
Přepad vlaku u Čunína
V druhé polovině dubna roku 1945 obdržel 
partyzánský oddíl Juraj, který zde tehdy 
působil, informace o tom, že 20. dubna 1945 
pojede v odpoledním vlaku z Prostějova 
skupina německých vojáků, kteří budou 
střežit přepravované zbraně. Partyzáni 
zbraně potřebovali, a proto bylo rozhodnuto 
o tom, že vlak bude zastaven a zbraně se 
pokusí získat. Jako místo přepadení vlaku byl 
vybrán úsek u Hrázného mlýna u Čunína. 
Partyzáni koleje zatarasili telegrafními 
sloupy a čekali. Asi v 15:30 byl přijíždějící 
vlak varovnými výstřely zastaven. Civilní 
cestující byli vyzváni, aby z vlaku vystoupili. 
Už během vystupování se strhla přestřelka 
mezi partyzány a německou jednotkou ve 
vlaku. Podle poválečných údajů přišlo při 
přepadu o život 12 příslušníků SS 
a německého četnictva. Ztráty byly i na druhé 
straně, padl partyzán Josef Augustin 
z Hluchova. Nejtragičtější ale byla smrt tří 
civilistů, kteří cestovali ve vlaku.  Jednalo se 
o Josefa Švécara ze Stražiska, Ladislava 
Koutníka a Miroslava Snášela z Konice.

Mateřskou školu v Konici navštívili žáci 
z 1.stupně základní školy. Byly to děti 
z pěveckého sboru „Zvoneček“ pod vedením 
paní vychovatelky Slávky Šmídové. 
Připravili si pro nás moc pěkné představení 
pro děti. Zazpívali dvě písně a zahrály 
pohádkovou operu „O Budulínkovi“ za 
klavírního doprovodu Mgr. Ludmily Kopečné. 

Smrt tří mladíků na Březském vrchu
Další tragédie se odehrála jen o týden později, 
27. dubna. O několik dní dříve se tři mladíci 
z O l o m o u c e  r o z h o d l i ,  ž e  o d e j d o u  
k partyzánům. Jejich cesta skončila v Konici. 
Zde byli, pravděpodobně na udání, zadrženi 
Němci. Kdy přesně to bylo, není jisté, ale 27. 
dubna v podvečer zastavilo na silnici mezi 
Konicí a Březskem auto, ze kterého vystoupili 
tři civilisté a dva nebo tři muži v německých 
uniformách. Po chvíli se z lesa ozvalo několik 
výstřelů a následně uniformovaní muži 
odjeli. Celý výjev sledovalo z nedalekého pole 
několik obyvatel ze Březska. Ihned se vydali 
do lesa a našli čerstvý hrob. Starosta Březska 
věc oznámil německým úřadům. Němci 
případ rychle vyšetřili a uzavřeli s tím, že se 
v lese postříleli partyzáni. Mrtvoly nechali 
vykopat a odvézt do krematoria v Olomouci. 
Teprve po válce se podařilo zjistit, že to byli 
Václav Přeslička, Josef Machač a Rudolf Tichý 
z Olomouce. Jejich život skončil v lese Hora 
mezi Konicí a Březskem, kde si zřejmě sami 
museli vykopat hrob a teprve potom byli 
střeleni do týla. 

Děti i paní učitelky byly z vystoupení 
„Zvonečku“ opravdu nadšené a odměnily 
žáky základní školy pořádným potleskem. 
Všem účinkujícím moc děkujeme.

Mateřská škola Konice

ZÁKAZ PODOMNÍHO 

A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE 

V KONICI

Nařízení města Konice č. 1/2005 – Tržní řád 
obsahuje ustanovení o zákazu podomního 
a pochůzkového prodeje zboží a poskytování 
služeb na celém území města Konice (tj. 
v katastrálním území Čunín, Konice, 
Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov).
Pokud Vás tedy navštíví prodejce nabízející 
např. změny dodavatelů energií, nejrůznější 
finanční produkty, další služby anebo zboží, 
doporučujeme této osobě neotvírat ,  
nepouštět ji do bytu. Využijte naopak 
možnosti kontaktovat Městskou policii 
Konice, takový prodejce se totiž dopouští 
přestupku, resp. jiného správního deliktu.

Tržní řád
Čl. 6a Zakázané druhy prodeje a poskytování 
služeb
1) Podomní a pochůzkový obchod je podomní 
a pochůzkový prodej zboží, poskytování služeb, 
případně i jen nabídka obojího, provozovaný bez 
pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, 
domů nebo veřejného prostranství.
2) Podomní i pochůzkový obchod je v územním 
obvodu města Konice zakázán.

Městský úřad Konice, odbor majetkoprávní

květen  2015

Přednášku s názvem Housle v čase  si zájemci mohli 
vyslechnout 14.dubna v podvečer v konickém zámku. Vedl 
ji sběratel houslí Karel Zapletal,  za hudebního doprovodu 
profesionálního  houslisty Romana  Slezáka.

Koncert KPH 15. dubna v konickém zámku - Cestami lásky 
(z prava Pavla Švestková - mezzosoprán, Saša Rašilov -
recitace, Ludmila Nedomanská - předsedkyně KPH,  
Vítězslav Podrazil - klavír) 

FOTOAKTUALITY70. výročí konce druhé světové války - dva příběhy z Konicka

V tomto roce si celý svět připomíná 70. výročí konce druhé světové války, konfliktu, který 
předčil všechny předchozí. Celková bilance ztrát na lidských životech je obrovská, odhady se 
pohybují mezi 50 a 70 miliony mrtvých. V těchto obrovských počtech se ale skrývají osudy 
jednotlivců, lidí, kteří měli své jméno. Připomeňme si alespoň dva příběhy, které se odehrály na 
konci druhé světové války v našem nejbližším okolí.

Na místech obou tragédií byly po válce vystavěny skromné pomníčky, nezapomínejme na ně. 
Velký dík patří konickým hasičům, kteří se starají o pomníček u Březska, a každý rok pořádají 
malou vzpomínkovou slavnost.

Jaroslav Nedbal

Pěvecký sbor „Zvoneček“ navštívil MŠ



Zápis č. 3/2015 z 3. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Konice konaného dne 
16. března 2015 v malém sále zámku 
v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, 
Petr Krejčí, MUDr. Irena Lenfeldová, František 
Novák, Ing. Svatopluk Odehnal, Bc. Jaroslav 
Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Mgr. Jaromír 
Schön, Pavel Studený, Pavel Šín, Vlastimil 
Šmída, Ing. Petr Ullman, Mgr. Petr Vařeka, 
Mgr. Antonín Vymětal
Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan

Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od 15. 
12. 2014 do 16. 3. 2015.
3. Dodatek Zřizovací listiny ZŠ a G Konice.
4. Schválení investiční akce „Revitalizace ulice 
Tyršova v Konici“  -  předfinancování akce.
5. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Konice.
6. Rozpočtová opatření č. 3/2015, č. 5/2015, č. 
6/2015
7. Stanovy Vodovodu Pomoraví.
8. Schválení zakladatelské listiny „Odpady 
Olomouckého kraje, z.s.“ včetně stanov.
9. Obecně závazná vyhláška 1/2015 – odpady.
10. Prohlášení pedagogů ZŠ a G Konice.
11. Zápis kontrolního výboru ZM. 
12. Majetkové záležitosti.
13. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM a 
dalších osob.
14. Usnesení a závěr. 

