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Prezident a hejtman v Konici
Ve středu 22. března 2017 zažilo město Konice historicky významnou událost – Konici navštívil prezident republiky Miloš Zeman a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Cesta do našeho města se uskutečnila u příležitosti několikadenní návštěvy hlavy státu
v Olomouckém kraji.

Poté se prezident v doprovodu hejtmana a starosty přemístili do zámeckého parku, kde prezident pohovořil s občany Konice i s obyvateli
okolních obcí, dále podepsal zápis do kroniky
a dekoroval prapor města pamětní stuhou prezidenta republiky. Navzdory deštivému počasí přišlo do zámeckého parku na setkání asi
500 občanů, což pan prezident hodnotil velmi
kladně.

PODĚKOVÁNÍ
Město Konice děkuje firmě
Zahradnictví QUERCUS
Okrasná školka Přemyslovice
Aleš a Marianna Adelovi
za zapůjčení zeleně na výzdobu při
návštěvě prezidenta ČR v Konici.

FOTOAKTUALITY

Po přivítání starostou města Františkem Novákem proběhla beseda v obřadní síni konického zámku se zastupiteli města, se starosty
okolních obcí a s místními podnikateli.

„Návštěva pana prezidenta je pro nás velkou
poctou. Přesně před osmdesáti lety sem přijel
tehdejší prezident Edvard Beneš,“ zmínil starosta města František Novák a předal panu
prezidentovi dárky – keramiku se symboly našeho zámku, publikace o historii města a regionální potraviny. Na závěr návštěvy našeho
města proběhla v obřadní síni konického zámku společná tisková konference prezidenta republiky Miloše Zemana a hejtmana Ladislava
Oklešťka.
Za MěÚ Jana Šťastná

Ve dnech 10. – 12. března jsme prezentovali naše muzeum na Výstavišti Flora Olomouc na výstavě sběratelství FOR MODEL
2017, kde měli návštěvníci možnost vidět
největší skvosty z naší sbírky seker. Informačními a propagačními materiály Muzea
i Města Konice jsme účastníky lákali k návštěvě našeho malebného městečka, zhlédnutí všech exponátů muzea a příležitosti
se fotografovat u největší sekery na světě.
S instalací exponátů na Floře nám pomohli
František Martinek a Zdeněk Novotný, kterým chceme touto cestou poděkovat.
Pavel Šín, předseda MUZEA ŘEMESEL KONICKA, byl nominován v anketě Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný
počin v oblasti kultury v roce 2016. Na
stránkách Olomouckého kraje (www.krolomoucky.cz) proběhlo veřejné hlasování
na podporu navržených. Pan Šín je jediný
zástupce, který prezentuje Konický region.
Za každý Váš hlas pro něho mockrát děkujeme.
Za Muzeum řemesel Konicka
Tomáš Šín
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo
města Konice
20. února 2017
Usnesení (14/2017)
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 30. 11. 2016 do 20. 2. 2017.
2. Schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
jednotlivých funkcí s účinností od 1. 3. 2017
ve výši: člen zastupitelstva 599 Kč, člen rady
1.641 Kč, předseda finančního a kontrolního
výboru 1.442 Kč. U členů zastupitelstva, kteří
jsou současně členy rady nebo předsedy výborů zastupitelstva, se odměny kumulují.
3. Schvaluje žádost o provedení investice
a o investiční příspěvek ve výši 94.000 Kč na
akci Dokončení stavebních úprav budovy Mateřské školy Konice, Smetanova 202, vyplývající z dalších požadavků hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje na požární
bezpečnost této stavby.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017,
7/2017 a bere na vědomí změnu vyhlášky
č. 323/2002 Sb. O rozpočtové skladbě vyhláškou č. 463/2016 Sb. která nabyla účinnosti
1. 1. 2017:
a) Rozpočtové opatření č. 6/2017 – jedná se
o zapojení přebytku peněžních prostředků na
bankovních účtech do rozpočtu města na rok
2017 ve výši 7.034.042,92 Kč.
Financování: Položka 8115 změna stavu na
bankovních účtech 7.034.042,92 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:

