající se Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 012017 na akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“.
Dodatek č. 3 řeší změnu formátu střešní hliníkové krytiny a změnu skladby zateplení a povrchové úpravy obvodového pláště budovy.
Hodnota zakázky se tímto dodatkem sníží
o 2 389,88 Kč bez DPH. Změna formátu střešní hliníkové krytiny a změna skladby zateplení
a povrchové úpravy obvodového pláště (ZL25
a ZL29), jako podklad k dodatku č. 3, byly schváleny Zastupitelstvem města Konice, usnesením č. 2/2018 ze dne 10. prosince 2018.
Dodatek č. 4 řeší vícenáklady vyplývající z nového Požárně bezpečnostního řešení, doměření původně nepřístupných, skrytých nebo chybějících částí konstrukcí a zjištěných situací,
které nebylo možné při plánování prací předpokládat. Tyto vícepráce jsou popsané ve změnových listech ZL24, ZL26, ZL27, ZL28, ZL30,
které jsou přílohou dodatku č. 4. Hodnota zakázky se navýší o 542 014,35 Kč bez DPH.
Ing. Doseděl reagoval na prezentaci a upozornil, že stav sokolovny před rekonstrukcí byl
opravdu žalostný. Poděkoval bývalému starostovi panu Novákovi, že se zasloužil o získání
dotačního titulu a sokolovna se mohla opravit. Osobně je rád, že v Konici vznikne nové
dílo pro další generaci.
Ing. Ullman se dotázal, zda se nedal předvídat
při zpracování projektové dokumentace nevyhovující stav podkladů omítek a splnění požadavků požárně bezpečnostního řešení.
Ing. Šenkýř: „Změny požárně bezpečnostního
řešení vyplývají z vyhlášky č. 268/2009 Sb.
Co se týká změny omítky: bylo zjištěno, že původní budova je z omítaného zdiva smíšeného
z cihel nepálených, z cihel pálených a neomítaného z cihelných bloků děrovaných v soklové části z prokládaného kamene na vápennou
maltu s příměsí s téměř nulovou pevností. Toto zdivo vykazuje drolivost, malou soudržnost,
která nedrží na podkladu.“
Starosta: „Tyto věci jsou již za námi, všechny
další změny budou oznámeny a schváleny ještě před tím, než je začne firma realizovat.“
Pan Novák: „Jak my, tak i dodavatel musíme
dělat nějaké kompromisy, je to o domluvě,
v žádném případě to není tak, že firma něco
změní a my to uhradíme. Chtěl bych se zeptat
dodavatele, zda je zpracován harmonogram
prací, abychom do konce září stavbu dokončili včas.“
Ing. Šenkýř: „Harmonogram je důležitý i pro
nás, takže jej máme zpracovaný a neustále jej
aktualizujeme, abychom stihli předat stavbu
včas. Práce které jsou před námi a čas který
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zbývá nasvědčuje, že stavbu stihneme dokončit v termínu.“
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok
2019 – Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace Charita Konice – charitní pečovatelská
služba a domácí zdravotní a hospicová péče
a smlouvy o poskytnutí dotací. Na základě podaných žádostí byly finanční prostředky zahrnuty a schváleny v rozpočtu roku 2019.
1. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charita Konice – domácí zdravotní a hospicová péče“, ve výši 100 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Charita Konice – domácí zdravotní a hospicová péče“, IČ: 47921218, ve výši 100 000 Kč.
2. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charita Konice – charitní pečovatelská služba“, ve výši 150 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Charita Konice – charitní pečovatelská služba“, IČ: 47921218, ve výši 150 000 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
rozpočtového opatření č. 3/2019. Jedná se
o zapojení přebytku peněžních prostředků na
bankovních účtech nezahrnutých ve financování schváleného rozpočtu města na rok 2019
ve výši 13 580 719,34 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
majetkových záležitostí:
a) Žádost o prodej pozemku p. č. 149/2 a části
1608/1 v k. ú. Konice – Krampolovi.
Manželé Krampolovi mají pronajaté pozemky
p. č. 149/2 ostatní plocha – neplodná půda o výměře 216 m2 a části pozemku p. č. 1608/1 orná
půda o výměře cca 131 m2 za cenu 1 388 Kč/
rok. Jedná se o svažité pozemky z části zarostlé náletovými dřevinami. Nyní žádají o prodej
těchto pozemků. Jsou 2 varianty prodeje. Varianta A – prodej tak, jak byl pronájem. Varianta B – ponechat část pozemku pro případ, že
