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Charita Konice slouží potřebným už čtvrt století
Charita Konice oficiálně vznikla v červenci 1993. Její založení vyšlo z iniciativy konického
duchovního správce a děkana P. Františka Ptáčka. Charita sídlila na Příhonech v domě bývalé
mateřské školy. Rada města schválila bezplatné poskytnutí těchto prostor pro Charitu. První
ředitelkou Charity byla MUDr. Irena Lenfeldová, zdejší zubní lékařka. Charita od počátku
poskytovala a poskytuje služby především lidem starým, opuštěným, zdravotně a sociálně
potřebným. Brzy po svém založení se Charita Konice zapojila do iniciativy Caritas Interna-

Pozvánka na setkání u příležitosti oslav
25. výročí založení Charity Konice

Slavíme

30 let KPH Konice

Program:
14.00 mše sv. v Kostele
Narození Panny Marie v Konici
po mši sv. srdečně zveme na
setkání přátel Charity Konice
a pohoštění na farní zahradě
v Konici
prezentace aktivit Charity
Konice
Cimbálová muzika OLŠAVA
(Uherský Brod)
volná zábava

2. června 2018 ve 14.00 hodin
Kostel Narození Panny Marie Konice a farní zahrada Konice
Informace web: www.konice.charita.cz, telefon: 582 396 217

tionalis při organizaci ozdravného pobytu černobylských dětí v ČR (opakovaně pak ještě v letech 1995 a 1997). Aktivní byla v humanitární pomoci utečeneckým táborům v zemích bývalé Jugoslávie, sbírce finanční pomoci, trvanlivých potravin a zdravotnického materiálu
pro Rwandu a při dalších humanitárních sbírkách pro Ukrajinu, země bývalé Jugoslávie, Bulharsko a Rumunsko. Od listopadu 1993 provozuje Charita Konice ... pokračování na str. 7

O hudební doprovod vernisáže se Vám
postará rodina JUDr. M. Dostála
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Rada města
Konice
26. března 2018
Usnesení č. 55/2018
1. Rada města Konice bere na vědomí Výsledek šetření stížnosti ČŠIM-414/18-M ze dne
16. 3. 2018 a ukládá ředitelce Základní školy
a gymnázia města Konice realizovat nápravná
opatření k bodům, kde Česká školní inspekce
konstatuje, že ze strany školy došlo k pochybení.
2. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2018.
Jedná se o převod finančních prostředků z rezerv na sociální pohřeb dle přílohy ve výši
11.500 Kč.
b) Doporučuje ZM Schválit Rozpočtové opatření č. 9/2018.
Jedná se o změnu v rozpočtu města. Příjmy z dotace „Vytvoření komunitního centra v Konici“
č. proj. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002228
a 10% vlastní zdroje ve výši 2.145.035,35 Kč
c) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2018.
Jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR, spolufinancovaný ze SR a ESF, dohoda č. PVA-VZ33/2018 na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací v rozsahu
40 hodin na týden na období duben až říjen
2018. Rozpočtové opatření ve výši 105.000 Kč.
3. Rada města Konice doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice přijetí registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
pro Základní školu a gymnázium města Konice z programu IROP – Modernizace učeben základní školy v Konici č. projektu CZ.06.2.67/
0.0/0.0/16_066/0005736
4. Rada města Konice doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice přijetí registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace
z programu IROP – Modernizace a doplnění
podpůrných elektronických procesů pro potřeby města Konice č. projektu CZ.06.3.05/0.0/
0.0/16_044/0006089.
5. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 2
směrnice č. 6 evidence a účtování majetku,
která je součástí Komplexního souboru vnitroorganizačních účetních směrnic č. 5/2016.
6. Rada města Konice schvaluje použití finančních darů MěKS v Konici na zajištění koncertů
KPH v celkové výši 21.000 Kč.
7. Rada města Konice bere na vědomí stanovení kritérií Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, pro přijímání dětí pro školní
rok 2018/2019 .
8. Rada města Konice souhlasí s opravou schodiště u vstupu na školní pozemek Základní
školy a gymnázia města Konice, příspěvková
organizace.
9. Rada města Konice:
a) Bere na vědomí vzdání se funkce vedoucího
majetkoprávního odboru Městského úřadu Konice p. Mgr. Jiřího Vodáka s účinností k 30. 4.
2018.

