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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
LETOS BUDEME SLAVIT 50 LET STATUSU MĚSTA A 820 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O KONICI

Výzva občanům ke společné
archivaci dokumentů!
Zachytili jste vy nebo vaši příbuzní na fotografiích, videích a jiných dokumentech události města Konice a místních částí (různé oslavy, poutě, závody, kulturní, sportovní a jiné události...)?
Rádi bychom zajistili jejich archivaci, pokud máte zájem, přineste je na
podatelnu města, kolegyně je vloží do označené obálky a předají panu
místostarostovi, který je zdigitalizuje, včetně 8 mm pásek, VHS, fotografií, listin...
Neporušené vše vrátíme a pokud budete mít zájem, na příslušném nosiči přidáme elektronickou verzi.
Za město Konice
Bc. Jaroslav Procházka
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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
20. ledna 2020
Usnesení č. 24/2020
Rada města Konice dne 20. 1. 2020:
1. a) Doporučuje zastupitelstvu města prodat
část pozemku p. č. 4795 v k. ú. Konice p. H. za
cenu 100 Kč/m2 včetně platné sazby DPH.
b) Doporučuje zastupitelstvu města odkoupit
část pozemku p. č. 4794 v k. ú. Konice od p. H.
za cenu 100 Kč/m2 včetně platné sazby DPH.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat materiál na jednání zastupitelstva města
v souladu s výše uvedenými body usnesení.
2. a) Doporučuje zastupitelstvu města odkoupit pozemek p. č. 4793 v k. ú. Konice od p. K.
za 300 Kč/m2 vč. platné sazby DPH.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat materiál na jednání zastupitelstva města
v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3. a) Schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení
distribuční soustavy č. 9090003772 mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a. s.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
4. a) Vyhlašuje záměr prodat části pozemků
v k. ú. Konice:
p. č. 4787 – díl I –XI
p. č. 4792 – díl XII –XIII
p. č. 4795 – díl VII
Podrobné informace k prodeji budou sděleny
zájemcům na odboru majetkoprávním.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
5. 1. a) Schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost „Sbor dobrovolných hasičů v Nové Dědině“, ve výši 15 000 Kč.
b) Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
na celoroční činnost „Sbor dobrovolných hasičů v Nové Dědině“, IČ: 62860585, ve výši
15 000 Kč.
5. 2. a) Schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost „Sbor dobrovolných hasičů v Konici“, ve výši 39 000 Kč.
b) Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na
celoroční činnost „Sbor dobrovolných hasičů
v Konici“, IČ: 70900311, ve výši 39 000 Kč.