se v budoucnu bude dělat chodník. Rada města schválila záměr prodeje dle varianty B. Záměr byl zveřejněn od 11. do 29. 10. 2018. Po
zveřejnění záměru MPO vyzvalo souseda pana Hajnyše o vyjádření k zamýšlenému prodeji. Po sejmutí záměru z úřední desky p. Hajnyš 28. 11. 2018 sdělil, že s prodejem sousedního pozemku p. č. 149/2 nesouhlasí, protože
má přes pozemek přístup na dvorek a zahradu, a požádal o prodej tohoto pozemku. S prodejem pozemku p. č. 1608/1 panu Krampolovi souhlasí. P. Krampol byl o tomto ústně informován a byl požádán, aby se k návrhu vyjádřil. Ten s návrhem p. Hajnyše nesouhlasil.
Dne 20. 12. 2018 pak podal žádost o sdělení
k aktuálnímu stavu řízení o prodeji. Vzhledem
k tomu, že mezi zájemci nedošlo k sousedské
dohodě, MPO navrhuje pozemky neprodávat
a ponechat v platnosti pronájem.
1. Zastupitelstvo města Konice neschvaluje
prodej pozemku p. č. 149/2 a části pozemku
p. č. 1608/1 v k. ú. Konice manželům Krampolovým.
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2. Zastupitelstvo města Konice neschvaluje
prodej pozemku p. č. 149/2 v k. ú. Konice panu Hajnyšovi.
3. Zastupitelstvo města Konice ukládá MPO
informavat manžele Krampolovy a p. Hajnyše
o výše uvedených usneseních.
Návrh usnesení schválen poměrem hlasů
14 –0 –0.
b) Smlouva o bezúplatném převodu majetku
– HZS Olomouckého kraje. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje oslovil město Konice s návrhem převodu sirén z majetku HZS
Olomouckého kraje. Bývalý starosta p. František Novák dne 21. 9. 2018 odpověděl, že město Konice souhlasí s návrhem bezúplatně převést 1× sirénu včetně přijímače sirénového
(umístěna v Nové Dědině na hasičské zbrojnici) a 1× přijímač sirénový (umístěn na bývalé
stanici HZS, Hřbitovní 635, v Konici) do majetku města. Město Konice by zajišťovalo údržbu
(běžná údržba, elektrorevize). Převáděný majetek by se i nadále využíval jako součást Jednotného systému varování a vyrozumění. HZS
Olomouckého kraje zaslal návrh Smlouvy o bezúplatném převodu majetku s datem převodu
28. 2. 2019. Protože rada města nebude před
zastupitelstvem města zasedat, navrhuje MPO
tento bod projednat přímo v zastupitelstvu
města.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 8) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství. Město Konice má problematiku místního poplatku za
užívání veřejného prostranství doposud upravenu obecně závaznou vyhláškou č. 2/2013.
Protože se v roce 2018 objevil problém při výkopových pracích v ulici Jiráskova, rozhodlo
se vedení města takovým problémům předcházet a upravit zpoplatnění výkopových prací
pro liniové stavby místním poplatkem v nové
obecně závazné vyhlášce.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 9) Zastupitelé obdrželi písemný materiál:
a) Žádost na opravu kapličky v Křemenci. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační
titul DT 117d8210G na obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů. Žádosti se přijímají
do konce února 2019 a dotace je poskytována
až do výše 70% uznatelných nákladů. Město
Konice podá mj. žádost na opravu kapličky
v Křemenci. U kapličky se musí opravit děravá
střecha, kterou do objektu zatéká. To se pak
projevuje ve zvýšené vlhkosti stavby spojené
s odpadáváním omítky.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
b) Žádost na opravu místní komunikace Čunín. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo
dotační titul DT 117d8210A na obnovu místních komunikací. Žádosti se přijímají do konce února 2019 a dotace je poskytována až do
výše 70% uznatelných nákladů. Město Konice
podá mj. žádost na opravu místní komunikace v Čuníně, která je poškozená s množstvím
výtluků.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
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Ad 10) Zastupitelé obdrželi písemný materiál: Nominace a volba členů do Rady Svazu
měst a obcí České republiky.
Svaz měst a obcí České republiky požádal členy Svazu náležející ke Komoře obcí (všechny
členské obce a městyse) a Komoře měst (všechna členská města) v Olomouckém kraji, aby
projednali nominaci obcí, městysů a měst na
členy Rady a jejich náhradníky.
Pro zajištění hladkého průběhu nominace a volby členů Rady Svazu byl na XV. Sněmu Svazu