b) Rozpočtové opatření č. 7/2017 – z důvodu
změny vyhlášky č. 323/2002 Sb. O rozpočtové
skladbě vyhláškou č. 463/2016 Sb., která nabyla účinnosti 1. 1. 2017, mění se ve výdajové
části rozpočtu na rok 2017 paragraf 2221 Provoz veřejné silniční dopravy, který byl schválen Zastupitelstvem města Konice dne 30. 11.
2016, usnesení č. 13/2016, a nahrazuje se novým paragrafem 2292 Dopravní obslužnost.
Výdajová část: § 2221 Provoz veřejné silniční
dopravy, pol. 5339 neinvestiční transfery cizím
příspěvkovým organizacím, org. 16000000
– 200.000 Kč,
§ 2292 Dopravní obslužnost, pol. 5339 neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, org. 16000000 – 200.000 Kč.
c) Bere na vědomí změnu čísla položky rozpočtové skladby 1382 Zrušený odvod z loterií
a podobných her kromě z výherních hracích
přístrojů a 1383 Zrušený odvod z výherních
hracích přístrojů, kterou přinesla novela vyhlášky Ministerstva financí č. 463/2016 Sb.,
která nabyla účinnosti 1. 1. 2017.
5. Schvaluje:
1. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Tělocvičná jednota Sokol Konice“, ve výši
100.000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Tělocvičná jednota Sokol Konice“,
IČ: 47919949, ve výši 100.000 Kč.
2. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charita Konice – charitní pečovatelská služba“, ve výši 200.000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Charita Konice – charitní pečovatelská služba“, IČ: 47921218, ve výši 200.000 Kč.
6. a) Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi městem Konice a Správou silnic Olomouckého kraje na akci „III/36620 Konice
průtah“.
b) Schvaluje smlouvy o právu provést stavbu
mezi městem Konice a Správou silnic Olomouckého kraje, společností PRO-DOMA, SE,
Petrem Krampolem a Natálií Krampolovou,
Věrou Jevickou a Ing. Václavem Matějkou na
akci „III/36620 Konice – průtah: SO 102 – komunikace pro pěší“ .
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7. Schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši
32 mil. Kč od České spořitelny, a.s., na předfinancování projektu „Vytvoření komunitního
centra v Konici“ reg. číslo projektu CZ.06.2.56/
0.0/0.0/16_052/0002228 a uzavření smlouvy č. 0438553179/LCD o poskytnutí investičního úvěru s Českou spořitelnou, a.s., na projekt Vytvoření komunitního centra v Konici
s počátkem splácení leden 2019 a splatností
do 31. 10. 2023 při pevné úrokové sazbě 0,7%
p.a., bez zajištění.
8. Bere na vědomí žádost p. Kolíka.
9. a) Neschvaluje prodej pozemků p.č. 5860,
5859 a 5858 v k.ú. Konice.
b) Neschvaluje prodej pozemku p.č. 1072
v k.ú. Křemenec.
c) 1. Schvaluje bezúplatný převod pozemků
p.č. 1439/2, části pozemku p.č. 408/2 a 4946
dle geometrického plánu č. 901-462/2015 ze
dne 15. 11. 2015 zpracovaného společností
GEOPROFIL, s.r.o, pozemky p.č. 408/3, 408/4,
4946/2 a 4946/3, vše v k.ú. Konice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, do vlastnictví
města Konice.
2. Schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.
5061 v k.ú. Konice z vlastnictví města Konice
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje.
3. Schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene kanalizace ve prospěch města Konice na
pozemku Olomouckého kraje, v hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, p.č. 408/2
v k.ú. Konice spočívající v právu stavby, chůze
a jízdy za účelem vybudování, provozování
a údržby kanalizace.
d) Schvaluje prodej pozemku p.č. 759 díl „a“
o výměře 25 m2, který byl geometrickým plánem č. 235-4144/2016 vyhotoveným Ing. Tomášem Sobotou oddělený od pozemku p.č. 759
a scelen s pozemkem p.č. st. 16/1 pro k.ú. Runářov. Výše uvedená nemovitost se prodává
panu Josefu Kočímu za cenu 40,00 Kč/m2.
Celý zápis ze zasedání Zastupitelstva je zveřejněn na webových stránkách města:
www.konice.cz/zapisy-ze-zasedani-zastupitelstva/ds-1005

Rada
města Konice
6. března 2017
Usnesení č. 40/2017
1. Rada města Konice bere na vědomí Zápis ze
zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Konice ze dne 6. 1. 2017, Zprávu kontrolního výboru ze dne 10. 2. 2017 a předloží
je jako bod do Zastupitelstvu města Konice.
2. Rada města Konice schvaluje:
a) Organizaci veřejné služby ve smyslu zákona č. 111/2006 Sb. O pomoci v hmotné nouzi.
b) Podání žádosti o dotaci na jednoho pracovníka veřejně prospěšných prací jako koordinátora veřejné služby.
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c) Vytvoření společensky účelného pracovního místa na 12 měsíců na provoz veřejných
toalet, úklid.
3. Rada města Konice stanoví v souladu s §102
odst. 2 písm. b) zákona O obcích plat řediteli
Městského kulturního střediska od 1. 4. 2017
ve výši dle přílohy.
4. Rada města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 8/2017.
Jedná se o poskytnutí státního příspěvku od
Úřadu práce na výkon pěstounské péče v souladu s § 47d odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb.
O sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, ve výši 432.000 Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4116 ÚZ 13010 – 432.000 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:

V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny účelovým znakem, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů
a výdajů.
b) Rozpočtové opatření č. 9/2017.
Z důvodu potřeby navýšit rozpočet v oblasti
zimní údržby z nespecifikovaných rezerv. Rozpočtové opatření ve výši 100.000 Kč.
Výdajová část
§ 6409 Ost. činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 –100.000 Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 5169 nákup ost. služeb,
org. 16000000 – 100.000 Kč.
c) Rozpočtové opatření č. 10/2017.
Jedná se o navýšení příspěvku od Úřadu práce ČR č. PVA-V-21/2016 dodatkem č. 1, a to na
jednoho pracovníka v rozsahu 40 hodin na týden na období únor až září 2017. Rozpočtové
opatření ve výši 8.000 Kč.
Příjmy