5. 3. a) Schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost „Sbor dobrovolných hasičů v Runářově“, ve výši 5 000 Kč.
b) Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na
celoroční činnost „Sbor dobrovolných hasičů
v Runářově“, IČ: 62860836, ve výši 5 000 Kč.
6. Bere na vědomí odpis pohledávky dle důvodové zprávy.
7. Schvaluje rozpočet Technických služeb Konice, příspěvkové organizace, na rok 2020.
8. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit navýšení příspěvku na provoz Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, IČ: 08736987 o 3 000 000 Kč.
9. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit převody majetku Technickým službám Konice, p. o., ke dni 1. 1. 2020.
9. a) 1. Předávací protokol (majetek svěřený
do hospodaření) dle přílohy č. 09a a 09b
9. a) 2. Předávací protokol (bezúplatný převod majetku) dle přílohy č. 09c a 09d.
9. b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat materiál na jednání ZM Konice v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
10. a) Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti věcného břemene – služebnosti mezi městem Konice a Správou železnic, státní organizací.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
11. Schvaluje podání žádosti o dotaci ministerstva zemědělství na akci „Oprava kapličky
v Křemenci“.
12. Schvaluje zrušení veřejnoprávní smlouvy
o zajišťování výkonu přenesené působnosti
na úseku projednávání přestupků uzavřenou
mezi městem Konice a obcí Rakůvka účinnou
od 19. 7. 2003.
13. a) Vyhlašuje záměr prodat pozemky p. č.
119 včetně budovy č. p. 161, p. č. 121 včetně
stavby pro výrobu a skladování (mimo staveb
ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu),
p. č. 122, části p. č. 120 a části p. č. 123 v k. ú.
Konice.
b) Doporučuje ZM souhlasit se záměrem prodeje areálu bývalé STS – pozemků p. č. 119
včetně budovy č. p. 161, p. č. 121 včetně stavby pro výrobu a skladování (mimo staveb
ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu),
p. č. 122, části p. č. 120 a části p. č. 123 v k. ú.
Konice.
c) Doporučuje zastupitelstvu města vzít na
vědomí studii výstavby Penny marketu.
d) Doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny č. 2 územního plánu Konice.
e) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat záměr v souladu s bodem a) usnesení.
f) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat materiál do zastupitelstva města v souladu s body b), c) usnesení.
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g) Ukládá odboru výstavby zpracovat změnu
č. 2 územního plánu v souladu s výše uvedenou studií.
14. a) Vyhlašuje záměr výpůjčky části požární zbrojnice, Hřbitovní 635, Konice, p. č. 818,
k. ú. Konice, tj. místností č. 103, 104, 105, 106,
109 a 111 v 1. nadzemním podlaží o podlahové ploše 202,15 m2, místností č. 202 – 211,
215 a 216 ve 2. nadzemním podlaží o podlahové ploše 212,04 m2 a dále části parcely 817,
k. ú. Konice (dvůr) o výměře 101 m2.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat a zveřejnit záměr v souladu s výše uvedeným bodem.
15. a) Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
s CTS corp., s. r. o. Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7, IČ: 27099873, tj. snížení ceny za zpracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí 3.2., výzvy č. 126, tj.
Zvýšit podíl materiálového a energetického
využití odpadů.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
uzavření výše uvedeného Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo dle bodu a).
16. a) Schvaluje vzorovou Smlouvu o možnosti využívání systému nakládání s komunálním
odpadem zavedeného městem Konice pro právnické a podnikající fyzické osoby.
b) Ukládá odboru finančnímu zajišťovat uzavírání výše uvedených smluv s právnickými
a podnikajícími fyzickými osobami.
17. a) Schvaluje smlouvu o výpůjčce automobilu speciálního požárního CAS 24 IVECO
MAGIRUS včetně příslušenství mezi městem
Konice a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit
uzavření smlouvy o výpůjčce v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
18. Schvaluje podle § 23 odst. 1 zákona č. 13/
1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst.
1 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města Konice č. 1/2020,
o placeném parkování v Konici.
19. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Ceník parkovného na Masarykově náměstí v Konici.
20. a) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku
p. č. 3318 v k. ú. Runářov.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
21. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit přistoupení města Konice do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46
a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/
2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3
Stanov Sdružení místních samospráv České
republiky.
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22. a) Vyhlašuje záměr vypůjčit pozemek p. č.
3229 v k. ú. Runářov, jehož součástí je rybník.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
23. a) Bere na vědomí návrh na smír zaslaný
Mgr. Martinou Pešákovou, právní zástupkyní
žalobce.
b) Nedoporučuje schválit navržený smír –úhradu žalované částky, včetně úroku z prodlení,
tedy cca 1/3 nároku, náklady řízení a zaslání
výzvy k nástupu do zaměstnání.
c) Doporučuje vyčkat rozhodnutí o dovolání
k Nejvyššímu soudu ČR v řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí a rozhodnutí soudu v řízení o náhradě
mzdy.
24. a) Doporučuje zastupitelstvu města, aby
rozhodlo o názvu nově vzniklé ulice v katastrálním území města, která vede souběžně
s ulicí Jiráskovou, a která je zakreslena v mapě
podle předložených písemných podkladů ze
stavebního úřadu. Rada města doporučuje, aby
se nová ulice jmenovala „K. Rychnovského“.
b) Doporučuje zastupitelstvu města, aby rozhodlo o názvu nové ulice v katastrálním území města, která vznikne v budoucnu při výstavbě nových rodinných domků mezi ulicí
Zádvoří a ulicí Cihelna II, která je zakreslena
v mapě podle předložených písemných podkladů ze stavebního úřadu. Rada města doporučuje, aby se nová ulice jmenovala „B. Buriana“.
c) Ukládá odboru vnitřních věcí předložit materiál na jednání zastupitelstva města konaného dne 17. 2. 2020.
25. a) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku
p. č. 3261 v k . ú. Runářov.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným usnesením.
26. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit rozpočtové opatření č. 1.
27. a) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku
p. č. 666/10 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
28. Schvaluje úhradu vzniklé pokuty předepsané ČSSZ z rozpočtu města Konice.
29. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytování služeb s firmou GLOBDATA, a. s. se
sídlem Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1,
IČ: 05642361 o zajištění prodeje virtuálních
parkovacích lístků.
INZERCE