v roce 2017 schválen Nominační řád. Dle něho
členské obce a členská města v jednotlivých
krajích připraví společný návrh kandidátů do
Rady Svazu (členy a náhradníky). K přípravě
společného návrhu lze využít Krajské setkání
Svazu, které se uskuteční 27. března 2019.
Společný návrh má respektovat rovnoměrné
zastoupení měst a obcí v daném kraji, přičemž
počet členů Rady v daném kraji (a tím i jejich
náhradníků) je roven počtu okresů v příslušném kraji.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 11) Připomínky, dotazy:
Starosta seznámil přítomné se situací uzavření pobočky Komerční banky. Pobočka Komerční banky definitivně končí. Podnikli jsme veškeré možné kroky, abychom tomu zabránili,
ovšem na jejich rozhodnutí to nic nezměnilo.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy a připomínky, starosta poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva v 20.10 hodin ukončil.
Usnesení 3/2019
Zastupitelstvo města Konice dne 4. února 2019:
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje program jednání zastupitelstva.
2. Zastupitelstvo města Konice schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 10. 12.
2018 do 4. 2. 2019.
3. Dodatek č. 3 a dodatek č. 4 smlouvy o dílo
č. 012017 na akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“:
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 012017 na akci
„Vytvoření komunitního centra v Konici“.
b) Zastupitelstvo města Konice schvaluje na
základě změnových listů ZL 24, 26, 27, 28, 30
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 012017 na
akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“.
4. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Charita Konice – charitní pečovatelská služba
a domácí zdravotní a hospicová péče:
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost „Charitě
Konice – na službu domácí zdravotní a hospicová péče“, ve výši 100 000 Kč.
b) Zastupitelstvo města Konice schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Charita Konice – domácí zdravotní a hospicová péče“, IČ: 47921218, ve výši
100 000 Kč.
c) Zastupitelstvo města Konice schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost „Charita
Konice – charitní pečovatelská služba, ve výši
150 000 Kč.
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d) Zastupitelstvo města Konice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Charita Konice – charitní pečovatelská služba, IČ: 47921218, ve výši 150 000 Kč.
5. Rozpočtové opatření č. 3/2019:
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. Jedná se o zapojení
přebytku peněžních prostředků na bankovních
účtech nezahrnutých ve financování schváleného rozpočtu města na rok 2019 ve výši
13 580 719,34 Kč.
6. Žádost o prodej pozemku p. č. 149/2 a části 1608/1 v k. ú. Konice – Krampolovi:
a) Zastupitelstvo města Konice neschvaluje
prodej pozemku p. č. 149/2 a části pozemku
p.č. 1608/1 v k. ú. Konice manželům Krampolovým.
b) Zastupitelstvo města Konice neschvaluje
prodej pozemku p. č. 149/2 v k. ú. Konice
p. Hajnyšovi.
c) Zastupitelstvo města Konice ukládá MPO
informavat manžele Krampolovy a p. Hajnyše o výše uvedených usneseních.
7. Smlouva o bezúplatném převodu majetku
– HZS Olomouckého kraje:
Zastupitelstvo města Konice schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu od vybrané účetní jednotky – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje do majetku
města Konice. Bezúplatný převod se týká 1×
sirény včetně přijímače sirénového a 1× přijímače sirénového.
8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství:
Zastupitelstvo města Konice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
9. Oprava místní komunikace Čunín:
Zastupitelstvo města Konice schvaluje podání
žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace v Čuníně“.
10. Oprava kapličky v Křemenci:
Zastupitelstvo města Konice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Oprava kapličky
v Křemenci“.
11. Nominace a volba členů do Rady svazu
měst a obcí České republiky:
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje nominaci města Konice do Rady Svazu měst
a obcí České republiky.
b) Zastupitelstvo města Konice schvaluje zástupce nominované obce Ing. Michala Obrusníka, starostu města Konice.