Výdaje – 1 pracovník komunální služby

V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny účelovým znakem s uvedením
nástroje a zdroje, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů.
5. Rada města Konice bere na vědomí zprávu
o zjištěních z provedeného auditu podle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve
městě Konice konaného dne 2. 2. 2017.
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6. Rada města schvaluje změnu rozpočtu Základní školy a gymnázia města Konice na rok
2017 dle předloženého oznámení.
7. Rada města Konice:
a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. O požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek dle §11, dne 6. 3.
2017 Rada města Konice ve složení členů František Novák, Bc. Jaroslav Procházka, Mgr. Petr
Vařeka, Ing. Leo Doseděl a Mgr. Antonín Vymětal schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Městské kulturní středisko Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice IČ: 00209988,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.
b) Schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2016 ve výši 23.894,51 Kč a schvaluje
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento bude přidělen do rezervního
fondu ve výši 13.894,51 Kč a do fondu odměn
ve výši 10.000 Kč.
8. Rada města Konice:
a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek dle §11, dne 6. 3.
2017 Rada města Konice ve složení členů František Novák, Bc. Jaroslav Procházka, Mgr. Petr
Vařeka, Ing. Leo Doseděl a Mgr. Antonín Vymětal schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Konice, Smetanova 202, 798 52 Konice, IČ: 70988480, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.
b) Schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2016 ve výši 2.874,81 Kč a schvaluje
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento bude plně přidělen do rezervního fondu.
9. Rada města Konice:
a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. O požadavcích na schvalování účetních závěrek
vybraných účetních jednotek dle §11, dne 6. 3.
2017 Rada města Konice ve složení členů František Novák, Bc. Jaroslav Procházka, Mgr. Petr
Vařeka, Ing. Leo Doseděl a Mgr. Antonín Vymětal schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a gymnázium města Konice, Tyršova 609, 798 52 Konice, IČ: 47918594,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.
b) Schvaluje hospodářský výsledek za rok 2016
ve výši 66.250,24 Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento
bude plně přidělen do rezervního fondu.
10. Rada města Konice schvaluje:
A. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Sboru dobrovolných hasičů v Nové Dědině“
ve výši 25.000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost pro „Sbor dobrovolných hasičů v Nové Dědině“, IČ: 62860585, ve výši 25.000 Kč.
B. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charitě Konice – Mateřské centrum Srdíčko
v Konici“, ve výši 10.000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Charity Konice – Mateřské centrum
Srdíčko v Konici“, IČ: 47921218, ve výši
10.000 Kč.
C. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Střední škole, základní škole a mateřské škole JISTOTA, o, p. s“, ve výši 7.000 Kč.
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b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost pro „Střední školu, základní školu a mateřskou školu JISTOTA, o.p.s.“, IČ: 25342924,
ve výši 7.000 Kč.
11. Rada města Konice schvaluje odměnu ředitelce Městského kulturního střediska Konice dle předloženého návrhu. Odměna bude
vyplacena z fondu odměn příspěvkové organizace.
12. Rada města Konice schvaluje:
a) Žádost Mikroregionu Konicko o poskytnutí dotace ve výši 5.716 Kč na propagační materiál projektu „Malované mapy“.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na propagační materiál na akci „Malované mapy“ pro Mikroregion Konicko, IČ: 71228527, ve výši 5.716 Kč.
13. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2017.
14. Rada města Konice neschvaluje Žádost
o izolaci a sanaci základové části rodinného
domu č.p. 22 na ulici Hřbitovní manželů Helekalových.
15. Rada města Konice schvaluje Dohodu o náhradě škody způsobené na majetku města Konice.
16. Rada města Konice navrhuje zastupitelstvu
města neschválit prodej pozemku p.č. 4792
v k.ú. Konice.
17. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o finanční dar na rok 2017 – Domov pro seniory Kostelec na Hané, příspěvková organizace.
18. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodat pozemek p.č. 604/4 v k.ú. Konice.
19. Rada města schvaluje Dodatek č. 02-2017
k Pachtovní smlouvě č. 13-2015 z 10. 8. 2015,
uzavřený se společností ROLS Konice, a.s., se
zpětnou platností od 1. 1. 2017, spočívající
v rozšíření pachtovní smlouvy o pozemek p.č.
4771 v k.ú. Konice.
20. Rada města navrhuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu s PhDr. Tomášem
Hrbkem na prodej hrobového zařízení za cenu 5.000 Kč včetně 21 % DPH.
21. Rada města Konice schvaluje zvýšení nájemného v nájemních smlouvách nebytových
prostor a vybraných pozemků od 1. 7. 2017
o průměrnou roční míru inflace ve výši 0,7 %.
22. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodat pozemek p.č. 158 v k.ú. Konice.
23. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronajmout pozemky p.č. 3118 a 3116 v k.ú. Runářov.
24. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 2
k pojistné smlouvě č. 7720974234 uzavřené
se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group.
25. Rada města Konice schvaluje panu Karlu
Zelinkovi, Chválkovická č. p. 160, 779 00 Olomouc, IČ: 16363949, pronájmem části Masarykova náměstí v Konici (parcely č. 695/1 v k.ú.
Konice) ve dnech 5. – 12. 6. 2017 za účelem provozování lunaparku za částku 55.000 Kč/8 dnů.
Platba při podpisu smlouvy.
26. Rada města Konice schvaluje Základní
umělecké škole Konice, Na Příhonech 425, Konice, IČ: 00402320, výpůjčku nebytových prostor na zámku v Konici, Kostelní 46, Konice, tj.
místností č. 201, 202, 203 (obřadní sál), 205
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kuchyňka), 212 (zasedací místnost), 225, 226,
227 (výstavní sál), dále nádvoří konického
zámku (část p.č. 5), pozemků p.č. 7, 10, 11
(dvůr a prostranství před zámkem) a zámeckého parku včetně vybavení a obsluhy WC za
účelem celostátního happeningu základních
uměleckých škol ZUŠ OPEN dne 30. 5. 2017
od 8.00 do 22.00 hodin.
27. Rada města Konice schvaluje akce Městského kulturního střediska Konice:
18. 6. 2017 Žváčkův festival dechových hudeb
– 22. ročník, zámecký park
6. 8. 2017 Divadlo na zámku – 9. ročník, konický zámek
16. 12. 2017 Vánoční trhy – 23. ročník, Masarykovo nám. a výpůjčku místnosti č. 212 na
zámku v Konici dne 18. 6. 2017 za účelem šatny pro účinkující Žváčkova festivalu dechových
hudeb.
28. Rada města Konice:
a) Schvaluje p. Tomáši Greplovi, Radošovec 639,
Konice, IČ: 64261867, pronájem zámeckého
areálu za účelem akce „Pálení čarodějnic“
30. 4. 2017. Od 17.00 do 20.00 hodin se uskuteční program pro děti a od 20.00 do 2.00 hodin následujícího dne taneční zábava.
b) Schvaluje TJ Sokol Konice, Sportovní 205,
Konice, IČ: 47919949, pronájem zámeckého
areálu v Konici za účelem pouťové taneční zábavy 10. 6. 2017 od 20.00 do 3.00 hodin následujícího dne.
c) Schvaluje TJ Sokol Konice, Sportovní 205,
Konice, IČ: 47919949, výpůjčku zámeckého
areálu v Konici 11. 6. 2017 od 9.00 do 20.00
hodin za účelem přehlídky hudebních skupin.
Vstup zdarma.
29. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 22. 8. 2012 se společností
REVENGE, a.s., se sídlem Za Mototechnou
1114/4, 155 00 Praha 5-Stodůlky. Jedná se
o kontejnery na sběr použitého šatstva. Předmětem dodatku je jen změna názvu a adresy
společnosti na TextilEco, a.s., se sídlem Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 28101766.
30. Rada města Konice schvaluje dodatek č. 2
Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ze dne 8. 6. 2015, uzavřený mezi městem
Konice a Pražskou plynárenskou, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město s účinností
od 1. 2. 2017. Jedná se o odběrné místo Švehlova 290, Konice.
31. Rada města Konice schvaluje smlouvy
o nájmu nebytových prostor Švehlova 290,
Konice, uzavřené mezi městem Konice a níže
uvedenými nájemci s účinností od 1. 1. 2017:
03-2017 BUSY STUDENÁ, s.r.o., se sídlem Komenského 544, 798 52 Konice, IČ: 72080043
(kancelář),
04-2017 Martina Kučerová se sídlem Ochoz 26,
798 52 Konice, IČ: 88375552 (kosmetika),
05-2017 Jitka Zavadilová se sídlem Přemyslovice 245, 798 51 Přemyslovice, IČ: 75782910
(kadeřnictví),
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06-2017 Irena Krčová se sídlem Chmelnice 680,
798 52 Konice, IČ: 64265374 (kadeřnictví).
Záměr města pronajmout předmětné nebytové prostory byl řádně zveřejněn na úřední desce města od 16. 1. do 1. 2. 2017.
32. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o příspěvek na činnost – Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace, Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov.
33. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o poskytnutí příspěvku na rok 2017 – Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, Střední
novosadská 52, 779 00 Olomouc.
34. Rada města Konice bere na vědomí Stanovení kritérií pro přijímání dětí pro školní rok
2017/2018 do Mateřské školy Konice, příspěvková organizace, Smetanova 202, 798 52 Konice.
35. Rada města Konice schvaluje žádost Dalibora Šímy (pořadatele) na pořádání automobilových závodů – Březský vrch v termínech
22. – 23. 4. 2017 a 30. 9. – 1. 10. 2017 vždy od
7.00 do 18.00 hodin za předpokladu dodržení
podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení úplné uzavírky, zvláštního užívání krajské
silnice II/373 a stanovení dopravního značení Odborem dopravy MěÚ Konice. Dále schvaluje výpůjčku prostorů pro parkování závodních vozidel (parc. č. 1401, 1423, 1488, 4408
v k.ú. Konice).
36. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 2
ke Smlouvě o výpůjčce č. 10-2013, uzavřené
mezi městem Konice a Městským kulturním
střediskem Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice,
IČ: 00209988, příspěvkovou organizací. Jedná
se o rozšíření vypůjčených prostor na zámku
v Konici o místnost č. 104 o výměře 37,79 m2
s účinností od 1. 4. 2017.
37. Rada města Konice schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2017 ke smlouvě o dílo číslo
S015920001 mezi městem Konice a FCC Litovel, s.r.o., Cholinská 1008, 784 01 Litovel,
IČ: 25887858 o svozu a likvidaci odpadů.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0