Ad 1/  Jednání Zastupitelstva města Konice 
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města           
p. František Novák. Seznámil přítomné 
s programem jednání. V souladu s jednacím 
řádem jmenoval starosta zapisovatelkou 
jednání paní Veroniku Kutou a dva ověřovatele 
zápisu, paní MUDr. Irenu Lenfeldovou a  pana 
Petra Krejčího.
Předložený program byl schválen poměrem 
hlasů 15-0-0.
Ad 2/ Byla provedena kontrola usnesení ZM 
a usnesení RM za období od 15. prosince 2014 
do 16. března 2015.  
Kontrola usnesení byla schválena poměrem 
hlasů 15-0-0.
Ad 3/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové 
organizace města, Základní škola a gymnázium 
města Konice.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0. 
Ad 4/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
k investiční akci „Revitalizace Tyršovy ulice       
v Konici.
Ing. Odehnal – Je možné do tohoto projektu 
zapracovat i schody ke kapličce?
starosta – Ne, není. 
Ing. Rozehnal – Komunikace ke škole se bude 
rozšiřovat, nebo zůstane tak úzká?
starosta – Komunikace by se měla rozšířit.
Ing. Ullman – Bude se tedy dělat I. část?
starosta – Studie byla zpracována na celou ulici 
Tyršova, nyní jsme u I. části. 

Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad 5/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Konice. Ing. Doseděl – Pokud se jedná o částku 
50.000,- Kč a vyšší, je nutné schválit ZM 
a v případě částky nižší, je to v kompetenci RM? 
Na ZM byla přítomna p. Vrbová, vedoucí FO MěÚ 
Konice a byla požádána starostou o vysvětlení.
p. Vrbová – Ke změně došlo 20. února 2015. Dělí se 
na dotace, které jsou nad 50.000,- Kč,  i když jsou 
schváleny v rozpočtu, musí být uzavřeny 
veřejnoprávní smlouvy a schvalovat je musí ZM a 
dotace do 50.000,- Kč, které na základě 
veřejnoprávních smluv bude schvalovat RM. Od 
nového roku se na základě vyvěšeného záměru 
musí organizace o příspěvek přihlásit. Pravidla 
pro poskytování dotací a návratných finančních 
výpomocí z rozpočtu města Konice musí být 
schváleny ZM.
Schváleno poměrem hlasu 15-0-0.
Ad 6/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
rozpočtového opatření č. 3/2015, 5/2015, 
6/2015 které se týká:
Rozpočtové opatření č. 3/2015: Jedná se 
o zapojení přebytku peněžních prostředků na 
bankovních účtech do rozpočtu města na rok 
2015 ve výši 3.356.626,25Kč.

Financování:
Položka 8115 - změna stavu na bankovních 
účtech 3 356 626,25 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:

Rozpočtové opatření č. 5/2015: Převod 
finančních prostředků ve výdajové části 
rozpočtu z rezerv na investiční projekt 
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo
města Konice

13. dubna 2015

„Revitalizace Tyršovy ulice v Konici“, výzva č. 58 
z Regionálního operačního programu.  
Zpracování investičního záměru, dokumentace 
pro územní řízení a stavební povolení. 
Rozpočtové opatření ve výši 160.000, - Kč.

Rozpočtováno ve výdajích: 
§  6 4 0 9  O s t a t n í  č i n n o s t i ,  p o l .  5 9 0 1  
Nespecifikované rezervy org. 5000000 - 
160.000,- Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 6121 Budovy, haly a stavby  
org. 9000012 - 160.000,- Kč,   
Rozpočtové opatření č.  6/2015: Novelou 
rozpočtové skladby č. 362/2014 Sb. se nově 
zavádí od 1. 1. 2015 paragraf 6330 „Převody 
vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně.“ 
Proto je třeba nově zavést tento paragraf do 
r o z p o č t u  r o k u  2 0 1 5  s c h v á l e n é h o  
Zastupitelstvem města Konice dne 15. 12. 2014. 
Rozpočtové opatření ve výši 50.000, - Kč.

Rozpočtováno v příjmech: 
Položka 4134 -  převody z rozpočtových účtů - 
50.000,- Kč,
§6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech 
územní úrovně, položka 4134 - převody 
z rozpočtových účtů 50.000,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad 7/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Stanovy svazku obcí Vodovod Pomoraví.
Ing. Odehnal – Každý rok hospodaření tohoto 
celku musí skončit vyrovnaným rozpočtem, 
nulou? starosta – Každý rok je vyhotoven 
závěrečný účet, který podléhá schvalování 
v jednotlivých obcích. Hospodaření je zveřejněno 
na úřední desce.
Ing. Doseděl – Stanovy schvaluje valná hromada. 
ZM by mělo brát stanovy na vědomí a ne je 
schvalovat.
starosta – Jednotlivé obce nechávají Stanovy 
schválit ZM.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0. 

Ad 8/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Schválení zakladatelské listiny „Odpady 
Olomouckého kraje, z.s.“ včetně stanov.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad 9/  Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Obecně závazná vyhláška 1/2015- odpady.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad 10/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Prohlášení pedagogů a studentů ZŠ a G Konice.
Ing. Doseděl – Jaké to má řešení a jak jednání 
pokročilo?
Mgr. Schön – Studenti a učitelé chtěli vyslovit 
podporu vedení školy. Já, jakožto ředitel školy, 
musím dodržovat Zákoník práce, Školský zákon a 
další zásadní vyhlášky. Zda se situace vyřeší nebo 
uklidní, nedokáži říci.
Ing. Doseděl – Myslím si, že pokud dochází 
k takové situaci, navrhuji ZM vyjádřit plnou 
podporu řediteli a vedení školy.
ZM bere na vědomí Prohlášení pedagogů 
a studentů ZŠ a G Konice a vyjadřuje plnou 
podporu řediteli školy v jeho další činnosti.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-2 se zdrželi.
Ad 11/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Zpráva kontrolního výboru ZM Konice 
z kontroly plnění usnesení zastupitelstva a Zápis 
ze zasedání kontrolního výboru ZM. ZM bere na 
vědomí Zprávu kontrolního výboru.
Ad 12/ Majetkové záležitosti
a) Bezúplatný převod projektové dokumentace 
stavby „Cesty a ÚSES v k.ú. Křemenec – I. etapa“ 
v hodnotě 108.780,- Kč.



Ing. Doseděl – Komu patří žulové kostky?
starosta – Žulové kostky jsou majetkem Správy 
silnic Olomouckého kraje. 
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad 13/ Diskuze
p. Krejčí – Proč máme v Konici tak drahou vodu?  
Prezentuji názor občanů, kteří
mně donesli statistická čísla. Z jakého důvodu? To 
jsou ceny Veolie?
starosta – Cena stočného je daná u nás výpočtem 
dle vzorce, který byl závazný pro výběr 
provozovatele po skončení kanalizace. Moravská 
vodárenská, a.s., byla nejlevnější.  Výpočet je 
velmi složitý, je to dáno množstvím vyčištěné 
vody. Jelikož je u nás kanalizace smíšená, čistíme 
spoustu vody. Po skončení udržitelnosti může 
město udělat nový výběr provozovatele. Výpočet 
se odvíjí mimo jiné od množství napojených, proto 
také v Prostějově je stočné nižší.
Ing. Doseděl – Stočné je závažná otázka. 
Doporučoval bych pozvat si do RM zástupce 
provozovatele a zeptat se na výpočet stočného. 
Také bychom se měli zabývat otázkou, jaká 
opatření provést, abychom nečistili tolik vody 
a stočné mohlo být levnější.
starosta - Ano, provozovatele si pozveme. 
Otázkou opatření se zabývat určitě budeme.
p. Šmída – Bylo by možné vybudovat chodník 
v Zádvoří?
starosta – První se bude realizovat projekt 
Chmelnice ,  následně bude překročeno 
k vypracování projektu ulice Jiráskova a poté 
ulice Zádvoří.
p. Krejčí – Uvažuje se nebo přemýšlel někdo nad 
zrušením Městské policie v Konici? V sousedním 
Jevíčku toto udělali a u nás je státní policie. Na 
náměstí, když si někdo přijede nakoupit třeba do 
zeleniny, Městská policie jej pokutuje 2 000,- Kč 
nebo vyhrožuje. Jsou to koničtí občané. Já vím, 
značka tam je, ale oni ty lidi buzerují.
starosta – Zrušení Městské policie bylo již 
projednáváno, došlo ke zredukování a byla po 
hlasování ZM zachována. Zrušit ji může pouze 
zase jenom ZM. Městská policie samozřejmě není 
jen na udělování pokut, ale především aby 
kontrolovala dodržování vyhlášek města. V rámci 
bezpečnosti uvažujeme, ve spolupráci se státní 
policií, o umístění kamer na průtahy městem.
p. Krejčí – Já si dovolím ještě poznámku. Vy si, 
pane starosto, nemyslíte, že je to buzerace
lidí? Když je parkoviště plné, někdo si přijede 
koupit pytel brambor a oni
vyběhnou a dají mu pokutu, je to dobře pro město 
nebo pro lidi? Stojíte za lidmi, nebo aby město 
mělo z toho peníze?
p. Krejčí podal oficiálně návrh na zrušení Městské 
policie.
místostarosta – navrhl projednání umístění 
kamerového systému v Konici – 2 ks kamer 
z projektu Mikroregionu.
Schváleno poměrem hlasů 11-1-3 se zdrželi.
Ing. Odehnal – Jak to vypadá s mostem na Špici 
u Jesence, je nějaká naděje, že by se  cesta 
propojila nahoru k nádraží?
starosta – Je to v plánu investic Pozemkového 
úřadu.
p. Šín – Jsou nějaké finanční prostředky na úpravu 
hřbitova, opravy pokřivených značek a zábradlí? 
p. Nedbal – Je časový harmonogram na opravu 
cesty Chmelnice?
starosta – Realizace by měla proběhnout 
v průběhu prázdninových měsíců.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy 
a připomínky, starosta poděkoval za účast 
a jednání zastupitelstva v 19:35 ukončil.