Rada města Konice
4. února 2019
Usnesení č. 5/2019
Dne 4. února 2019:
1. Rada města Konice jmenuje podle §102
odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), na návrh tajemníka úřadu paní Mgr. Kateřinu Čépe vedoucí odboru
Obecní živnostenský úřad Městského úřadu
Konice s účinností od 5. 2. 2019.
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2. Rada města Konice schvaluje podání žádosti Mateřské škole Konice, příspěvkové organizace o neinvestiční dotaci z Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty v Olomouckém kraji.
3. Rada města Konice schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstva zemědělství na akci
„Oprava kapličky v Křemenci“.
4. Rada města Konice schvaluje podání žádosti do programu Olomouckého kraje pro Zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů
pro chodce 2019 na akci „Vybudování chodníku na Jiráskově ulici“.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 4 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.

Poděkování
Děkujeme všem občanům, kteří se zúčastnili
setkání k tématu budování komunitního centra. Vaše podněty a připomínky v současnosti zpracováváme a budou cenným přínosem
pro nastavení aktivit komunitního centra.
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OBR V KONICI

V sobotu 30. března 2019 v 11.00 hodin
si určitě nenechejte ujít vzácnou podívanou
a program z druhé poloviny 19. století
Slavnostní příjezd cestovního kočáru do města Konice je v 11.00 hodin k zámeckému parku,
kde proběhne doprovodný program. SDH Konice připraví občerstvení pro všechny návštěvníky a družinu. Turistické informační centrum a Muzeum řemesel Konicka (po odjetí kočáru
ve 12.00 hodin) nabízí mimořádnou prohlídku zámku, nebo expozic řemesel, mimo turistickou sezónu za zvýhodněné vstupné.
Vážená veřejnosti, Muzeum kočárů slavnostně zahajuje turistickou sezónu 30. března
2019 historickým cestovním kočárem po pamětihodných místech Olomouckého kraje.
Do našeho města zavítá cestovní kočár vezoucí urozenou společnost v čele s váženým
cechmistrem kočárnickým a doprovodem jedenácti účinkujících. Spatříte postavy dávné historie, lokaje a podkoní, muzikanty, templářského mnicha, medvědáře s medvědem a jízdní hlídku 1. hulánského regimentu pro ochranu všech cestujících.
Kočár plný osob a zavazadel přiváží také dárky, které na místě zastavení budou rozdávány dětem. Nenechejte si ujet tento cestovní kočár a s ním kouzlo dávné doby.
Na tuto mimořádnou událost a setkání všech generací vás srdečně zve Václav Obr, Město Konice,
SDH Konice, MěKS Konice, p. o. a Muzeum řemesel Konicka, z. s.
UPOZORNĚNÍ: Po dobu akce bude ulice Kostelní uzavřena! Parkování u zámku povoleno
pouze svatebčanům do 11.45 hodin. Parkujte na parkovišti za Moděvou, nebo na náměstí!!!

Další návrhy a podněty k využívání komunitního centra, případně svůj zájem vést určitou
aktivitu nebo pořádat setkání komunity občanů, nadále velmi vítáme. Váš případný zájem
prosím sdělte Mgr. Jitce Klemsové, DiS. osobně (kancelář č. 104, budova Na Příhonech 405),
telefonicky (582 401 473) nebo elektronicky
(jitka.klemsova@konice.cz).