Kolik nás stojí
odpad
Vývoj nákladů na likvidaci odpadu
za rok 2014 až 2016
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Šachový oddíl
Konice
Vážení přátelé šachové hry v Konici. Po několikaleté odmlce o šachovém dění se vracíme
na stránky Zpravodaje. Šachy se samozřejmě
hrály. Minulá sezóna 2015–2016 dopadla pro
naše družstvo velice dobře, ale „díky“ rozhodnutí výboru šachového svazu Olomouckého
kraje jsme byli přeřazeni do Oblastního přeboru sever. S tímto rozhodnutím jsme nesouhlasili, proto jsme byli nuceni se přihlásit do
Regionálního přeboru družstev okresu Prostějov 2016–2017. Z této soutěže jsme postoupili zpět do Oblasti – Jih pro sezónu
2017–2018.
Před dvěma roky začal pracovat šachový
kroužek s větším počtem žáků. Z nich tři jsou
již na soupisce pro soutěž družstev a získali
v regionálním přeboru body, které pomohly
k postupu do vyšší soutěže. V měsíci únoru se
přihlásili další dva mladší žáci.
Schůzky šachového kroužku jsou každý čtvrtek od 13.30 do 16.00 hodin. Po 16. hodině pro
ty zájemce, kteří chtějí hrát déle, jsou prostory šachové klubovny v zámku dále k dispozici.
Šachový kroužek vede Bohuslav Kučera.
V příštím čísle Zpravodaje bude uvedeno konečné pořadí Regionálního přeboru družstev
okresu Prostějov a úspěšnost jednotlivých hráčů našeho oddílu.
Na další setkání na stránkách zpravodaje a na
nové členy šachového kroužku se těší.
Bohuslav Kučera