Usnesení (3/2015)
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za 
období od 15. 12. 2014 do 16. 3. 2015.
2. Schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny 
příspěvkové organizace města, Základní škola 
a gymnázium města Konice, kdy tímto 
dodatkem dochází ke změně přílohy zřizovací 
listiny č. 1  Stavby. Původní hodnota budovy 
školy čp. 609 ve výší 86.848.432,91 Kč (majetku 
předaného k hospodaření)  se navyšuje o 
technické zhodnocení 136.657 Kč a výsledná 
hodnota budovy  školy čp.  609 činí  
86.985.089,91 Kč. Dále pak zrušení přílohy 
zřizovací listiny č. 2 movitý majetek, kdy tento 
majetek byl převeden do vlastnictví zřizovatele, 
tj. Města Konice.
3. Schvaluje investiční akci „ Revitalizace 
Tyršovy ulice v Konici“, včetně financování 
vzetím investičního úvěru dle příslibu banky. 
Udržitelnost bude zajištěna v dalších letech 
vlastními prostředky.
4. Schvaluje Pravidla pro poskytování dotací a 
návratných finančních výpomocí z rozpočtu  
města Konice a dále schvaluje:
a) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční 
činnost TJ Sokol Konice,  IČO  47919949, ve výši 
100.000,- Kč,
b) „Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční 
činnost“ Charita Konice, IČO 47921218, ve výši 
200.000,- Kč, z toho 190.000,- Kč na Charitní 
pečovatelskou službu Konice a 10.000,- Kč na 
Mateřské centrum Srdíčko Konice,
c) „Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční 
činnost“ Sbor dobrovolných hasičů Konice, IČO 
70900311, ve výši 50.000,- Kč. 
5. Schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2015, č. 
5/2015, č. 6/2015,
která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 3 /2015: 
Jedná se o zapojení přebytku peněžních 
prostředků na bankovních účtech do rozpočtu 
města na rok 2015 ve výši 3.356.626,25 Kč.
Financování:
Položka 8115 - změna stavu na bankovních 
účtech - 3.356.626,25 Kč. 
Ve výdajích bude rozpočtováno:
Viz  uvedená tabulka na předchozí straně.

Rozpočtové opatření č. 5/2015:
Převod finančních prostředků ve výdajové části 
rozpočtu z rezerv na investiční projekt 
„Revitalizace Tyršovy ulice v Konici“, výzva č. 58 
z Regionálního operačního programu.  
Zpracování investičního záměru, dokumentace 
pro územní řízení a stavební povolení.  
Rozpočtové opatření ve výši 160.000, - Kč.
Rozpočtováno ve výdajích: 
§  6 4 0 9  O s t a t n í  č i n n o s t i ,  p o l .  5 9 0 1  
nespecifikované rezervy org. 5000000 -  
160.000,- Kč,                                                                                               
§ 2212 Silnice, pol. 6121- budovy, haly a stavby  
org. 9000012 -160.000,- Kč.   
Rozpočtové opatření č.  6/2015:
Novelou rozpočtové skladby č. 362/2014 Sb. se 
nově zavádí od 1.1.2015 paragraf 6330 
„Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 
úrovně.“ Proto je třeba nově zavést tento 
paragraf do rozpočtu roku 2015 schváleného 
Zastupitelstvem města Konice  dne 15.12.2014. 
Rozpočtové opatření ve výši 50.000, - Kč.
Rozpočtováno v příjmech: 
Položka 4134 - převody z rozpočtových účtů - 
50.000,- Kč,
§6330 - převody vlastním fondům v rozpočtech 
územní úrovně, položka 4134 - převody 

Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
b) Bezúplatný převod částí pozemku p.č. 21 
a p.č. 38 v k.ú. Konice z vlastnictví města Konice 
do vlastnictví Olomouckého kraje, do 
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje. 
Dle geometrického plánu č. 876-15/2014 se 
jedná o nově označené pozemky p.č.21/2 
a 38/1. Současně bude k těmto pozemkům ve 
prospěch města Konice bezplatně zřízena 
služebnost inženýrské sítě spočívající v právu 
přes zatížené nemovitosti vést, provozovat 
a udržovat kanalizaci a dále v právu vstupu 
a vjezdu oprávněného či jeho dodavatelů na tyto 
p o z e m k y  v s o uv i s l o s t i  s e  z ř í z e n í m ,  
rekonstrukcemi, opravami a provozováním této 
kanalizace. Bezúplatný převod částí pozemku 
p.č. 1212/2 v k.ú. Konice z vlastnictví 
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy 
silnic Olomouckého kraje do vlastnictví města 
Konice. Dle geometrického plánu č. 875-
15/2014 se jedná o nově označené pozemky p.č. 
1212/3 a  1212/4. Současně bude k pozemku 
p.č. 1212/2 ve prospěch města Konice 
bezplatně zřízena služebnost inženýrské sítě 
spočívaj íc í  v právu vstupu a  vjezdu 
oprávněného či jeho dodavatelů na tyto 
p o z e m k y  v s o uv i s l o s t i  s e  z ř í z e n í m ,  
rekonstrukcemi, opravami a provozováním této 
kanalizace.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
c)Prodej pozemku p.č. 203/3 v k.ú. Konice 
manželům Opletalovým za sníženou kupní cenu 
12.300,- Kč z důvodu zatížení pozemku věcným 
břemenem. Odkoupení pozemku p.č. 237/2 
v k.ú. Konice od Jaroslava Opletala a Eduarda 

2Opletala za cenu 100,- Kč/m  . 
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
d)Prodej pozemku p.č. 123 a p.č. 124 v k.ú. 
Konice. Neschvaluje poměrem hlasů 15-0-0.
e)Koupi pozemků p.č. 4787 a p.č. 4771 v k.ú. 
Konice za cenu max. 100,- Kč/m2, a to za 
podmínky předchozího výmazu zástavního 
práva zákonného a předkupního práva, které 
jsou k pozemkům zřízeny ve prospěch České 
republiky – Pozemkového fondu ČR a dále 
výmazu omezení dispozičních práv k zřizování 
dalších zástavních práv.
Schvaluje poměrem hlasů 14-0-1 se zdržel.
f)Odkoupení pozemků p.č. 5871, st. 5872, st. 
5873, st. 5875 za cenu 149.800,- Kč a zřízení 
věcného břemene cesty na pozemku p.č. 5870 
za jednorázovou úhradu 12.100,00 Kč vč. DPH.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
g)Prodej části pozemku p.č. 1804 v k.ú. Čunín 
firmě Agropodnik les  Přemyslovice, a.s., za 