b) Jmenuje podle §102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na návrh tajemníka úřadu p. Bc. Martina Ženožičku vedoucím
majetkoprávního odboru Městského úřadu Konice na dobu určitou – od 1. 5. 2018 po dobu
mateřské a rodičovské dovolené stávající vedoucí odboru.
10. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodat část pozemku p. č. 1198/2 v k. ú. Runářov.
11. Rada města Konice navrhuje zastupitelstvu
města schválit bezúplatný převod pozemků
p. č. 4855/4, 4855/5, 4855/6 a 4855/7 v k. ú.
Konice Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje.
12. Rada města vyhlášuje záměr pronajmout
místnost č. 18 a garáže v budově č. p. 392 v Konici postavené na pozemku p. č. 1409 v k. ú.
Konice.
13. Rada města Konice neschvaluje pronájem
části pozemku p. č. 1/1 a 2/1 v k. ú. Křemenec.
14. Rada města Konice schvaluje prodej židle
otočné, i. č. 0102801409, zaměstnancům města za 50 Kč.
15. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
o bezúplatném převodu majetku uzavřenou
mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc,
IČ: 70885940, a městem Konice, Masarykovo
nám. 27, Konice, IČ: 00288365. Jedná se o majetek HZS OL kraje, který se nachází v budově
města, Hřbitovní 635, Konice v celkové hodnotě 336.615,80 Kč.
16. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
č. 03-2018 o výpůjčce nebytových prostor,
uzavřenou mezi Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů
Konice, se sídlem Hřbitovní 635, Konice, IČ:
70900311, a městem Konice. Jedná se o výpůjčku části budovy požární zbrojnice, Hřbitovní 635, Konice o celkové ploše 390,15 m2
a části pozemku p. č. 817 v k. ú. Konice (dvůr)
o výměře 101 m2, a to vše za účelem činnosti
SDH Konice od 1. 4. 2018 na dobu neurčitou.
17. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice vydat obecně závaznou
vyhlášku o vymezení kratší doby nočního klidu.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0.