10 let Turistického
informačního centra
v Konici slaví úspěch
Top 10
Nejlépe hodnocené TIC jsou Javorník Nádražní, Zlaté Hory a Konice (všechny s průměrným celkovým hodnocením 98%).

Fotografie ze setkání a více informací uveřejníme na webových stránkách města Konice
a průběžně vás také budeme informovat prostřednictvím Zpravodaje Konice.
Těšíme se na další spolupráci.
Městský úřad Konice, odbor sociálních věcí

pokračování ze str. 1 ... najdete podrobně na:
www.olkraj.cz/projekty-olomouckehok ra j e - v - o b l a s t i - c e s tov n i h o - r u c h u - c l 103.html
Marketingový průzkum 2017 – 2018.
Jednodušeji řečeno – byly monitorovány tyto
oblasti: dostupnost centra, exteriér a značení
TIC, interiér a vybavenost TIC, otevírací doba,
první dojem zákazníka a pracovník TIC.
TIC Konice je s oblibou navštěvováno nejen
místními občany.
Pracovnice TIC zajišťuje tyto činnosti:
- shromažďování a poskytování informací o turistických, sportovních, kulturních a společenských akcích v Konici a okolí,
- rozesílání těchto informací IC, obcím na Konicku a okolí,
pokračování na str. 6
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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

THUJE SMARAGD

„Pracuj
na křídlech
REHAU!“

nejlepší na živý plot
vyniká odolností a výrazně zelenou barvou i v zimě
roste uspořádaně, vzpřímeně a nemusíte vůbec stříhat

ROSTLINY PŘÍMO OD PĚSTITELE
www.smaragd-thuje.cz
telefon: 608 320 427
REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a zastoupení ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti
a trvalé udržitelnosti v automobilovém průmyslu.
Zažijte s námi fascinující svět automotive!

HLEDÁME MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY
pro náš závod v Jevíčku
• Nástupní
• 134

mzda včetně směnných příplatků:

Kč / hod. / Brutto pro třísměnný provoz

Dále Vám nabízíme:
• 7,5 hodinovou pracovní dobu
• 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy
• pravidelné navyšování mezd
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na dopravu dle vzdálenosti
až 18 900 Kč /rok
• příspěvek na stravování a firemní kantýnu

bezúročnou firemní půjčku na bytové účely
až 100 000 Kč
• příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč / rok
• příspěvek k narození dítěte 1 500 – 3 000 Kč
+ 1 den dovolené navíc
• příspěvek ke svatbě 3 000 – 8 000 Kč
+ 1 den dovolené navíc
• firemní akce
•

V případě zájmu kontaktujte:
REHAU Automotive, s. r. o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Mgr. Linda Haikerová, e-mail: linda.haikerova@rehau.com, tel.: 465 357 325
Sledujte nás na www.facebook.com/REHAUCZ / nebo na www.rehau.cz, kde nás můžete kontaktovat pomocí
Formuláře pro uchazeče o zaměstnání v sekci Práce & Kariéra.

Provozovna PC mobil servis – Lukáš Grepl
je nově přemístěna z náměstí
do ulice Husova 347
(dříve výroba klíčů a cykloservis, u SMK)
Otevírací doba: Po – Pá 13.00 – 16.30 hodin
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- distribuce Zpravodaje Konice, kulturních
přehledů a plakátů v Konici,
- výlep plakátů na vývěsní plochy, do vitrín,
- roznos plakátů do podniků, obchodů a škol,
- aktualizace www.mekskonice.cz, www.oktourism.cz, www.mikroregionkonicko.cz
a www.facebook.com,
- aktivní spolupráce s OK, s oddělením cestovního ruchu, na propagačních materiálech,
- aktivní spolupráce se sdružením Střední
Morava na aktualizaci propagačních materiálů a tvorbě nových,
- objednávání, prodej pohlednic, turistických
známek, map, knih, časopisů, publikací, propagačních materiálů, suvenýrů a tvorba nových upomínkových předmětů,