2cenu 100,- Kč/m .
Schvaluje poměrem hlasů 15-0-0.
h)Smlouva o zřízení služebnosti mezi 
O l o m o u c k ý m  k ra j e m ,  S p rávo u  s i l n i c  
Olomouckého kraje a městem Konice na stavbu 
„Prodloužení splaškové kanalizace – ulice 
Jiráskova“ spočívající v právu strpět uložení 
a provozování splaškové kanalizace  za 
poplatek  Kč 1.400,- + DPH.
Schvaluje poměrem hlasů 15-0-0.
ch)1. Investiční akce „ III/37349 Konice – 
Chmelnice.
2. Smlouva o společném postupu zadavatelů.
3. Smlouva o právu provést stavbu mezi 
Správou silnic Olomouckého kraje a městem 
Konice.
Ing. Ullman – Bude se budovat chodník i na druhé 
straně?
starosta – Ne, chodník bude jednostranný. Bude 
se navazovat na to, co už je tam  vybudováno.
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ve prospěch České republiky – Pozemkového 
fondu ČR a dále výmazu omezení dispozičních 
práv k zřizování dalších  zástavních práv. f) 
Schvaluje odkoupení pozemků p.č. 5871, st. 
5872, st. 5873, st. 5875 za cenu 149.800,- Kč 
a zřízení věcného břemene cesty na pozemku 
p.č. 5870 za jednorázovou úhradu 12.100,- Kč 
vč. DPH. g) Schvaluje prodej části pozemku p.č. 
1804 v k.ú. Čunín firmě Agropodnik les 

2Přemyslovice, a.s., za cenu 100,- Kč/m . 
h) Schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi 
O l o m o u c k ý m  k ra j e m ,  S p rávo u  s i l n i c   
Olomouckého kraje a městem Konice na stavbu 
„Prodloužení splaškové kanalizace – ulice 
Jiráskova“ spočívající v právu strpět uložení 
a provozování splaškové kanalizace za poplatek  
Kč 1.400,00 + DPH.
ch)  1) Schvaluje investiční akci „ III/37349 
Konice – Chmelnice. 2) Schvaluje uzavření 
Smlouvy o společném postupu zadavatelů.            
3) Schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu 
m e z i  S p r á v o u  s i l n i c  O l o m o u c k é h o                    
kraje a městem Konice.
12. Schvaluje umístění 2 ks kamer ke zlepšení 
dopravní bezpečnosti ve městě na průtahu  
krajských silnic od Prostějova na Moravskou 
Třebovou.

František Novák, starosta
Bc. Jaroslav Procházka, místostarosta

Usnesení č.08/2015
1.Rada města Konice schvaluje žádost Dalibora 
Šímy (pořadatele) na pořádání automobilových 
závodů – Březský vrch v termínech 18.-
19.4.2015 a 3.-4.10.2015, vždy od 7:00 do 18:00 
hod., 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 
prominutí nájmu za prostory pro parkování 
závodních vozidel (parc. č. 1401, 1423, 1488, 
1489 v k.ú. Konice).
2.Rada města Konice schvaluje zvýšení 
nájemného v nájemních smlouvách nebytových 
prostor a vybraných pozemků od 1.7.2015 
o průměrnou roční míru inflace ve výši 0,4 %.
3. Rada města Konice schvaluje:
a)Rozpočtové opatření č.7/2015:
Jedná se o převod finančních prostředků ve 
výdajové části z rezerv na komunální odpad - 
zpracování žádosti a zpracování analýzy pro 
dotaci prioritní osy 4.1 „Zkvalitnění nakládání 
s odpady a odstraňování starých ekologických 
zátěží.“ Rozpočtové opatření ve výši 42.350, - Kč.

Rozpočtováno ve výdajích: 
§6409 Ostatní činnosti, pol. 5901- nespecif. 
rezervy,   org. 5000000 - 42 350,-  Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, 5169 - nákup  
ost.služeb, org. 1600000 - 42 350,-  Kč.

b)Rozpočtové opatření č.8/2015:
Jedná se o rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR 
č.j. 10/2015-150-CRV1/14 ze dne 28.1.2015. 
Byla uvolněna účelová neinvestiční dotace  na 
zabezpečení skenování dokumentů pro potřeby 
aplikace Centrálního registru vozidel pro odbor 
dopravy. Rozpočtové opatření ve výši 
36.300,- Kč.
Bude rozpočtováno v příjmech: 

z rozpočtových účtů 50.000,- Kč.
5.Schvaluje Stanovy svazku obcí Vodovod 
Pomoraví. 
6. a) Revokuje usnesení Zastupitelstva města 
Konice č. 3/19/2014, ze dne 26. 5. 2014 ve věci 
založení Spolku měst, obcí a mikroregionů 
Odpady OK, z.s., za účelem společného řešení 
problematiky nakládání s komunálním 
odpadem, a to z důvodu změny názvu spolku.
b) Schvaluje záměr na založení zájmového 
spolku měst, obcí a mikroregionů s názvem 
„Odpady Olomouckého kraje, z.s.“ za účelem 
společného řešení problematiky nakládání 
s komunálním odpadem.
c) Schvaluje znění zakladatelské smlouvy 
a stanov spolku „Odpady Olomouckého     kraje, 
z.s.“.
d) Schvaluje členství města Konice ve spolku 
„Odpady Olomouckého kraje, z.s.“.
e) Schvaluje Ing. Bc. Dušana Opletala jako 
zástupce města Konice ve spolku „Odpady 
Olomouckého kraje, z.s.“.
7. Schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona o obcích obecně závaznou vyhlášku  
města Konice č. 1/2015 O stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na   území 
města Konice. 
9. Bere na vědomí Prohlášení pedagogů 
a studentů ZŠ a G Konice.
10. Bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru.
11. a) Schvaluje bezúplatný převod projektové 
dokumentace stavby „Cesty a ÚSES v k.ú. 
Křemenec – I. etapa“ v hodnotě 108.780,- Kč. 
b) Schvaluje bezúplatný převod částí pozemku 
p.č. 21 a p.č. 38 v k.ú. Konice z vlastnictví města 
Konice do vlastnictví Olomouckého kraje, do 
hospodaření  Správy silnic Olomouckého kraje. 
Dle  geometrického plánu č. 876-15/2014 se 
jedná o nově označené pozemky p.č.21/2 
a 38/1. Současně bude k těmto pozemkům ve 
prospěch  města Konice bezplatně zřízena 
služebnost inženýrské sítě spočívající v právu 
přes  zatížené nemovitosti vést, provozovat 
a udržovat kanalizaci a dále v právu vstupu 
a vjezdu oprávněného či jeho dodavatelů na 
tyto pozemky v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním této 
kanalizace. Schvaluje bezúplatný převod částí 
pozemku p.č. 1212/2 v k.ú. Konice  z vlastnictví 
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy 
silnic Olomouckého kraje do vlastnictví města 
Konice. Dle geometrického plánu č. 875-
15/2014 se jedná o nově označené pozemky 
p.č. 1212/3 a 1212/4. Současně bude 
k pozemku p.č. 1212/2 ve prospěch  města 
Konice bezplatně zřízena služebnost  
inženýrské sítě spočívající v právu vstupu 
a vjezdu oprávněného či jeho dodavatelů na 
tyto pozemky v souvislosti se zřízením, 
rekonstrukcemi, opravami a provozováním této 
kanalizace. c ) Schvaluje prodej pozemku p.č. 
203/3 v k.ú. Konice manželům Opletalovým za 
sníženou kupní cenu 12.300,- Kč z důvodu 
zatížení pozemku věcným břemenem. 
Schvaluje odkoupení pozemku p.č. 237/2 v k.ú. 
Konice od Jaroslava Opletala a Eduarda 

2Opletala za cenu 100,- Kč/m . d)Neschvaluje 
prodej pozemku p.č. 123 a p.č. 124 v k.ú. Konice. 
e)Schvaluje koupi pozemků p.č. 4787 a p.č. 