Zastupitelstvo
města Konice
16. dubna 2018
Zápis č. 21/2018
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Konice konaného dne 16. dubna
2018 v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková,
František Novák, Marta Růžičková, Bc. Jaroslav Procházka, Pavel Šín, Mgr. Petr Vařeka,
Mgr. Jaromír Schön, Vlastimil Šmída, Ing. Petr
Ullman, Mgr. Antonín Vymětal, Ing. Arnold Rozehnal, MUDr. Irena Lenfeldová, Pavel Studený
Omluven: Petr Krejčí
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
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Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
29. 1. do 16. 4. 2018.
3. Změna stanov Mikroregionu Konicko.
4. Obecně závazná vyhláška o vymezení nočního klidu v Konici 2018.
5. Majetkové záležitosti.
6. Rozpočtová opatření.
7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – ZŠ a G
města Konice.
8. Rozhodnutí o poskytnutí dotace – informatika.
9. Připomínky, dotazy a podněty členů ZM
a dalších osob.
10. 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 Kvapilovou a dva ověřovatele zápisu pana Mgr. Petra Vařeku a pana Vlastimila
Šmídu.
Předložený program byl schválen poměrem
hlasů 14–0–0.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 29. ledna 2018 do
16. dubna 2018.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem
hlasů 14–0–0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
dodatku č. 2 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konicko ze dne 1. 7. 2015.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Obecně závazné vyhlášky o vymezení kratší
doby nočního klidu v Konici ve výjimečných
případech.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 5) majetkové záležitosti:
a) Žádost o prodej pozemku p. č. 1355 v k. ú.
Křemenec – Svozilová.
Neschvaluje poměrem hlasů 14–0–0.
b) Žádost o prodej pozemku p. č. 1344 v k. ú.
Křemenec – Grulich.
Neschvaluje poměrem hlasů 14–0–0.
c) Žádost o prodej části p. č. 5704 v k. ú. Konice – Továrek.
Schvaluje poměrem hlasů 14–0–0.
d) Rozšíření elektronického zabezpečovacího
systému MěÚ Konice, budova č. 28, 2. NP, odbor dopravy, přestupky.
Schvaluje poměrem hlasů 14–0–0.
e) Bezúplatný převod pozemků pod požární
stanicí Konice – HZS Olomouckého kraje.
Schvaluje darovací smlouvu poměrem hlasů
14–0–0.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
rozpočtového opatření:
a) č. 7/2018. Jedná se o změnu rozpočtu ve
výdajové části z rezerv místní správy na rozšíření zabezpečovacího systému 2. NP MěÚ Konice č. p. 28 – kancelář odboru dopravy – přestupky. Rozpočtové opatření ve výši 57.400 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
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b) č. 9/2018. Jedná se o změnu v rozpočtu
města. Příjmy z dotace „Vytvoření komunitního centra v Konici“ č. projektu CZ.06.2.56/
0.0/0.0/16_052/0002228 a 10% vlastní zdroje ve výši 2.145.035,35 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Základní školu a gymnázium města
Konice.
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
Ad 8) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace – Modernizace a doplnění podpůrných
elektronických procesů pro potřeby města
Konice.
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
Ad 9) Diskuze
Pan Šín chtěl poskytnout informace o průběhu opravy sokolovny (komunitního centra).
Starosta: „Každých 14 dní probíhají kontrolní
dny. Nyní se pracuje na opravě krovu a byly
zahájeny práce na elektroinstalaci a rozvodech
vody. Zastupitelé, kteří mají zájem o prohlídku, ať se nahlásí do 20. 4. 2018 starostovi, který tuto prohlídku zajistí.“
Ing. Doseděl vyjádřil poděkování pracovníkům
města za úspěšné získání dotací na investice,
které již probíhají a které budou realizovány
v roce 2018.
Pan Dedek – se dotázal na dopravní značku
STOP z Tyršovy ulice.
Starosta: „Značku stanovil dopravní inženýr
pan Vafek, kvůli špatné viditelnosti na krajskou silnici při výjezdu vozidel ze stavby. Je
možné, že po ukončení stavby opravy sokolovny, bude tato značka vyměněna za původní.“
Pan Škrabal upozornil na špatný stav chodníků po dešti na hřbitově.
Starosta: „Toto bude řešeno s majetkoprávním odborem.“
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy a připomínky, starosta poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva v 18.45 ukončil.
Usnesení 21/2018
Zastupitelstvo města Konice dne 16. dubna
2018:
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 29. 1. do 16. 4. 2018.
2. Schvaluje Dodatek č. 2 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion Konicko ze
dne 1. 7. 2015.
3. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Konice č. 1/2018, o vymezení kratší doby
nočního klidu.
4. Neschvaluje prodej pozemku p. č. 1355 v k. ú.
Křemenec.
5. Neschvaluje prodej pozemku p. č. 1344 v k. ú.
Křemenec.
6. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 5704
2.
v k. ú. Konice p. Továrkovi za cenu 100 Kč/m
7. Schvaluje rozšíření zabezpečovacího systému MěÚ, budova č. 28, odbor dopravy, přestupky.
8. Schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č.
4855/4, 4855/5, 4855/6 a 4855/7 v k. ú. Konice do vlastnictví Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje.
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9. Schvaluje rozpočtová opatření:
a) č. 7/2018. Jedná se změnu rozpočtu ve výdajové části z rezerv místní správy na rozšíření zabezpečovacího systému 2. NP MěÚ č.p.
28 – kancelář odboru dopravy – přestupky.
Rozpočtová opatření ve výši 57.400 Kč.
b) č. 9/2018. Jedná se o změnu v rozpočtu
města. Příjmy z dotace „Vytvoření komunitního centra v Konici“ č. projektu CZ.06.2.56/
0.0/0.0/16_052/0002228 a 10% vlastní zdroje ve výši 2. 145.035,35 Kč.
10. Schvaluje registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Základní školu a gymnázium města Konice z programu IROP – Modernizace učeben základní školy v Konici, č.
projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/000
5736.
11. Schvaluje registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu IROP – Modernizace a doplnění podpůrných elektronických
procesů pro potřeby města Konice, č. projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006089.
(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.)
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Reakce na internetovou
diskusi mladých občanů
Konice
Nedávno proběhla internetová diskuse občanů Konice, že by bylo dobré informovat, jaké
má město dotace.
Odkaz, kde je možné nahlédnout na závěrečný účet města a získat informace o celém hospodaření včetně poskytnutých dotací, úvěrů apod.:
h t t p : / / ko n i c e . c z / z a v e r e c ny - u c e t / d s 1165/archiv=0
Poskytnuté transfery (dotace)
a příspěvky městu Konice v roce 2017:
Všeobecná pokladní správa
Příspěvek na výkon státní správy
Úřad práce ČR
Aktivní politika zaměstnanosti
Operační program zaměstnanost
Pomůcky VPP
Příspěvek na pěstounskou péči
Ministerstvo vnitra
Odborná příprava a zásah JSDH
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Sociálně právní ochrana dětí
Sociální práce
Ministerstvo zemědělství
Výsadba minim. podílu melioračních
a zpevňujících dřevin
Činnost odbor. lesního hospodáře
Olomoucký kraj
Kulturní léto 2017 pro MěKS Konice
Zkvalitnění služeb TIC pro MěKS Konice
Akceschopnost JSDH Konice
Akceschopnost JSDH Runářov
Akceschopnost JSDH Nová Dědina
Ministerstvo pro místní rozvoj
Vytvoření komunitního centra
CZ.06.2.56/0.0/0.0./16 SR
Vytvoření komunitního centra
CZ.06.2.56/0.0/0.0./16 EU
Přehled sestavila Bc. Jitka Vrbová, vedoucí finančního odboru.