Mgr. Lubomír Mokrý
certifikovaný specialista v oblasti BOZP
- dokumentace BOZP
- prevence rizik
- školení zaměstnanců
tel.: 731 285 196
e-mail: lubomokry@seznam.cz

Nové názvy ulic
Vážení spoluobčané,
v minulých dnech konické zastupitelstvo
schválilo pojmenování dvou nově vzniklých
ulic v Konici – Rychnovského a Burianova.
Jsem rád, že se členové zastupitelstva přiklonili k mému návrhu. Říkal jsem si, že je velká
škoda, že Konice nemá pojmenovánu žádnou
ulici po svém rodákovi.
Zároveň je velká škoda, že není nikde veřejně
připomenuto, že z Konice po německé okupaci odešlo nejméně 13 mužů za hranice ve
snaze bojovat za svobodu. Pět z nich v leteckých jednotkách RAF. Myslím si, že pojmenování ulice po jednom z nich, který navíc své
odhodlání zaplatil životem, je to nejmenší, co
můžeme udělat a tím splatit dluh, který vůči
těmto lidem Konice i my všichni máme. Na loukách směrem k Jesenci probíhaly letecké dny
Masarykovy letecké ligy, proto jsem pojmenování po Karlu Rychnovském navrhoval pro
ulici směřující k těmto loukám. Druhým mým
návrhem bylo pojmenování ulice po učiteli, řediteli měšťanské školy a vlastivědném badateli a čestném občanu Konice Bohumilu Burianovi. Jeho publikace Konický okres je dodnes
základním zdrojem informací pro zájemce
o regionální historii Konicka. Dovolte, abych
Vám obě významné osobnosti konické historie krátce představil.
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Bohumil Burian
čestný občan Konice
Bohumil Burian se narodil 4. srpna 1875
v Ochozi do učitelské rodiny. Po absolvování
učitelského ústavu působil na školách v Bouzově a v Přerově. V roce 1900 byl přeřazen na
měšťanskou školu v Konici, kterou od roku
1924 vedl jako její ředitel. V roce 1935 odešel
do penze. Zemřel potom v prosinci 1956 v Olomouci a je pochovaný na konickém hřbitově.
Bohumil Burian se mimo své pedagogické
činnosti věnoval zejména vlastivědě a historii
rodného kraje. Publikoval celou řadu článků,
ale bezesporu nejdůležitějším jeho počinem
je publikace Konický okres, kterou vydala Vlastivěda moravská v roce 1939. Tato kniha je
dodnes nepřekonaným uceleným přehledem
dějin Konicka a jednotlivých obcí.
V nekrologu ve Vlastivědném věstníku moravském se mj. píše: „Burian byl po celý život
vzorem tichého, skromného a neúnavného
pracovníka vlastivědného. Moravská vlastivěda zachová jej v trvalých a vděčných vzpomínkách jako nadšeného a zasloužilého badatele
a ušlechtilého člověka.“ Mgr. Jaroslav Nedbal