- poskytování informací návštěvníkům TIC Konice,
- zajišťování služeb pro návštěvníky: veřejný
internet, kopírování,
- průvodcovské služby v zámku Konice pro
jednotlivce i organizované skupiny,
- předprodej vstupenek na kulturní akce,
- pořádání besed, přednášek, výstav, kulturních akcí a zajišťování organizace těchto akcí,
- poskytování turistických informací z oblasti
regionu Konicka a přilehlých regionů Svitavsko a Boskovicko,
- poskytování informací o ubytovacích a stravovacích možnostech regionu,
- vyhledávání dopravních spojů vlaků a autobusů po celé ČR,
- poskytování informací o historii, památkách
a významných osobnostech regionu,
- poskytování informací o institucích, obchodech a službách v regionu,
- poskytování informací o činnosti a službách
Městského úřadu v Konici.
V oblasti cestovního ruchu TIC Konice zabezpečuje spolupráci s KÚ OK, regionální agenturou m-ARK, Sdružením cestovního ruchu –
Střední Morava, KČT a dalšími subjekty.
Spolupracuje s občanskými sdruženími činnými v oblasti kultury, mládeže a tělovýchovy
a dalšími zájmovými organizacemi.
Vede agendu spojenou s pořádáním kulturních a sportovních akcí.
Sleduje dotační tituly a granty v oblasti své
působnosti.
Zabezpečuje propagaci města, zpracovává
a kontroluje požadované texty.
Spolupracuje s Charitou Konice, MC Srdíčko,
Veteran vehicle club, KČT Konice aj.
TIC Konice vlastní certifikát „Cyklisté vítáni“ od 12. 11. 2017, spolupracuje s Asociací turistických informačních center České
republiky (A. T. I. C.), je držitelem certifikátu kategorie C na období let 2017 – 2019.
Členem A. T. I. C. je od 10. 9. 2013.
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Projekt Venkovské
školy Regionu HANÁ
společně – MAP
(místní akční plány
rozvoje vzdělávání II)

pomáhá školám
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584

Nový rok je v plném běhu a s ním i projekt
Venkovské školy Regionu HANÁ společně. Čeká nás celá řada zajímavých aktivit které, jak
věříme, budou úspěšné a přínosné pro všechny zapojené v projektu.
Dne 9. 1. 2019 proběhlo v Náměšti na Hané
školení s názvem V každém dříme technik
aneb… Již z názvu lze vyvodit tematické zaměření na polytechnické vzdělávání. Cílem
školení bylo seznámit pedagogy základních
škol s možnostmi podpory polytechnického
vzdělávání. Pedagogové měli příležitost vyzkoušet si základy robotiky a programování.
Realizační tým projektu pořádal dne 20. února 2019 školení pro vedoucí pracovníky škol
s názvem Aktuální právní úprava v činnosti základní a mateřské školy včetně aplikace GDPR. Jeho hlavní náplní bylo seznámení s aktuálními změnami právních předpisů,
které upravují činnost základní a mateřské
školy a usnadnit tak ředitelům základních
a mateřských škol jejich použití v každodenní
praxi a to v kontextu GDPR.
Povinnou aktivitou projektu je pořádání
workshopů pro rodiče se zaměřením na inkluzivní vzdělávání. Dne 21. 2. 2019 proběhl
v Aule ZŠ a MŠ Lutín workshop s názvem
„Mám dítě se SPUCH (specifické poruchy
učení a chování) a jak ho podpořit“. Workshop proběhl pod záštitou pracovní skupiny
pro rovné příležitosti.
Členové pracovních skupin se pravidelně setkávají a pracují na jednotlivých aktivitách spolupráce, které navrhli do Akčního plánu.