Olomoucká aglomerace
nabízí nové dotační
možnosti
Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace (ITI OA) jsou nástrojem pro
podporu a realizaci rozvoje vybraných aspektů vymezeného území, jako je třeba podnikání, doprava, zaměstnanost či infrastruktura.
Tato podpora se odehrává prostřednictvím
klíčových investic, financovaných z více než
jedné prioritní osy jednoho či více programů
z Evropských strukturálních a investičních fondů. Podpořené projekty musí být realizovány
na území Olomoucké aglomerace. Představme
si nyní stručně dotační možnosti z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a z Operačního programu Zaměstnanost.
První výzvou, na kterou se zaměříme, je výzva nositele ITI OA č. 26 Školicí střediska. Její
celková alokace je 60 milionů Kč a potenciální
žadatelé mohou získat dotaci až 5 milionů Kč.
Žadateli mohou být malé nebo střední podniky (MSP) v oblasti zpracovatelského průmyslu.
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žadatelé mohou získat dotaci až 5 milionů Kč.
Žadateli mohou být malé nebo střední podniky (MSP) v oblasti zpracovatelského průmyslu.
Cílem výzvy je podpořit budování infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
v podnikatelském sektoru a zlepšit tak kvalitu zázemí pro vzdělávání. Podat projektový
záměr lze do konce července 2018.
Další vyhlášenou výzvou v rámci programu
OP PIK je výzva nositele ITI OA č. 27 Inovace
– Projekt na ochranu práv průmyslového
vlastnictví. Celková alokace výzvy je 30 milionů Kč, žadatelé mohou získat až 1 milion korun. Žadateli mohou být MSP, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy či ostatní instituce
terciárního vzdělávání. Dotaci je možné získat
na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí. Podat projektový záměr
lze do konce září 2018.
Další vyhlášenou výzvou z rodiny OP PIK je
výzva nositele ITI OA č. 29 Aplikace. Výzva
má alokaci 80 milionů Kč, jednotlivý žadatel
může získat dotaci až 50 milionů korun na jeden projekt. Projektový záměr může podat
MSP i velký podnik. Projekty mohou být realizovány i ve spolupráci s partnery z řad MSP
nebo organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, přičemž v rámci projektu jsou hrazeny
náklady také partnerům. Cílem výzvy je podpořit projekty, které prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
získají nové znalosti pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb. Podat projektový záměr je možné do konce srpna 2018.
V polovině května budou již podruhé vyhlášeny výzvy nositele ITI OA z OP PIK č. 36 Nemovitosti, č. 37 Inovace – Inovační projekt
a 38 Potenciál. Alokace výzvy Nemovitosti je
196 mil. Kč, Inovace – Inovační projekt je 187
milionů a Potenciál 93 milionů Kč. Podmínky
výzev budou stejné jako v prvním kole.
V polovině března byla vyhlášena již druhá
výzva nositele ITI z OPZ č. 31 Podpora začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností na trh práce. Podat projektový
záměr do této výzvy je možné až do října
2018. Celková alokace výzvy je 80 milionů Kč,
míra dotace je 85 % z Evropského sociálního
fondu. Předložit projektový záměr mohou obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné
svazky obcí, vzdělávací a poradenské instituce a nestátní neziskové organizace. Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob (např.: rekvalifikace). Cílovou skupinou projektu mohou být
uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní
osoby mladší 25 let (vč. studentů posledních
ročníků SŠ a VŠ) a osoby ve věku 50 a více let.
Výše uvedené výzvy jsou koncipovány jako
průběžné, tj. z důvodu možnosti vyčerpání alokace doporučujeme podat projektový záměr
co nejdříve. Pro informace jak podat projektový záměr a podmínky jednotlivých výzev, najdete na našich webových stránkách www.olomoucka-aglomerace.cz, kde také najdete potřebné kontakty.
Bc. Ondřej Lakomý
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Místní akční plány
pomáhají školám
Místní akční plány rozvoje vzdělávání I
Projekt Místní akční plán vzdělávání (MAP)
v ORP Konice byl realizován v období od 1. 2.
2016 do 31. 1. 2018. Nositelem projektu byla místní akční skupina Region HANÁ.
Hlavním cílem projektu bylo do roku 2017 vybudovat funkční partnerství mezi aktéry školství v území obce s rozšířenou působností
(ORP) Konice. V průběhu roku 2017 byl zpracován Akční plán na školní rok 2017/2018
s doplněním měsíců duben – srpen 2017. Komplexně bylo cílem projektu zlepšení kvality