Karel Rychnovský
plukovník letectva v. v. in memoriam
Karel Rychnovský se narodil 9. května 1918
v Konici. V mládí byl členem Junáka i Sokola,
nejvíc ale jeho život ovlivnilo členství v plachtařském odboru Masarykovy letecké ligy v Konici. Není proto divu, že v průběhu prezenční
služby v československé armádě absolvoval
vojenské letecké učiliště v Prostějově.
Po okupaci odešel za hranice. Ve Francii vstoupil do cizinecké legie a po porážce Francie odplul do Velké Británie. Zde se stal příslušníkem nově vzniklé 311. bombardovací perutě
RAF. Jako navigátor se účastnil náletů na průmyslové cíle v obsazené Evropě a Německu.
V noci z 10. na 11. dubna 1942 se jeho letoun
Vickers Wellington s kódovým označením
KX-Z nevrátil z náletu na Essen. Nad cílem byl
poškozen nepřátelským protiletadlovým dělostřelectvem a na zpáteční cestě ještě zřejmě
napaden německým stíhačem. Letoun se zřítil na holandské pobřeží a posádka (J. Hrdina,
J. Kalenský, K. Rychnovský, J. Politzer a J. Peprníček) v troskách letounu zahynula. Byli pohřbeni do společného hrobu na válečném
hřbitově Bergen-op-Zoom v Nizozemí. Karel
Rychnovský se v Anglii oženil a se svou ženou
Joyce zplodil syna Karla, který se ale narodil
až po jeho smrti.

Karel Rychnovský

Bohumil Burian
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Komunitní centrum Konice
březen 2020
Pátek 13. 3. 2020 v 18.00 hodin

Bylinky od hlavy až k patě
Přednáška litovelského bylinkáře Vládi Vytáska o využití léčivých rostlin pro léčbu různých
nemocí a potlačení bolesti.

KOMUNITNÍ CENTRUM
foto: Tomáš Továrek

SOS dětské
vesničky
v komunitním centru
Rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci mohou od února využít sociální službu dostupnou v komunitním centru.
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi SOS dětských vesniček – SOS Kompas od
17. 2. 2020 začala poskytovat ambulantní
službu v Konici, v budově komunitního centra, a to pravidelně v pondělí od 8.00 do 12.00
hodin.
Služba je poskytována rodinám s dětmi, které
se ocitly v nepříznivé životní situaci a nejsou
schopny ji samy vyřešit. Současně má vzniklá
situace nepříznivý dopad právě na děti.
Cílovým stavem je rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života, a zajistí svým dětem odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj a bezpečí.
Kromě formy ambulantní je služba poskytována i v terénu, přímo v domácnostech klientů, a to v následujících dnech:

Kontaktní telefon:
Mgr. Regina Šverdíková, vedoucí služby
tel.: 773 686 600

Úterý 24. 3. 2020 v 16.00 hodin

Máme doma prvňáka
Co by měl umět předškolák, jak ho podpořit
a pomoci mu zvládnout nástup do školy, role
rodičů a rodiny v předškolní výchově.
Pořádá pracovní skupina rovné příležitosti Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP
II. Workshop vede Mgr. Ivana Dušková z Pedagogicko-psychologické poradny v Prostějově.
Můžete se také zapojit do pravidelných aktivit. Jejich výběr postupně rozšiřujeme.
Aktuální termíny a časy akcí zveřejňujeme na facebooku (Město Konice), webových
stránkách města, na nástěnce v prostoru podatelny a v místním rozhlase. Máte zálibu, kterou chcete sdílet s ostatními? Nabízíme vám
možnost předat své zkušenosti, oslovit a zapojit do ní lidi ve městě. Kontaktujte nás.
Jitka Klemsová, vedoucí komunitního centra
tel.: 702 269 964
e-mail: jitka.klemsova@konice.cz