Z činnosti
děkanátního Centra
pro rodinu Kána
duben 2017
V sobotu 1. dubna bude pro děti ve věku 5–13
let na faře v Konici připravena postní duchovní obnova, kterou povede P. Milan Ryšánek.
Obnova začne v 7.45 hodin a bude zakončena
mší svatou ve 13 hodin v kostele Narození
Panny Marie. Děti je možné přihlásit nejpozději do 25. března 2017 na adrese lukas.hejda@seznam.cz.
Maminky se budou společně modlit za své
děti v pondělí 3., 10. a 24. dubna v 19 hodin,
ve středu 5., 12. a 26. dubna v 8 hodin v Konici
na faře a v úterý 18. dubna od 8 hodin v MC
Srdíčko v zámku v Konici.
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude
v Konici na faře v pátek 7. dubna po ranní mši
svaté a prvopáteční adoraci (přibližně v 9 hodin).

Jitka Vrbová, Odbor finanční

Děti budou mít Spolčátko na faře v Konici
v pátek 7. a 21. dubna od 16 do 17.30 hodin.
Mše svatá pro děti bude sloužena v konickém
kostele ve středu 26. dubna v 18 hodin.
Anna Burgetová
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ZUŠ Konice
Soutěže ZUŠ
V letošním školním roce 2016–17 byla MŠMT
vyhlášena soutěžní kola ve hře na klavír
(ZUŠ Prostějov), housle (ZUŠ Němčice nad Hanou) a kytaru (ZUŠ Konice) včetně komorní
hry.
Naši školu reprezentovali v okresních kolech
s úspěchem tito žáci:
Kateřina Ošlejšková, hra na klavír – 2. místo
v 0. kategorii
Jan Hájek, hra na klavír – 2. místo v I. kategorii
Hana Pluháčková, hra na klavír – 3. místo
ve II. kategorii
Vojtěch Havlíček, hra na klavír – 2. místo ve
III. kategorii
Klára Kostíková, hra na klavír – 2. místo
v VII. kategorii
Emma Brančíková, hra na housle – 2. místo
v kategorii 0.a
Waldemar Zatloukal, hra na housle – 2. místo v kategorii 0.a
Františka Valová, hra na violu – 1. místo v kategorii 0.c
Dne 4. 3. 2017 se zúčastnil taneční obor soutěže O poklad Hanáckých Atén v Kroměříži, kde naše žačky obsadily 3. místo ve formaci, kategorie kadet starší.
Helena Hrabalová,
zástupkyně ředitelky