24771 v k.ú. Konice za cenu max.  100,- Kč/m , 
a to za podmínky předchozího výmazu 
zástavního práva zákonného a předkupního 
práva, které jsou k pozemkům zřízeny 
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Položka 4116, ÚZ 27003 org. 9000014 - 
36.300,- Kč .
Bude rozpočtování ve výdajích:
§6171 Místní správa, pol. 5137 - drobný dlouh. 
hmotný majetek - 36.300,- Kč,
ÚZ 27003, orj. 0110, org. 9000014
4.Rada města Konice bere na vědomí Protokol 
o kontrole z Oblastního inspektorátu práce pro 
Moravskoslezský a Olomoucký kraj  - Základní 
škola a gymnázium města Konice. 
5.Rada města Konice ve funkci valné hromady 
společnosti Služby města Konice, spol. s r. o., 
v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení):
a)Odvolává ke dni 1.4.2015 z funkce jednatele 
společnosti Služby města Konice se sídlem 
Konice, Husova 347, IČ 489 09 467, pana Ing. Bc. 
Dušana Opletala.
b) Jmenuje ke dni 1.4.2015 do funkce jednatele 
společnosti Služby města Konice se sídlem 
Konice, Husova 347, IČ 489 09 467 pana Bc. 
Jaroslava Procházku.
6.Rada města Konice vyhlašuje záměr prodeje 
pozemku p.č. 164 v k.ú. Runářov.
7.Rada města Konice navrhuje ZM neschválit 
prodej pozemku p.č. 1301/1 v k.ú. Konice 
s nabídkou pozemku, na kterém je umístěna 
nevyužívaná jímka v majetku města Konice.
8.Rada města Konice navrhuje ZM schválit 
odkoupení pozemků p.č. 100/1 a 70 vč. stodoly 
v k.ú. Runářov za celkovou kupní cenu ve výši 
39.660,- Kč od Ing. Petra Peroutky. 
9.Rada města Konice navrhuje ZM schválit 
odkoupení pozemků p.č. 2194 a 620/5 v k.ú. 
Čunín do vlastnictví města Konice za maximální 

2cenu 50,- Kč/m .
10.Rada města Konice schvaluje pronájmem 
části Masarykova náměstí v Konici (parcely 
č. 695/1 v k. ú. Konice) za účelem provozování 
lunaparku panu Karlovi Zelinkovi, Chválkovická 
č. p. 160, 779 00 Olomouc, IČ: 16363949 ve 
dnech 25.5. – 1.6.2015 za částku 55.000,- Kč/8 
dnů. Platba při podpisu smlouvy.
11. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o nájmu bytu ze dne 2.4.2014 uzavřený 
mezi  městem Konice a  paní  Dagmar 
Faltýnkovou, Tyršova 526, Konice. Jedná se            
o prodloužení nájmu bytu na adrese Tyršova 
526, Konice o 1 rok, tj. do 30.4.2016. 
12.Rada města Konice schvaluje výpověď 
nájmu bytu na adrese Husova 488, Konice, jehož 
jsou nájemci manželé Antonín a Petra 
Jedličkovi, dle ustanovení  § 2291, odstavce 1 a 2 
zákona  č. 89/2012 Sb.,  Občanský zákoník 
v platném znění ke dni 31.3.2015 s tím, že 
vyklizený byt mají povinnost odevzdat městu 
Konice bez zbytečného odkladu, a to nejpozději 
ke dni 30.4.2015. 
13.Rada města Konice navrhuje ZM schválit 
odkoupení pozemku p.č. 63/9 v k.ú. Konice od 

2p. Korkeše za cenu 100,- Kč/m .
14.Rada města Konice schvaluje použití 
finančních darů MěKS v Konici na zajištění 
koncertů KPH: 28.1.2015 v celkové výši 
4.000,- Kč, 25.2.2015 v celkové výši 3.000,- Kč, 
18.3.2015 v celkové výši 7.000,- Kč a 15.4.2015 
v celkové výši 6.000,- Kč.
15. Rada města Konice schvaluje podání žádosti 
do Dotačního programu Olomouckého kraje – 
Prevence kriminality – na pořízení 2 ks kamer.
16.Rada města Konice ukládá MPO předložení 
nabídek pro zpracování elektronické aukce na 
výběr dodavatele plynu.
17.Rada města Konice schvaluje „Smlouvu 
o poskytnutí dotace na akci „O největší sekyrku“ 

Rada
města Konice

30. března 2015



pro Muzeum řemesel Konicka, IČO 22740678, 
ve výši 10.000,- Kč. 
18. Rada města Konice bere na vědomí Zprávu o 
činnosti Městského úřadu Konice v roce 2014.
19. Rada města Konice projednala návrh pana 
Petra Krejčího na zrušení Městské policie 
a doporučuje ZM zachovat Městskou policii 
v současném stavu ve složení dvou policistů.
20. Rada města Konice schvaluje žádost 
Martina Hermana (pořadatele) na pořádání 
sportovní akce – skate závodů – Březský vrch 
v termínech 16.5.2015 od 9:00 do 17:30 
a 17.5.2015 od 9:00 do 18:00 hod. 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.
Usnesení v bodech: 1 – 4, 6 – 7 a 9 – 20  bylo 
schváleno v poměru:  pro 4, proti 0, zdržel se 0
Usnesení v bodech: 5 a 8 bylo schváleno v poměru: 
pro 3, proti 0, zdržel se 1

Program MC Srdíčko  

květen  2015 
Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině 
– přímá pomoc rodinám, 739 246 008, 
prochazkova@kpsskonicka.cz
Ú t e r ý  ( d l e  d o m l u v y )  K o n z u l t a č n í  
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 
vě ř í c í c h  m a m i n e k  -  7 3 1  6 4 0  7 9 9 ,  
blanka.hajkova@konice.charita.cz
Středa (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a děti, 
739 246 019
� 6. 5. Dárek pro maminku
�13. 5. Pampeliškový den
�20. 5. Balónování
�27. 5. Poznáváme barvičky - zelená 
Středa (14 - 17 hodin) Mezigenerační 
setkávání v Srdíčku, 739 246 019
Čtvrtek (9 - 13 hodin) Srdíčkový klub, 
739 246 019
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
M i m o ř á d n é  a k c e - k v ě t e n  2 0 1 5
15. 5. 9:00 – 12:00 Den otevřených dveří MC 
Srdíčko v rámci Sítě mateřských center
20. 5. od 14:30 První pomoc, seminář, 
Kateřina Motlová
29. 5. od 10:00 Dávkový a sociální systém, 
seminář, Mgr. Hana Koudelková a Tomáš 
Crhonek
21. 5. od 9:30 Poradna Energy-diagnostika 
přístrojem Supertronic pro předem 
objednané – 739 246 008
Na měsíc květen připravujeme první 
poznávací vycházku, termín bude upřesněn. 