vzdělávání v mateřských a základních školách
v území obcí s rozšířenou působností (ORP)
Konice.
V rámci projektu fungovaly pracovní skupiny
v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, přírodních věd, environmentální výchovy
a předškolního vzdělávání. Součástí projektu
byly i vzdělávací akce pro pedagogy, děti a žáky, zástupce neziskových organizací, zástupce
zřizovatelů, rodiče. Proběhly exkurze do Sluňákova (centrum ekologických aktivit města
Olomouce, o.p.s.), dvoudenní environmentální exkurze na Vysočinu atd.
Realizační tým projektu inicioval soutěž tvořivých aktivit „Moje vysněná škola“, „Chodíme rádi do naší školky“, a to v kategoriích: 1)
I. kategorie MŠ, 2) II. kategorie 1. stupeň ZŠ,
3) III. kategorie 2. stupeň ZŠ. Mezi mládeží byl
o soutěž velký zájem, o čemž svědčí i velký počet zapojených kolektivů. Do soutěže se přihlásilo celkem 7 MŠ z území ORP Konice (MŠ
Šubířov, MŠ Hvozd, MŠ Skřípov, MŠ Raková
u Konice, MŠ Suchdol, MŠ Bohuslavice a MŠ
Horní Štěpánov). Za 1. stupeň se zapojilo celkem 7 škol (tj. ZŠ Hvozd, ZŠ Kladky, ZŠ Lipová, ZŠ Bohuslavice, ZŠ Brodek u Konice, ZŠ
Horní Štěpánov, ZŠ Konice), z 2. stupně celkem 4 školy (ZŠ Bohuslavice, ZŠ Brodek u Konice, ZŠ Horní Štěpánov, ZŠ a G Konice). Vítězné kolektivy pak mohly vyrazit například
na třídenní výlet na Slovensko. Druhou významnou akcí bylo sázení ovocných stromečků s dětmi v rámci rozvoje klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a environmentálního vzdělávání. O této aktivitě jsme již podrobněji informovali v článku dříve.
Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.
Na první část dvouletého projektu MAP I navazují Místní akční plány vzdělávání II. V listopadu loňského roku vyhlásilo ministerstvo
školství mládeže a tělovýchovy výzvu k předkládání projektů. Místní akční skupina Region
HANÁ bude pokračovat v nositelství projektu
za území ORP Konice (Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II), ke kterému no-
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vě přistoupí 9 škol z území ORP Olomouc (ZŠ
Drahanovice, ZŠ Hněvotín, ZŠ Loučany, MŠ
Luběnice, ZŠ Lutín, ZŠ Náměšť na Hané, ZŠ
Slatinice, ZŠ Těšetice, MŠ Ústín) a 1 škola
z území ORP Litovel (Senice na Hané). Nově
bude MAS Region HANÁ i nositelem projektu
na území ORP Prostějov (Společně pro rozvoj
školství – MAP II ORP Prostějov). Oba projekty byly podány na MŠMT k 15. 2. 2018. Projekty MAP II budou prohlubovat spolupráci
mezi jednotlivými aktéry vzdělávání v území
s větším zapojením spolků, rodičů a ředitelů.
Nedílnou součástí projektu je i implementace
naplánovaných aktivit v rámci ročního akčního plánu.
Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území. Projekt má za cíl
podpořit aktivity, které vzešly z šetření v rámci MAP I, zlepšit kvalitu vzdělávání v ZŠ a MŠ,
vzájemnou spoluprací zřizovatelů, škol a dalších aktérů vzdělávání v rámci rozvoje společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné řešení specifických problémů a potřeb. V projektu budou
opět fungovat pracovní skupiny v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, pro financování, pro rovné příležitosti aj.
Součástí projektu budou opět vzdělávací aktivity pro pedagogy, děti a žáky, zástupce neziskových organizací, zástupce zřizovatelů, rodiče. Plánujeme workshopy v různých tématech,
autorská a umělecká čtení, vybavení školních
knihoven publikacemi, sázení stromů, přírodovědné exkurze, soutěže atd.
Dne 25. 4. 2018 proběhne první setkání k projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II v Náměšti na Hané. V prvních
měsících projektu je nutné aktualizovat složení Řídícího výboru jakožto hlavního řídícího
orgánu projektu. Řídící výbor je tvořen zástupci cílových skupin tj. skupin zainteresovaných
či dotčených vzděláváním v území, jsou to zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast
vzdělávání v území. Řídící výbor projednává
a schvaluje všechny podstatné návrhy a dokumenty, které v rámci projektu a tvorby MAP
vznikají. Realizační tým projektu zpracuje komunikační plán. Již nyní můžete navštívit webové stránky projektu www.regionhana.cz/
cs/skolstvi/mistni-akcni-pla ny-rozvojevzdelavani-ii/, kde budou postupně uveřejňovány informace a facebook.
Realizační tým projektu Venkovské školy Regionu
HANÁ společně – MAP II v Náměšti na Hané:
Ing. Kateřina Vičarová (hlavní manažerka projektu)
Mgr. Marta Husičková (koordinátorka projektu)
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