Tvořivá dílna
pletení z papíru
V únoru proběhla tři setkání v rámci tvořivé
dílny. Zaměřili jsme se na pletení z papíru.
Z běžně dostupného materiálu (noviny, reklamní letáky) se účastníci učili vyrábět originální doplňky do domácnosti, jako jsou košíky nebo sezónní dekorace. Jedná se o dlouhodobou pravidelnou aktivitu, na kterou jste
srdečně zváni. Materiál k tvoření je zajištěn.
Termíny a časy jednotlivých setkání se mohou lišit, budeme vás o nich informovat.
Úvodní hodina se uskutečnila 11. 2. 2020.
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Druhé neformální
setkání občanů
se zastupiteli města
Setkání se tentokrát uskutečnilo 18. 2. 2020
v 17.00 hodin v novém komunitním centru.
Slova se ujal starosta pan ing. Obrusník. Shrnul vyhodnocení činnosti radnice v roce 2019
a zaměřil se na novinky v roce 2020. Řeč byla
o nově zřízených Technických službách Konice, výstavbě rodinných domů a zřízení inženýrských sítí včetně úvěru. Zmínil se o úpravě
vstupu na náměstí u COOPu, místa pro přecházení ve Vrchlického ulici a nově umístěných
kontejnerů.
Dále sdělil, že na podzim roku 2019 probíhalo
rozhodování na Ministerstvu pro místní rozvoj, kdy Konice spolu s Hranicemi, Uničovem
a Mohelnicí neměla být vyřazena z možnosti
čerpat dotace prostřednictvím Integrovaných
teritoriálních investic Olomoucké aglomerace (dále ITI).
Nezařazení našeho města by silně komplikovalo možnost čerpání dotací v programovém
období 2021 až 2027. Výsledkem snahy radnice je skutečnost, že Konice zůstává v ITI, čímž
se městu otevírají možnosti čerpat dotace na
akce, které budou ITI podporované.
Dalšími body byly: cyklostezka vedená podél
vlakové trati od Prostějova, bourání budovy
Kožetvorby a zachování slunečních hodin (zřízení kopie), městské pozemky a možnosti zřízení nového supermarketu, možnosti ubytování, rekonstrukce a obnovení kina, způsoby
a možnosti užívání nového komunitního centra pro oslavy a podobné akce, parkování v Konici, regulování a parkovné, se způsobem stání a úpravy chodníků v ulici E. Beneše.
V neděli odpoledne, 21. června 2020 připravujeme oslavy k padesátiletému výročí přidělení statusu města.
Tomáš Vrba, ředitel Městského kulturního
střediska Konice, zúčastněným představil návrh a téma oslav města s tím, aby se i občané
vyjádřili a navrhli případné nápady do programu. Nezapomínáme přitom i na společnou
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oslavu 820 let od první písemné zprávy
o městu Konice.
Následovaly dotazy od občanů a diskuze
k nim. Téma znělo ohledně omezeného času
parkování a způsobu platby přes SMS, opravy
veřejného osvětlení v části Vyšehrad, výměny
veřejného osvětlení v Čuníně, provozu kluziště a jeho energetické náročnosti, nových investic do opravy budovy Charity, fungování veřejné správy v rámci rozšířené působnosti našeho městského úřadu (Konice je jedním z 13
měst v Olomouckém kraji, kterým byl tento
výkon svěřen), a zároveň připomenutí, že se
nacházíme na páté pozici v hodnocení těchto
13 měst v soutěži „Místo pro život“ z pohledu
v hodnocení kvality pro život v obci Ol. kraje.
Řešili jsme možnosti ubytování turistů a cyklistů. Byl vznesen požadavek na zřízení autobusové zastávky u stolárny na Bídově, včetně čekáren a chodníků u některých ostatních zastávek. Zmíněna byla dopravní obslužnost v Olomouckém kraji, včetně nákladů města, které
vzrostly ze 70 Kč/občan na 140 Kč/občan.
Stížností o nedodržování rychlosti při vjezdu
do města byl vznesen i požadavek na umístění radaru v ulici Jiráskova. Následně zamířilo
téma i na ulici Zádvoří, kdy starosta sdělil, že
jedná s Olomouckým krajem o rekonstrukci
ulice tak, aby byla společným postupem kraje
a města opravena tak, jako ulice Jiráskova.
Paní Jitka Klemsová podala informaci o přijetí
dotace na vybavenost a provoz komunitního
centra, včetně nastartování programů a akcí
v budově i s informovaností o nich. Zmínila také možnost zapojení do akce Ukliďme Česko.
Další dotaz byl na doplnění veřejného osvětlení okolo čerpací stanice do ulice Vápenice a nasvícení dětského hřiště na bytovkách. Zároveň
občané upozornili, že se už našli i tací, kteří
toto nové hřiště znečišťují exkrementy svých
psů a nedopalky z cigaret. Starosta neměl slov
a pokrčil rameny. Je to o lidech. Závěrem po
dvouhodinové a veselé debatě se probralo téma ohledně odvodu dešťové vody a funkčnosti kanalizace v různých částech města. Starosta poděkoval za zájem a účast a navrhl další
setkání zhruba za tři měsíce.
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Opona konické
sokolovny
Koničtí sokoli, kteří tvořili malíři Mojmíru
Dostálovi předlohu pro vytvoření opony do
sokolovny v Konici: Kostka Vladimír – pozdější trenér národního mužstva hokeje, Hemzal Bedřich – kameník v Konici, Zavíral Svatopluk – zemědělský inženýr, Dostál Igor – syn
malíře, Spurná Marie – sokolka.