březen 2019
pod záštitou PS budou realizovat exkurze do
výrobních závodů, workshopy se sestavením
jednoduchého elektronického obvodu a především dojde na seznámení žáků a pedagogických pracovníků s kapesním počítačem BBC
micro:bit.
PS Mateřské školy
Pracovní skupina Mateřské školy zorganizovala setkání pedagogů MŠ zapojených do projektu. Cílem setkání bylo zejména navázání či
prohloubení kontaktů mezi pedagogy jednotlivých mateřských škol a předávání dobré praxe. Účastnící setkání zhodnotili jako velmi přínosné a přislíbili jeho zopakování během půl
roku.
Mimo to členové pracovní skupiny připravují
celou řadu didaktických materiálů a projektových dnů, které budou mateřské školy v nadcházejícím období realizovat.
PS Rozvoj kulturního povědomí dětí a vztah
k místu
Mezi hlavní aktivity pracovní skupiny patří
příprava soutěže se zaměřením na regionální
historii, která bude určena pro žáky druhého
stupně. Neméně zajímavou aktivitou budou
divadelní představení, která si připraví žáci
z prvních stupňů pro své kamarády.
PS Rozvoj čtenářské gramotnosti
Pracovní skupina již stihla nakoupit publikace pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Momentálně ke každé publikaci připravuje pracovní
listy. PS rovněž na jaro plánuje divadelní představení pro školy v území, či autorská a umělecká čtení.
PS Rozvoj matematické gramotnosti
Pracovní skupina dokončuje pracovní list na
téma mocniny. Členky PS se zúčastnily hospitace v hodině matematiky s využitím metody
Hejného v ZŠ Horce nad Moravou. Pracovní
skupina bude dále pracovat na pracovních listech v dalších stanovených tématech, plánovat školení, exkurze pro oblast matematické
gramotnosti.

PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO
V pracovní skupině pro přírodní vědy a EVVO
se skupina pedagogů primárně zabývá vytvořením uceleného souboru námětů pro využití
na ZŠ v rámci environmentální výchovy. Skupina též pracuje na vytvoření brožury obsahující místní region z geograficko-historického
pohledu.

PS Rovné příležitosti
Pracovní skupina se prioritně podílela na
tvorbě dotazníkového šetření v souvislosti
s Metodikou rovných příležitostí pro klíčovou
aktivitu 2.7 Podpora škol v plánování. Pod záštitou PS se dne 21. 2. 2019 uskutečnil workshop „Mám dítě se specifickými poruchami
učení a chování a jak ho podpořit“. Seminář
se konal v Lutíně a lektorkou byla Mgr. Svatava Vyhlídalová. Pracovní skupina plánuje další workshopy v tématech kvalitního inkluzivního vzdělávání ve školách.

PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
Pracovní skupina pro rozvoj kompetencí dětí
a žáků v polytechnickém vzdělávání pracuje
na aktivitách, které vrátí polytechnické vzdělávání do školních lavic. V rámci projektu se

PS Financování
Hlavní činností PS je kontrola čerpání rozpočtu v průběhu projektu, jak se daří naplňovat
harmonogram naplánovaných činností v projektu, zejména aktivity implementace pracovních skupin.
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Co náš čeká v nejbližší době?
Nadále plánujeme pořádat semináře pro ředitele a pedagogy. Průběžné plnění aktivit implementace. Aktualizace analytické a strategické části dokumentu MAP vzdělávání.
Realizační tým projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II v Náměšti na Hané
dne 12. 2. 2019: Mgr. Pavla Valentová (Analytik
projektu), Ing. Kateřina Navrátilová (hlavní manažerka projektu), Mgr. Marta Husičková (koordinátorka a facilitátor projektu), Mgr. Filip Strážnický (koordinátor projektu)
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Program KČT KONICE
březen 2019
Neděle 3. 3. 2019 Srdéčko – Kladky – busem
v 11.55 hodin z Konice na Srdéčko, pěšky přes
Ludmírov do Kladek. Dojdeme ke sjezdovce a potom půjdeme zpět po zelené značce přes Jesenec
do Konice. 14 km.
Sobota 9. 3. 2019 Přerovská 50 – pořádá KČT
TJ Spartak Přerov. Odjezd v 7.41 hodin do Přerova, pochod 15 km či 22 km. Návrat v 17.46 hodin, nebo v 19.46 hodin. 15–22 km.
Neděle 17. 3. 2019 Taramka – odjezd busem
v 11.55 hodin do Hvozdu. Dále neznačenou cestou na Taramku, kde se pokocháme množstvím
jaterníků. Pokračujeme do Vojtěchova na kafíčko a zpět přes Březsko do Konice. 13 km.
Sobota 23. 3. 2019 Moravská Třebová – zahájení turistické sezóny. Kulturní vystoupení, muzeum, trasy v okolí města. Odjezd z Konice vlakem v 8.47 hodin. Zpět v 16.15, nebo v 18.15 hodin z Moravské Třebové.
Neděle 31. 3. 2019 Litovel – Pomoraví – odjezd
autobusem v 11.55 hodin do Litovle. Vydáme se
k řece Moravě za přírodou. Odjezd z Litovle zpět
v 17.25 hodin, příjezd do Konice v 18.15 hodin.
10 km.
Zdrávi došli !!!