Okresní kolo soutěže
ve hře na kytaru

2. března 2017 se v ZUŠ Konice konalo okresní kolo celostátní soutěže ve hře na kytaru. Na
programu byla jak sólová, tak i komorní hra.
Soutěže se účastnili žáci ZUŠ Konice, Prostějov, Plumlov a Němčice nad Hanou. Co do počtu soutěžících byla letošní soutěž nejobsazenější. V silné konkurenci žáci naší ZUŠ se ctí obstáli, získali řadu ocenění a co do počtu i úspěšnosti umístění dosáhli nejlepších výsledků za
celou historii konického kytarového oddělení.
V krajském kole, které se bude konat 11. dubna v Zábřehu, náš region bude reprezentovat
Jakub Čadílek a kytarové duo ve složení Jaroslav Večeřa a Josef Šimek.
Žáci ze třídy p. uč. MUDr. Zdeňka Vlka získali
následující ocenění: Švecová Julie – 2. místo
v kategorii 0.c, Čadílek Jakub – 1. místo s postupem do krajského kola ve druhé kategorii,
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Kvapilová Alžběta – 2. místo ve čtvrté kategorii, kytarové duo ve složení Večeřa Jaroslav,
Šimek Josef – 1. místo s postupem do krajského kola ve třetí kategorii.
Žáci ze třídy p. uč. PhDr. Zdeňka Vlka získali
následující ocenění: Hájek Vojtěch – čestné
uznání v kategorii 0.c, Bílý Martin – čestné
uznání ve třetí kategorii, kytarové duo ve složení (Bílý Martin, Matoušek Tomáš) – 3. místo
ve druhé kategorii, kytarové trio ve složení
(Přecechtělová Anna, Král Jiří, Hájek Vojtěch)
– 2. místo v první kategorii.
Všem zúčastněným žákům bych chtěl jménem
ZUŠ Konice tímto poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy a těm postupujícím popřát
hodně štěstí a spoustu úspěchů v krajském kole!
MUDr. Zdeněk Vlk,
učitel hudebního oboru ZUŠ Konice

Program MC Srdíčko
duben 2017

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 –
608 000 181, dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci (9 – 11 hodin) Setkání
věřících maminek – 733 754 143 – Blanka
Hájková
Středa, pátek (pátky volný program) Klub
pro rodiče a děti (8 – 12 hodin) – 739 246 019
5. 4. – Sluníčko
12. 4. – Zajíčkova nadílka
19. 4. – Jarní mláďata
26. 4. – Vaříme s kuchtíkem
Středa (14 – 17 hodin) Mezigenerační setkávání v Srdíčku – 739 246 019
Úterý, čtvrtek (14 hodin) Kreativní dílnička – Helena Žilková – 601 358 207
Třetí čtvrtek v měsíci (10 – 12 hodin) Klub
pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými
dětmi – 739 246 008
Pátek (8 – 12 hodin) Klub pro rodiče a děti
– 739 246 019
Pátek (pro předem objednané) Laktační poradenství – 739 246 019

MIMOŘÁDNÉ AKCE DUBEN 2017
13. 4. od 9.00 hodin Velikonoční dílnička
– velikonoční tvoření – poplatek 20 Kč.
20. 4. od 9.30 hodin Poradna Energy-diagnostika přístrojem Supertronic pro předem
objednané – 739 246 008

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV
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MŠ Konice
Karneval v MŠ Konice

MŠ Konice se zaplnila princeznami, piráty, vílami a různými pohádkovými postavami.
V úterý 28. února se zde totiž konal tradiční
masopustní karneval. S přípravou takového
karnevalu je spousta práce a starostí. Děti se
dlouhou dobu na něj důsledně připravovaly.
Malovaly obrázky, vyráběly veselé masky, škrabošky, zdobily třídy barevnými fábory, nafukovacími balonky, učily se básničky a písničky.
Konečně přišlo vytoužené únorové dopoledne – to nejlepší – velký dětský karneval. Hned
ráno se nejen děti, ale i paní učitelky, převlékly do karnevalových kostýmů. Velkou legraci
všichni zažili s písničkami, soutěžemi a tancem. Svým dílem ke všeobecné spokojenosti
přispěla i paní ředitelka hrou na harmoniku
při masopustním průvodu zakončeným pochováním basy.
Všichni měli nádherné masky, ve kterých si
tento den báječně užili. Na památku na karneval v MŠ Konice si děti odnesly diplomy a drobné dárky. O nadšení a spokojenosti vypovídaly samy děti: „Paní učitelko, kdy bude zase
karneval?“.
Za MŠ Konice Konice
Marie Herníková, učitelka MŠ

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
DUBEN 2017
VÝSTAVA
Vernisáž výstavy 7. dubna v 17 hodin,
zámek Konice

Výtvarná skupina

Olomoučtí
Výstava otevřena od 10. do 28. 4. 2017:
Po – Pá od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin

KPH
Ve středu 5. dubna 2017 v 19 hodin,
zámek Konice

Muži mlsají vždy rádi
Affetto
vokálně instrumentální soubor
Vstupné: 100/80 Kč, studenti/ZTP 40 KČ
Koncert podporují:
Petr Hemzal – kamenosochařství Konice,
Božena Sekaninová – senátorka,
FARMACAT, s.r.o – Nová lékárna Konice
– Mgr. Kateřina Přikrylová,
Stotz-Fredenhagen, s.r.o.

POZVÁNKA

Ve středu 19. dubna 2017 v 19 hodin,
Chrám Narození Panny Marie v Konici

Varhany a flétna

ČSCH v Konici
srdečně zve
na

Lenka Voňková – varhany
Irena Salvadori – flétna
Vstupné: dobrovolný příspěvek
Koncert podporují:
MUDr. Libor Švec – lékař pro děti a dorost,
MUDr. Jiří Vrba – ortoped,
Otakar Svoboda – Pohřební služba,
Jiří Dostál – zubní technik

Malou výstavu zvířat
20. května 2017
od 10 hodin
v chovatelském areálu
za Kružíkovou ulicí

ZÁMEK
Prohlídková trasa

Nabízené služby TIC Konice:
- turistické a kulturní informace
- prohlídky zámku
- vyhledávání autobusových a vlakových spojů
- prodej map, upomínkových předmětů,
pohlednic, ...
- veřejný internet
- kopírovací služby
Informace na: 739 333 721, 582 334 987
www.mekskonice.cz

Kulturní dům

18.5.JESENEC
19:00

Otevírací doba od 1. 9. 2016 do 31. 5. 2017:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka
hodinu před ukončením otevírací doby.
Minimální počet na prohlídku jsou 2 osoby.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut.
(Po dobu prohlídky je TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení).
Vstupné:
expozice Muzea řemesel 30,– Kč/ 15,– Kč
celá prohlídková trasa 60,– Kč/ 30,– Kč

Prodej zvířat.
Zajištěny pečené makrely
a jiné občerstvení.
Pro děti skluzavka.