Původní opona konické sokolovny je zachráněna! Pan Pavel Šín ji opravil a nyní je
nově umístěna v přísálí koncertního sálu

lité podlahy
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zámku Konice. Novinkou je i otevření výstavy
obrazů – jako další část expozic Muzea řemesel Konicka, z. s., výtvarnice Miroslavy Vykydalové. Tato svitavská malířka používá techniky
akvarel na dřevě, voskový pastel a tyto techniky
kombinuje. Výstava potrvá do 30. června 2020.

Městské kulturní středisko od března letošního roku nově rozšířilo, v Turistickém
informačním centru na zámku, prodej suvenýrů o konické čokolády s obrázkem
zámku a prodej regionálního piva z Velkorakovského minipivovaru.

Balení 100 g
oblíbené
čokolády
můžete koupit
v prodejně
COOP
Jednoty
Boskovice
na náměstí
v Konici
a
v Turistickém informačním centru Konice
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Mateřské centrum
Srdíčko oslavilo
třinácté narozeniny
V přízemí konického zámku má už od začátku
roku 2007 svoje místo Mateřské centrum Srdíčko, jehož zřizovatelem je Charita Konice.
Ve středu 19. února se zde krájel narozeninový dort. Už potřinácté… Letošní oslavy se
opravdu vydařily. Tým Srdíčka i dobrovolníci
připravili maminkám s dětmi pravou narozeninovou oslavu, na kterou dorazili gratulanti
nejen z vedení města, zastupitelstva, neziskových organizací, ale i z řad veřejnosti.
Srdíčko začalo vznikat začátkem roku 2007 zapojením do projektu Profesionalizace mateřských center v Olomouckém kraji, tenkrát se
sešly věci doslova nadpřirozené. Vůbec šance
se do projektu zapojit, vstřícnost Města Konice, které nám poskytlo potřebné prostory, důležitý byl i tým, který začal v Centru pracovat,
a v neposlední řadě také přítomnost zpěvačky
Báry Basikové. Ta se tenkrát stala kmotrou nově otevřeného Centra. Po měsíci a půl příprav
se MC Srdíčko otevíralo ve středu 14. února
2007.
Postupně se aktivity rozšiřovaly a orientovaly
nejen na cílovou skupinu rodičů s dětmi na
rodičovské dovolené, ale začal fungovat také
Klub seniorů v Srdíčku, snažíme se poskytovat
i poradenství a konzultace, především v oblastech rodinných vztahů. Realizujeme vzdělávací, výchovné a psychosociální aktivity, kurzy
a přímou pomoc rodinám se specifickými potřebami. S tím souvisí také například aktivita
„Rodiče jsme napořád“, který ve spolupráci
s odborem sociálních věcí Městského úřadu
Konice nabízí „neutrální půdu“ při řešení rodičovských otázek nejen při rozvodu.
Dennodenně zde nabízíme pomoc, vzájemné
naslouchání a výměnu zkušeností.
Poskytujeme solidaritu a otevřenost všem generacím. Umožňujeme rodinám s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě
často dostávají. Je tu vždy úžasná atmosféra,

ZPRAVODAJ KONICE
všechny maminky chápou, že máme děti, a tak
si pomáháme.
Mateřské centrum může fungovat díky projektům, jejichž prostřednictvím je zajištěno
nezbytné financování. O finance bojujeme každý rok a je to stále těžší!
Při této příležitosti bychom rádi poděkovali
nejen našim klientům za jejich aktivní přístup,
ale hlavně Městu Konice za podporu a v neposlední řadě i všem našim příznivcům a dobrovolníkům, bez kterých si práci, zvláště pak na
akcích určených pro veřejnost, nedovedeme
již představit!
Tým Mateřského centra Srdíčko