PROGRAM
březen 2019
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)
www.mcsrdicko.eu, tel.: 739 246 019
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
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KULTURNÍ
PŘEHLED
BŘEZEN 2019

VÝSTAVA
GALERIE ZÁMKU KONICE

FOTOGRAFIE
„TAK TROCHU JINAK“

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

Výstava fotografií Lubomíra Čížka
od 8. 3. do 5. 4. 2019
Vernisáž 8. března 2019 v 17.00 hodin
Po – Pá: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin

Třetí úterý v měsíci (10 – 12 hodin)
Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi – 739 246 008

KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU KONICE
V úterý 19. 3. 2019 v 19.00 hodin

Středa, pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
6. 3. – Postní tradice
13. 3. – Pyžamkový den
20. 3. – Jaro už je tu
27. 3. – Kočičí hrátky
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku

KPH

KLARINET A HARFA
Anna Paulová a Hedvika Mousa Bacha
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

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

Předprodej v TIC Konice

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

ZÁMEK – ZÁMECKÝ PARK
V sobotu 30. 3. 2019 od 10.00 do 14.00 hodin

Pátek (pro předem objednané)
Laktační poradenství – 739 246 019

UDÁLOST JARA 2019
OBR V KONICI

MIMOŘÁDNÉ AKCE – BŘEZEN 2019

Spatříte postavy dávné historie, lokaje
a podkoní, muzikanty, templářského mnicha,
medvědáře s medvědem a jízdní hlídku
1. hulánského regimentu pro ochranu všech
cestujících. Muzeum kočárů – Václav Obr.

8. 3. od 10.00 hodin
Uplatnění na trhu práce po mateřské
dovolené. Přednáší Bc. Tomáš Crhonek.

AKCE

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
INZERCE

PRODÁM

jsou finančně podpořeny z dotačního
programu MPSV Rodina z dotačního titulu
OL kraje Podpora prorodinných aktivit
a z dotace Města Konice

PALIVOVÉ DŘÍVÍ
měkké + tvrdé štípané
délka 1 m – rovnané,
štípané 30 – 40 cm sypané,
smrkovou kulatinu 2 m délky.
Hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz
INZERCE

BLAHOPŘEJEME
paní Anežce Kolářové,
nejstarší občance města Konice,

k jejímu životnímu jubileu

99 let.
Hodně zdraví přeje rodina a přátelé.

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
Březen – akce pro ZŠ a MŠ
www.konicka.knihovna.cz

Turistické informační centrum

MC Srdíčko oslavilo
13. února 2019
12. narozeniny

Otevřeno ve všední dny 9.00 – 12.30
a 13.00 – 16.00 hodin.
Prohlídky zámku Konice a expozic Muzea
řemesel zajistíme 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
INZERCE

SHÁNÍM KE KOUPI CHATU
UŽ NA JARO
Telefon: 605 541 452

KOUPÍM DŮM SE ZAHRADOU
Na telefonu jsem kdykoliv
732 741 922
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