Aktivity projektu "Rodina od A až do Z"
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Aktivní a zdravé stárnutí

MAS Region Haná

Stáří jako příležitost

Demografické stárnutí populace znamená 
zvyšování podílu starších obyvatel ve 
společnosti a snižování zastoupení osob 
mladšího věku. Jedním z přístupů jak řešit 
problematiku stárnutí společnosti je  prosazení 
tzv. aktivního a zdravého stárnutí.  Aktivní 
stárnutí znamená plnohodnotné prožívání 
života ve vyšším věku, odpovědný přístup ke 
zdravotnímu stavu, život v důstojnosti a bezpečí 
s  m o ž n o s t í  z ú č a s t n i t  s e  o b v y k l ý c h  
společenských činností(WHO).
Aktivně a zdravě stárnout  však neznamená 
začít se věnovat stárnutí odchodem do důchodu 
nebo dovršením důchodového věku. Podpora 
aktivního a zdravého stárnutí má počátek 
paradoxně v dětství, rané zkušenosti jsou 
důležitými faktory následného procesu 
stárnutí. Připravit se na stárnutí můžeme buď 
tím, že vedle své profese nebo zaměstnání  
máme celoživotní hobby( koníčka ) a odchodem 
do důchodů získáme výrazně větší prostor pro 
jeho realizaci .Pokud  jsme  navíc schopni  
předávat své zkušenost dětem a mládeži, 
získává tím naše hobby další společenskou 
hodnotu.
Nebo máme široké spektrum vědomostí 
a dovedností , ty potom všestranně uplatňujeme 
a můžeme střídat při naplňování volného času . 
Musíme je však ovládat do té míry,že nám  jejich 
případné využití přináší uspokojení ,radost 
a sebeuplatnění. 
V neposlední řadě  se seniorem v pravém slova 
smyslu vůbec nestaneme. Máme-li povolání, 
zaměstnání , které není závislé na  dalších 
společenských a ekonomických  souvislostech, 
vykonáváme je bez ohledu na věk, dokonce nás 
může zabezpečovat mimo důchodový systém. 
Teoreticky je možno říci, že pokud budeme 
zdraví, budeme mít možnost realizovat 
specificky seniorské povolání do vysokého 
seniorského věku. Navíc  senioři jsou velmi 
nehomogenní skupinou lidí,  můžeme  hovořit 
o generačním rozpětí více než 30 let. Proto 
nemají senioři  být vydělování jako separátní 

                                                                                                        
skupina společnosti, ale mají být považováni za 

její integrální součást. Jsou samozřejmou 
součástí, ale se specifickými potřebami, které 
souvisejí s určitými omezeními způsobenými 
věkem.
Obsahem aktivního a zdravého stárnutí je 
vytváření podmínek a realizace aktivit, které 
vedou k podpoře fyzické, duševní a sociální 
pohody. Důležité je, aby prožívání kvalitního 
života bylo umožněno bez diskriminace 
a nezávisle. Chceme-li naplnit principy  
aktivního a zdravého stárnutí ,měly by být jeho 
podstatnou součástí aktivní pohybové(fyzické)  
činnosti. Pohybové doporučení pro seniory 
znamená 30 minut pohybové aktivity střední 
intenzity 5x týdně. Jednoduše doporučujeme – 
buďte aktivní každý den, pěstujte přirozené 
aktivity jako jsou chůze, tanec, plavání apod., 
pracujte na zahradě,posilujte vahou vlastního 
těla, jděte na procházku se psem, protahujte se 
každý den. Pamatujte rovněž , že přiměřená 
pohybová aktivita podporuje významně činnost 
mozku.
Důležité také je ,aby aktivita a posilování zdraví 
probíhalo v sociální skupině, potřeba sociálního 
kontaktu je u seniorů velice silná. Procesy 
stárnutí v mnoha případech znamenají omezení 
sociálních vazeb, dokonce samotu a ztrátu 
kontaktu. Současní senioři zaujímají  několik 
důležitých sociálních rolí a jejich naplňování je 
docela obtížné z hlediska investování energie 
i času. Přesto je pozitivní a žádoucí  sociální role 
naplňovat  a posilovat tak sebedůvěru, pocit 
sounáležitosti a  sebeuplatnění. Pro naplňování 
aktivního a zdravého stárnutí je velmi důležité 
rovněž uplatňování sociálních mezigeneračních 
aktivit.
Nově ustavená pracovní komise seniorů MAS 
Regionu Haná si jako své motto pro budoucí 
práci se seniory zvolila  „ Stáří jako příležitost“. 
Příležitost vidíme v celkovém  zaměření 
i jednotlivých akcích směřujících k dalšímu  
celoživotnímu  vzdělávání , pravidelnému 
a opakovanému setkávání obyvatel regionu, 
vzájemné komunikaci generací včetně 
dobrovolnické činnosti seniorů pro generační 
vrstevníky a pravidelné a  přiměřené pohybové 
aktivitě v životním stylu seniorů.

RNDr. J. Bokůvka,CSc.
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka

INZERCE:
Koupíme dům v Konici nebo do 10 km, 

opravy nevadí. Tel.: 773 513 220.



Od úterý 5. května do pátku 22. května 
2015, zámek Konice

KOUZLO ŠIKOVNÝCH RUKOU
a MALBY ALENY NAJBROVÉ
vernisáž 4. května  2015 v 17 hodin
Otevřeno po - pá,  10 - 12 hod. a  13 - 15 hod.
 
Od čtvrtka 28. května do neděle 14. června 
2015, zámek Konice

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ KONICE
Práce žáků výtvarného oboru Základní 
umělecké školy Konice.
Otevřeno po - pá,  10 -  12 hod. a  13 -  15 hod.
 
Od pátku 29. května do neděle 31. května 
2015, zámek Konice

VÝSTAVA BONSAJÍ
Bonsai klub Haná při ZO ČZS Prostějov.
Otevřeno od 9 do 17 hod., v neděli od 9 do 16 
hod. Poradenská služba. V neděli ukázky 
tvarování stromů, včetně stromů přinesených 
návštěvníky.

Pátek 15. května 2015 v 19 hodin, divadlo 
Husa na provázku v Brně

LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY -  
PLAVOVLÁSKY JEDNÉ LÁSKY
M. Forman, J. Papoušek, I. Passerovi
Odjezd autobusu v 16.30 hod., cena včetně 
dopravy 350,- Kč.

Středa 13. května 2015 v 19 hodin, zámek 
Konice

TO NEJLEPŠÍ ZE ZUŠ
Nejlepší žáci a učitelé ZUŠ Konice
Laureáti cen ze soutěží MŠMT.
Zazní klavír, kytara, klarinet, trubka…
Vstupné: dobrovolný příspěvek

Čtvrtek 21. května 2015
od 15.00 do 19.00 hodin
SEDMNÁCTÉ ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Po celé odpoledne vás bude provázet TREX 
z Brodku u Konice. Vstupné 30,- Kč
Akce se pořádá ve spolupráci s SPCCH Konice.
Přijďte s námi strávit pohodové odpoledne.

Prohlídková  trasa

Od  září  2014  do  května  2015  je  
otevřena  prohlídková trasa v konickém 
zámku a Turistické  informační  centrum  
Konice pouze  ve  všední  dny.
Otevírací  doba  TIC  po  dobu  vedlejší  
turistické sezony  (září  -  květen):  pondělí  -  
pátek  9.00  - 12.30  a  13.00  -  16.00  hod.,  
sobota  -  neděle zavřeno. Prohlídky jsou 
vždy v celou hodinu, nejpozději hodinu před 
zavírací dobou,  prohlídku  lze objednat také 
telefonicky na 582334987 nebo 739333721, 
či  mailem:  icko.konice@seznam.cz

ZUŠ Konice
Z připravovaných akcí

24.4.2015 v rámci výstavy Jarní Flora Olomouc 
proběhne jako doprovodný program Festival 
základních uměleckých škol olomouckého 
kraje s názvem Hudba v květech. Naši  školu 
tam bude reprezentovat hudební skupina 
Neopets.
25.4.2015 se rozjedou žáci tanečního oboru do 
Zábřehu na Krajské kolo národní soutěže 
základních uměleckých škol.
30.4.2015 se koná v zámeckém parku 
Dětské odpoledne - pálení čarodějnic. 
Vystoupí mažoretky ZUŠ Konice a hudební 
skupina Neopets.
4.5.2015 zajíždíme s našimi žáky na výchovné 
koncerty do Luké a do Hvozdu.
7.5. 2015 Koncert ke Dni matek - koncertní 
sál zámku. Začátek v 17 hodin
Podle počasí plánujeme v květnu vystoupení 
hudebního a tanečního oboru na náměstí 
v Konici. Koncem května nás čeká závěrečný 
koncert žáků přípravných ročníků. 