Z konického fotbalu
Zdravíme všechny příznivce konického fotbalu. Zimní přestávka hráčům skončila koncem
ledna a tak zahájila všechna mužstva přípravu
na letní sezónu soutěžního ročníku 2019/
2020. Přípravu mužů a dorostu vede trenér
Petr Ullmann s pomocí Miloslava Fajstla. Přípravu žáků vedou Ladislav Šín, Martin Slezák,
Petr Antl a Jiří Ryp. Pozornost je věnována především fyzické přípravě, ale nezapomíná se
samozřejmě ani na herní a taktickou přípravu.
V rámci přípravy má mužstvo dospělých naplánováno několik přípravných zápasů, z nichž
některé byly odehrány již v měsíci únoru a na
měsíc březen jsou dohodnuty tyto zápasy:
Neděle 1. března Sokol Konice – 1. FC Olešnice se začátkem v 10.00 hodin na UT v Konici.
Neděle 8. března Sokol Konice – TJ SIGMA
Lutín se začátkem ve 14.00 hodin na UT v Konici.
Sobota 14. března FC Boskovice – Sokol
Konice se začátkem ve 14.00 hodin na hřišti
v Boskovicích.
Neděle 22. března Sokol Konice – SK Loštice 1923 se začátkem ve 14.00 hodin na přírodní trávě v Jesenci, v případě nepříznivých
klimatických podmínek na UT Konice.
V neděli 29. března začíná mužstvo dospělých mistrovskou soutěž utkáním na domácím
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hřišti se Sokolem Určice, začátek zápasu je
v 15.00 hodin. Ke druhému jarnímu utkání zajíždí muži do Plumlova, a to v sobotu 4. dubna. Začátek zápasu je v 15.30 hodin, doprava
je auty.
Pro osvěžení paměti jsou muži po podzimní části soutěže 1.A třídy se ziskem 29 bodů na 4. místě se ztrátou 6 bodů na vedoucí
tým FK Brodek u Přerova.
Dorostenci mají rovněž naplánovány v rámci
zimní přípravy přípravné zápasy, a to prozatím na měsíc únor. Pokud budou dojednány
další zápasy na měsíc březen, budete včas informováni, a to jednak ve vývěsních skříňkách
na tradičních místech a jednak prostřednictvím webových stránek www.fotbal-konice.cz
nebo www.sokol-konice.cz.
Dorostenci zahajují jarní část mistrovské soutěže na hřišti Sigmy Olomouc, kde se od
14.30 hodin utkají s mužstvem FK Nové Sady. V sobotu 4. dubna od 10.00 hodin sehrají další mistrovské utkání na domácí půdě,
kdy budou hostit dorostence Sokola Plumlov-Určice.
Mužstvu dorostu patří po podzimní části
soutěže krajského přeboru se ziskem 12
bodů v průběžné tabulce 12. příčka.
Na jarní část mistrovských soutěží se připravují i mužstva starších a mladších žáků hrajících pod hlavičkou Sokol Konice – Horní Štěpánov. O jejich případných přípravných zápasech budete rovněž informováni.
Mistrovskou soutěž krajského přeboru zahajují naši mladí na domácím hřišti, kde jim budou soupeřem mužstva FK Mohelnice. Starší
žáci začínají v 10.45 hodin, mladší v 9.00 hodin. Dalším soupeřem žáků bude v sobotu
4. dubna na hřišti v Dubu Sokol Dub. Začátek utkání starších je naplánován na 9.30 hodin, utkání mladších má začátek v 11.15 hodin. Doprava bude zajištěna autobusem, odjezd bude ještě upřesněn.
Po podzimní části krajského přeboru žáků
patří starším žákům 12. místo a mladší žáci figurují na místě 14.
S rozpisem dalších mistrovských utkání vás
seznámíme v dubnovém vydání Zpravodaje
a najdete jej samozřejmě na našich webových
stránkách a ve vývěsních skříňkách na fotbalovém areálu Pod Kučerákem, v prostorách Klasik restaurant a na autobusovém
nádraží. Zde najdete i případné změny v rozpisech přípravných zápasů či jiné aktuální informace.
Všichni hráči a funkcionáři se těší, že stejně tak
jako v podzimní části si najdete cestu na hřiště
i vy, příznivci konického fotbalu, a to v co nejhojnějším počtu. Vaši podporu budou potřebovat všechna naše mužstva, přijďte je v co
nejhojnějším počtu povzbudit!
Za fotbalisty a funkcionáře Sokola Konice vás
všechny srdečně zve a na shledanou na hřišti
se těší i
Pavel Klíč, autor tohoto příspěvku.
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Program KČT Konice
březen 2020
Neděle 8. 3. 2020 – Srdéčko – Kladky
Busem v 12.00 hodin z Konice na Srdéčko,
pěšky přes Ludmírov do Kladek. Dojdeme ke
sjezdovce, a zpět po ZZ naučnou cestou přes
Jesenec do Konice. 14 km.
Sobota 14. 3. 2020 – Přerovská 50 – 40. výroční pochod – Memoriál Jiřího Caletky
Pořádá KČT TJ Spartak Přerov. Odjezd v 6.41
hodin do Přerova, pochod dle propozic. Návrat
v 17.46 hodin do Konice. 15 km.
Sobota 21. 3. 2020 – Růžičkův lom, Vápenice – Malý Kosíř
Odjezd vlakem v 9.11 hodin do Kostelce na
Hané. Odtud se vydáme Ulmankou ke Státnímu a Růžičkovu lomu. Podíváme se na koniklece. Přes Vápenici se dostaneme do Slatinek
a na Malý Kosíř. Odtud sejdeme do Slatinic na
vlak. Odjezd vlakem v 15.20 hodin a busem
z Kostelce v 15.48 hodin do Konice. 14 km.
Sobota 28. 3. 2020 – Skřípov
Sejdeme se v 12.30 hodin na kruháči. Půjdeme
po ČZ ke Sládkově skále, a do Šubířova. Neznačenou cestou dojdeme do Skřípova a odtud
do Konice. 13 km.
Neděle 5. 4. 2020 – Výšlap za jarní přírodou – Litovelské Pomoraví
Odjezd autobusem v 12.00 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.
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