PŘEDPRODEJ: KONICE INF. CENTRUM, Kostelní 46, tel.: 582 334 987

Rukojmí bez rizika
Marc je ženami obdivovaný spisovatel, ale delší dobu již nemá o čem psát. Usoudí, že se nachází
v bezvýchodné životní situaci a rozhodne se spáchat sebevraždu. Překvapí ho letitý přítel Luc,
který se už také kdysi pokusil zabít, když ho opustila žena, a teď chce učinit totéž, protože se
k němu vrátila. Sebevražedné plány jim překazí trojice prchajících amatérských lupičů s pytlem
plným peněz. Vtrhnou do bytu, sebevrahy si vezmou za rukojmí a vyhrožují, že je zabijí. Přestože je to právě to, co si Marc s Lucem nejvíce přejí, při pohledu na plný pytel bankovek dostávají
znovu chuť do života. Tvůrčí fantazie se Marcovi vrací právě včas. Lupičské trio potřebuje plán
a za dveřmi je policie. Máte se na co těšit.
Alain Reynaud-Fourton (1932–2014), francouzský spisovatel a dramatik, autor divácky oblíbených komedií s kriminální zápletkou napsaných s noblesou a notnou dávkou nadsázky a humoru.
Jeho inscenace obletěly úspěšně celý svět. Rukojmí bez rizika (Y a-t-il un otage dans l'immeuble?)
napsal v roce 1986. Mezi jeho poslední tvorbu patří Teta Marcelle (Tante Marcelle) a Vetřelec
(L'Intrus.) V roce 1990 byla uvedena v Paříži autorova divadelní inscenace Monsieur Amédée
o počestném profesoru francouzštiny, kterému osudové zastavení na semaforu kompletně převrátí život a ocitne se ve světě mafie, pasáků a lehkých děvčat. Hlavní roli vytvořil nezapomenutelný Michel Galabru.
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Pozvánka KČT Konice
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Zveme všechny příznivce na turistický pochod
do Javoříčka, který každoročně pořádáme
u příležitosti výročí vypálení obce. Pochod se
koná 29. dubna. Vycházíme v 7 hodin od sokolovny v Konici. Občerstvení na místě zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.
KČT Konice

Velikonoce
Před námi jsou velikonoční svátky – vítězství Pravdy, kterou je Bůh, nad lží, kterou
je… (?)
Ježíš Kristus říká: „Já jsem Cesta, Pravda a Život. Nikdo nepřichází k Bohu než skrze mne.“
– Nakolik se dokážeme přiblížit k Bohu –
k pravdě, k Spravedlnosti, k Životu…?
Velikonoční bohoslužby už po dva tisíce let
ukazují cestu k obnově člověka a společnosti,
kterou i dnes tak potřebujeme. Na slavení velikonočních tajemství jste zváni:
Zelený čtvrtek 13. dubna (den „Poslední večeře Páně“, den ustanovení mše svaté Ježíšem
Kristem a kněžství Nového zákona): Jesenec
v 17.30 hodin, Konice v 19.00 hodin.
Velký pátek 14. dubna: obřady na památku
umučení Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele:
Konice 16.00 hodin, Jesenec 18.00 hodin.
Bílá sobota 15. dubna: bdění, modlitby
u „Božího hrobu“ – v Konici 8.00 až 20.00 hodin v kapli Bolestné Panny Marie, kaple konického kostela, vchod od zámku. Vystavuje se
Tělo mrtvého Krista k uctívání.
Sobota 15. dubna – večerní bohoslužba –
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, křestní obřady a slavení mše svaté: Jesenec 19.00 hodin, Konice 21.15 hodin.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně – Hod Boží velikonoční (neděle všech nedělí) – 16. dubna
– Konice: 7.45 a 10.45 hodin, Jesenec 9.15 hodin.
Pondělí velikonoční (17. dubna): slaví se jako sváteční den, celý týden slaví křesťané jako
svátek velikonočního vítězství Jediného Spasitele lidstva Ježíše Krista – Božího Syna: bohoslužby: Konice 7.45 hodin, Jesenec 9.15 hodin
a Skřípov u Konice (kaple na faře) 10.45 hodin.
P. Milan Ryšánek