Helena Hrabalová,
zástupkyně ředitelky

Koničtí skauti

Vážení čtenáři konického Zpravodaje a příznivci 
skautingu, vítám vás opět u čtení článku, co vše 
se událo za poslední měsíce v konických 
oddílech.  Stihli jsme uspořádat několik akcí jak 
pro děti, tak i pro naše starší členy. V neposlední 
řadě jste nás mnozí potkali o velikonoční sobotě 
n a  n á m ě s t í  p ř i  p r o d e j i  s k a u t s k ý c h  
velikonočních kuřátek pro nadaci Pomozte 
dětem. Když píšu tyto řádky, tak je to teprve den, 
co jsme se vrátili z okresního kola Svojsíkova  

závodu. Jak děti reprezentovaly město Konici, se 
dozvíte níže.
První letošní výprava nás zavedla na Velký Kosíř. 
Ve složení Táňa, Bohdanka, Krista, Lucka, Verča, 
Ráďa, Hudy, Erik a Kartágo jsme šli trasou 
z Kostelce na Hané. Strmým kopcem jsme 
vystoupali k rozhledně. Zde jsme si nejprve 
opekli klobásy a pak vylezli na rozhlednu a 
pokochali se výhledem. Cestou na vlak do 
Lutotína jsme stihli zahrát několik her nebo se 
brouzdat hlubokým listím.
14 dní nato jsme se opět vydali na Velký Kosíř. 
Tentokrát to byla skautská okresní výprava pro 
rovery, rangers a starší skauty/ky. Na Kosíř jsme 
vyrazili z opačné strany, tedy ze Slatinic. Po cestě 
jsme zahráli pár her a vyzkoušeli skautské 
dovednosti. Rozhledna byla tentokrát zavřená, 
tak jsme jen opekli buřty a vydali se přes 
Stařechovice na vlak. Z Konice se zúčastnili: 
Beky, Valča, Erik, Kartágo, z Prostějova Kuba, 
Tom, Empy a Michal.
Letošní první roverská výprava nás v únoru 
zavedla na tajemné Bohuslavické metro. Ve 
složení Zbyňa, Dan, Shrek, Mravenec, Jogin, 
Svišť, Kartágo, Míša a Lucka jsme šli trasu přes 
Kyselku a Rakovou. Cestou jsme se museli brodit 
i blátem, abychom to neměli tak jednotvárné. Na 
místě jsme prozkoumali odvodňovací tubus 
nazývaný místními “metro”. Za Hačkami jsme si 
uvařili guláš, a pak už hurá domů.

V dubnu o Velikonoční sobotě jsme opět 
uspořádali sbírku pro nadaci Pomozte dětem. 
Potkat jste nás mohli na konickém náměstí, kde 
jsme měli dvě kasičky. Za příspěvek jsme 
nabízeli skořápková a papírová kuřátka, která 
naše děti vlastnoručně vyráběly. Nechybělo 
málo, a mohli jsme mít i půjčené velké plyšové 
kuře, které je maskotem této sbírky. Bohužel jej 
potřebovali jinde. Přesto jsme ve složení Klárka, 
Krista, Amálka, Tobiáš, Matěj, Erik, Jogin a 
Kartágo vybrali krásných 6.482,- Kč.  Částku 
jsme poslali na konto nadace Pomozte dětem, 
aby posloužila potřebným.
Druhou akcí v dubnu byl Svojsíkův závod, 
tentokrát u Dětkovic u Prostějova. Okresního 
kola se zúčastnili: Tom, Filip, Beky a Aneta. Jako 
doprovod jeli Erik a Kartágo. Po slavnostním 
zahájení hlídky postupně vybíhaly na trať. Naši 
běželi jako čtvrtí. Na trase je čekaly úkoly jako: 
uvázat uzel dobrého skutku, poskládat origami, 
první pomoc, hledání ztraceného člena, týmová 
spolupráce, překážková dráha apod. V táboře 
pak byly další úkoly určování květin, dopravní 
znalosti, zkouška odvahy, technické a logické 
myšlení a další. Při vyhlašování výsledků jsme 
netrpělivě čekali, kdy padne jméno družiny 
Sokolů. Nakonec se umístili na krásném 2. místě 
a budou reprezentovat okres Prostějov na 
krajském kole v Písařově počátkem června. 
Děkujeme Sokolům za vzornou reprezentaci!

Vlaďa Hirt - Kartágo

strana 6 ZPRAVODAJ KONICE  KVĚTEN 2015

 PŘEHLED
KVĚTEN 2015

KULTURNÍ ZÁMEK

KPH

ZÁJEZD DO DIVADLA

ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU

VÝSTAVY

INZERCE:
Sháním chatu k odpočinku v Konici 

a v okolí. Nejlépe u lesa.
Tel.:  792 284 168

MUZEUM ŘEMESEL KONICKA

 Pozvánka
na slavnostní zápis největší sekyry v ČR do 
České knihy rekordů Agenturou Dobrý den 
Pelhřimov 15. května 2015 v 15.55 hod., 
zámek Konice

Připraven doprovodný program pro děti.

Za Muzeum řemesel zve pořadatel Pavel Šín



Také v Olomouckém kraji se školí 

starostové obcí

Ve všech krajích v České republice se v těchto 
dnech školí starostové obcí a ani Olomoucký 
kraj není výjimkou. V rámci některých obcí 
s rozšířenou působností už školení proběhlo 
(Prostějov, Konice, Hranice, Lipník nad Bečvou 
a J e s e n í k ) ,  d a l š í  b u d o u  p o k ra č o va t  
v následujících dnech.
Školení probíhá v souladu s Koncepcí 
vzdělávání v oblasti  krizového řízení 
schválenou usnesením Bezpečnostní rady státu 
a je zaměřeno na přípravu na mimořádné 
události, krizové situace a jejich řešení. 
„Toto školení probíhá v Olomouckém kraji 
každým rokem a je určeno všem starostům 399 
obcí a měst v našem kraji, kteří budou 
v n á s l e d u j í c í c h  č t y ř e c h  l e t e c h  v e  
funkčním období. Letošní rok je typický tím, že 
se v některých obcích po komunálních volbách 
vyměnilo vedení a starostové tak absolvují 
školení poprvé,“ sdělil náměstek krajského 
ředitele HZS Olomouckého kraje pro prevenci 
a civilní nouzové plánování plk. Ing. Václav 
Hrubý.
V rámci školení se starostové, případně jejich 
zástupci, dozví důležité informace například 
o bezpečnostním systému a zákonných 
normách ČR, řešení mimořádných událostí, 
o s p o l u p rá c i  v  rá m c i  i n te g rova n é h o  
záchranného systému, krizovém řízení nebo 
hospodářských opatřeních pro krizové stavy. 
Nechybí ani pro mnohé obce důležitá otázka 
finančního zabezpečení k pokrytí prvotních 
nákladů a nezbytných opatření přijatých v rámci 
řešení krizové situace, např. nouzového 
ubytování a stravovaní evakuovaných osob, 
náhradní dodávky pitné vody, elektřiny apod. 
Jednotlivá témata na školení přednáší zástupci 
složek integrovaného záchranného systému, 
pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje 
a pracovníci krizového řízení obcí s rozšířenou 
působností.
Starostové si musí uvědomit, že v případě 
mimořádné události občanům pomohou nejen 
hasiči, ale i orgány jejich obce. Obcím vyplývají 
p o v i n n o s t i  a  ú k o l y  p o d l e  z á k o n a  
o integrovaném záchranném systému (z. č. 
239/2000 Sb.) a obce se, stejně jako složky 
integrovaného záchranného systému, podílí na 
provádění záchranných a likvidačních pracích 
a na ochraně obyvatelstva.
Do kompetencí a povinností obce při řešení 
mimořádné události spadá:
Již při přípravě na mimořádnou událost hraje 
obec velmi důležitou roli. Podílí se na tvorbě tzv. 
havarijního plánu kraje tím, že hasičům, kteří 
jsou zpracovateli ,  poskytuje potřebné 
informace a podklady. Obecní úřad seznamuje 
také všechny fyzické a právnické osoby v obci 
s c h a r a k t e r e m  m o ž n é h o  o h r o ž e n í  
a připravenými záchrannými a likvidačními 
pracemi a s tím spojenou ochrannou 
obyvatelstva. To v praxi znamená, že pokud 
žijete nebo podnikáte v blízkosti například 
velké chemické továrny, ze strany obce byste 
měli získat informace o tom, jaká rizika jsou 
s tím spojená a jak se zachovat v případě havárie 
nebo úniku chemikálií. Stejně tak se dozvíte 
například to, jestli se vaše obydlí nachází 
v zátopové oblasti apod. Obec se také musí 
systematicky věnovat přípravě obyvatelstva na 
mimořádnou událost. To znamená šířit mezi 
lidmi osvětu co udělat, pokud k mimořádné 