INZERCE

Hledám ke koupi CHATU
v okolí Konice

PROGRAM
březen 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

Otevřeno od 16. 3. 2020 :-)
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
4. 3. – ZAVŘENO
11. 3. – ZAVŘENO
18. 3. – Jaro už je tu! Vítání jara
25. 3. – Srdíčková školička

Od 2. do 13. března
ZAVŘENO – malujeme :-)
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

do 5 mil. Kč

Mobil: 732 715 267
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VÝSTAVY
Galerie zámku Konice
6. března – 9. dubna 2020
Po –Pá: 9.00 –12.30 a 13.00 –16.00 hodin

JAN ČÍŽEK – výstava fotografií
Vernisáž 6. března 2020 v 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné

VÝSTAVA
KONCERTY
Koncertní sál zámku Konice
Středa 25. března v 19.00 hodin

V MOŘSKÉM VÁNKU
Jiří Meca – kytara
Michaela Meca – příčná flétna
Vstupné: dospělí 120 Kč, abonenti 100 Kč,
studenti a ZTP 60 Kč, žáci ZUŠ vstup zdarma

DIVADLA
Koncertní sál zámku Konice
Neděle 22. března v 15.00 hodin

JAK VONÍ ŠTĚSTÍ
Zábavný pořad zpěvačky Hanky Křížkové
Vstupné: 250 Kč, předprodej/ ZTP/senioři 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.
VYPRODÁNO!

AKCE
Komunitní centrum
Pátek 13. března v 18.00 hodin

BYLINKY OD HLAVY AŽ K PATĚ
Komunitní centrum
Úterý 24. března v 16.00 hodin

MIMOŘÁDNÉ AKCE
BŘEZEN 2020

MÁME DOMA PRVŇÁKA

27. 3. (od 10.00 hodin)
Komunikace v rodině
přednáška klinické psycholožky,
psychoterapeutky a maminky 4 dětí
PhDr. Petry Tenglerové

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

KNIHOVNY

TIC KONICE / ZÁMEK

Tel.: 604 608 790

DŮM SE ZAHRADOU

KULTURNÍ
PŘEHLED

Předprodeje v TIC Konice, tel.: 582 334 987

Děkuji (zavolám zpět a na sms odpovím)

Koupím
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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

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

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

Podniková prodejna

Út – Pá 8.00 – 16.00
So
8.00 – 11.00
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