Vážení přátelé,
Přicházíme za vámi s šestým vydáním bulletinu. Najdete zde informace o aktuálním dění
ohledně MAP vzdělávání v ORP Konice.
1. VZDĚLÁVACÍ AKCE
V měsíci lednu proběhl seminář Matematika
v proměnách věků (Historie matematiky pomáhá učiteli matematiky). Seminář se uskutečnil na zámku v Konici a jeho lektorem byl
RNDr. Dag Hrubý.
24. 2. 2017 byl uskutečněn workshop Zápis
dětí do 1. třídy ZŠ a usnadnění přechodu dětí
z MŠ do ZŠ, který byl lektorován PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou, PhD.
Oba semináře byly účastníky ohodnoceny velmi kladně.
Aktuálně připravujeme seminář s názvem Rozvoj čtenářské gramotnosti v současné základní škole. Seminář je plánovaný na 23. 3. 2017
v době 13 až 15 hodin v Náměšti na Hané. Na
tento seminář již ředitelé škol obdrželi pozvánky prostřednictvím emailové korespondence
a je možné se na něj stále přihlašovat a to do
17. 3. 2017.
2. SOUTĚŽ PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIVY MŠ
A ZŠ V ORP KONICE
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice
v měsíci březnu vyhlásil tvořivé soutěže pro
třídní kolektivy MŠ a ZŠ v ORP Konice. O těchto soutěžích byli informováni zřizovatelé škol,
ředitelé, učitelé i široká veřejnost. Dělo se tak
prostřednictvím osobních setkání, emailové
korespondence, článku v Konickém zpravodaji a v neposlední řadě distribucí plakátů do
jednotlivých obcí v ORP Konice. Podrobné informace k soutěžím můžete nalézt též na web
stránkách www.regionhana.cz/cs/map-orpkonice/soutez/.
Vyhodnocení soutěží bude probíhat na začátku května. Hodnotitelé budou z řad pedagogů, rodičů, MAS Regionu HANÁ, z.s., a zřizovatelů škol. Na vítěze čekají hodnotné ceny.
3. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN
V současné době je činnost pracovních skupin v plném proudu. Pracovní skupiny se potkávají dle individuální potřeby, minimálně jednou za dva měsíce. Všechny pracovní skupiny
se zabývají problémy, které vyplynuly z místního šetření a ze vzájemných diskuzí. Mezi
hlavní výstupy pracovních skupin budou patřit zejména návrhy na aktivity škol a aktivity
vzájemné spolupráce, které budou podkladem
pro tvorbu Akčního plánu. Dalšími výstupy
pracovních skupin jsou tvorba didaktických
materiálů, brožur, vzájemné hospitace, návrhy na vzdělávací akce, workshopy, exkurze,
autorská čtení atd.
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4. AKTUALIZACE ANALYTICKÉ ČÁSTI
A STRATEGICKÉHO RÁMCE
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice
nyní pracuje na aktualizaci Analytické části MAP
vzdělávání v ORP Konice. K jejímu prvnímu
schválení řídícím výborem došlo dne 29. 7.
2016 v Konici. Aktualizace analytické části se
bude týkat zejména činnosti spolků a zájmového a neformálního vzdělávání. Aktualizovaná verze analytické části bude předložena
řídícímu výboru ke schválení dne 21. 3. 2017
v Konici.
Dne 21. 3. 2017 bude řídícímu výboru předložena ke schválení též aktualizovaná verze Strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Konice, který je přehledem všech investičních záměrů MŠ a ZŠ v ORP Konice. V současné době
realizační tým ve spolupráci s řediteli a zřizovateli škol tyto investiční záměry zpřesňuje
a aktualizuje.
5. PŘÍPRAVA AKČNÍHO PLÁNU
Realizační tým v součinnosti s pracovními skupinami připravuje podklady pro tvorbu Akčního plánu. Ten bude tvořen souhrnem těchto
aktivit:
1) Aktivity jednotlivých škol – šablony, návrhy jednotlivých škol na zlepšení metod, přístupů a organizace práce, DVPP atd.
2) Aktivity spolupráce – spolupráce mezi jednotlivými školami, mezi školami a poskytovateli neformálního nebo zájmového vzdělávání, mezi základními a středními školami apod.
3) Infrastruktura – souhrn investičních záměrů, které jsou přímo využitelné ve výuce.
Předpokládáme, že výše popsané aktivity budou plánované na rok a půl. Poté bude vytvořen nový Akční plán.
Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a budeme se těšit na další setkání s vámi.
V Náměšti na Hané 8. 3. 2017
Bulletin zpracoval realizační tým MAP
vzdělávání v ORP Konice:
Ing. Ludmila Solovská, Ing. Jaroslav Brzák,
Mgr. Pavla Valentová, Ing. Kateřina Vičarová,
Bc. Mgr. Jiřina Gallasová

Základní Organizace ČSCH
v KONICI
upozorňuje
chovatele slepic a králíků
Výkup kůží stále provádíme v areálu chovatelů za Kružíkovou ul. (Zaloučí) stále ve stejném termínu, sudý týden, STŘEDA od 9.00
do 11.00 hodin. Cena je zatím stanovena na
56 Kč za 1 kg (suché, bez hlav a končetin).
UPOZORNĚNÍ: Pro zájemce o krmné směsi
pro králíky a drůbež a jiné je možné objednání měsíc předem za výhodnou cenu 205 až
220 Kč za 25 kg.
Možné přijet každý pracovní den po domluvě
na mobil: 775 948 053 v Konici, Kružíkova ul.
(Zaloučí) č. 470.
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