události dojde, jaké jsou prvky sebeochrany 
a jak má probíhat vzájemná  pomoc mezi 
občany. Obce k tomuto účelu využívají například 
informační letáky, které občané dostávají do 
schránek, informace se objevují také v místních 
periodikách nebo na webových stránkách obcí.
Co mnohé možná překvapí, že obec má svůj 
podíl i na provádění záchranných a likvidačních 
prací. Samozřejmě, že koordinaci záchranných 
a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS 
provádí velitel zásahu, což je nejčastěji 
příslušník HZS ČR. Obec je ale zřizovatelem 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a tyto 
jednotky také spravuje. Starosta také odpovídá 
za jejich vybavení, akceschopnost apod. Podle 
zákona je starosta v případě mimořádné 
události oprávněn vyzvat právnické a fyzické 
osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. 
Další velkou kapitolou spadající do kompetencí 
obecního úřadu je ochrana obyvatelstva. Sem 
spadá varování obyvatelstva pomocí sirén, 
bezprostředně po varovném signálu (kolísavý 
tón v trvání 140 s) následuje tzv. tísňová 
informace, ze které se obyvatelé obce dozvědí 
o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již 
nastalé mimořádné události a co mají obyvatelé 
provést k ochraně svého života, zdraví, zvířat 
a majetku. Starosta obce může také po dohodě 
s velitelem zásahu nebo starostou obce 
s rozšířenou působností nařídit evakuaci. Tu 
pak zajistí pracovní skupina obecního úřadu ve 
spolupráci s HZS ČR. Ta má na starost průběh 
evakuace, koordinaci přepravy, včetně využití 
dopravních prostředků, až po přesun do 
evakuačních a přijímacích středisek. Obecní 
úřad a starosta obce souběžně s evakuací také 
organizuje činnosti obce v podmínkách 
nouzového přežití obyvatel. To znamená, 
ubytování, zásobování základními potravinami 
a vodou, nouzové dodávky energií, ale 
i vyplácení důchodů, sociálních dávek, podpory 
v nezaměstnanosti apod. 
To, že dobře proškolení starostové mnohem 
lépe zvládají reakci na mimořádné události, 
součinnost se složkami IZS při takové 
mimořádné události i organizaci činnosti 
krizových štábů obcí, předvedli již mnohokrát 
v poslední době, například při řešení povodní 
(poslední povodně zasáhly Olomoucký kraj 
v květnu 2014). Poslední roky se je daří zvládat 
bez větších ztrát na životech i zdraví. A to je ta 
nejlepší odměna za pravidelnou a cílenou 
odbornou přípravu. 

por. Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
mluvčí HZS Olomouckého kraje

Program KČT
 květen 2015

Sobota2.5.2015 - Olšany- odjezd vlakem v 7.14 
hod. do Kostelce a v 8.18hod. do Třebčína. Dále 
po silnici do Olšan pro razítko a do Vrbátek na 
vlak v 11.47 hod. nebo v 12.49 hod. do 
Prostějova. Návštěva Botanické zahrady, zpět 
vlakem v 17.02 hod. 12 km.
Pátek 8.5.2015 - Výlet – pobytový víkend.
Sobota 16.5.2015 - Přerov – odjezd vlakem 
v 7.41hod. do Přerova. Turistický pochod Za 
přerovským zubrem, 13km od sokolovny. Zpět 
vlakem v 16.40hod. do Konice. 17km.
Sobota 23.5.2015 - Smržice – odjezd 
autobusem v 6.40 hod.  do Smržic. Turistický 
pochod Smržické vandr 11,21 km. Zpět 
autobusem v 12.38 hod. Jinak odjezd až 
z Prostějova v 15.02 hod. nebo 17.02hod.
Neděle 31.5.2015 - Konická pouť.
Sobota 6.6.2015 - Dzbel – sraz v 9 hod. na 
kruháči, po červené značce do Šubířova, 
přejdeme na žlutou zn. a dojdeme do Dzbele, 
kde se koná Pohádkový les. 15km

 Zdrávi došli!!!!!

KČT v Konici slaví letos 90 let

Klub českých turistů v Konici slaví v letošním 
roce 90 let od svého založení. Byl založen 14. 
ledna 1925  jako odbor Klubu československých 
turistů a měl při založení 28 členů. Podařilo se 
také vypátrat, že pohostinství pana Klíče na 
náměstí v Konici bylo smluvním partnerem 
Klubu turistů a turisté měli po předložení 
průkazu slevy na ubytování atd. Bylo by vhodné 
vydat brožuru o turistice v Konici, ale materiálů 
z období let 1925 až do doby, kdy byla znovu 
obnovena činnost panem Balcarem a  turistika 
začleněna do Sokola Konice, je málo. Proto bych 
chtěl požádat občany Konice a blízkého okolí, 
pokud by měli nějaké materiály o konické 
turistice, ať je přinesou do informačního centra 
v Konickém zámku, kde budou naskenovány a  
hned vráceny zpět majiteli .Současně bych chtěl 
vyzvat občany Konice, zvláště pak mládež 
(skauty mládež SDH, žáky konického gymnázia) 
i ostatní, aby se zúčastnili 38.ročníku Konických 
štrapácí a 17. ročníku cyklojízdy Na kole okolo 
Konice 20. června 2015.

Stanislav Dostál
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Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice v květnu 2015

V úterý 5. května v 8 hodin budou modlitby matek za děti v Konici na faře, v úterý 19. května 
od 8 hodin v Mateřském centru Srdíčko na zámku.
Děti do 12 let se setkají na faře v Konici ve Spolčátku ve čvrtek 7. května od 16 do 17.30 hodin 
a budou vyrábět dárky pro maminky. Další Spolčátko bude v pátek 22. května od 16 hodin.
Setkání manželů v Konici na faře bude ve čtvrtek 7. května v 19.30 hodin. Seznámíme se 
s životem manželů Marcella a Anny Marie Ritter Inguscio ze Sicílie.
Besídka ke Dni matek pro klienty Charity Konice bude připravena dětskou scholou Skřivánci 
na faře v Konici v úterý 12. května ve 13 hodin. 
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 22. května po ranní mši 
svaté. Budeme rozjímat o textu eucharistické písně Kde jsi, můj Ježíši.
V sobotu 30. května změří svoje síly a fotbalové umění ministranti z konického děkanátu ve 
fotbalovém turnaji na farní zahradě v Konici od 9 hodin.

   Anna Burgetová

INZERCE:
Hledám ke koupi byt. 2+1 nebo 3+1, 

pokud možno s balkonem. 792 273 285
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