RÁDI UVÍTÁME PŘÍSPĚVKY,
NEBO KRÁTKÉ AKTUALITY
O AKTIVITĚ MÍSTNÍCH SPOLKŮ.
PŘÍSPĚVKY A DOTAZY MŮŽETE ZASÍLAT
DO REDAKCE ZPRAVODAJE KONICE:

zpravodaj.konice@seznam.cz

ZPRAVODAJ KONICE
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Děti z MŠ na návštěvě u hasičů
O tom, že i pátek 13. může být dobrým dnem, se přesvědčily děti z MŠ Konice. V rámci akce „Pátek 13.“ navštívily novou hasičskou stanici v Konici. V přízemí si děti prohlédly techniku a zařízení hasičských vozidel, vyzkoušely si výzbroj a výstroj hasičů a také jak se sedí v hasičském
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FOTOAKTUALITA

VELIKONOČNÍ VRKAČI Z ČUNÍNA
Tato velikonoční tradice se v Čuníně
dodržuje. Zapojují se i děti chalupářů
z Orlové u Karviné. Helena Podzimková

ZUŠ Konice
Na Příhonech 425, Konice

Z činnosti ZUŠ Konice
Ve školním roce 2017/18 byly MŠMT celostátně pro všechny ZUŠ vyhlášeny tyto soutěže:
soutěž v sólovém zpěvu, soutěž ve hře na dechové nástroje a přehlídka tanečních oborů. Naši
žáci se zúčastnili s velmi dobrými výsledky,
za což patří jim i učitelům velké poděkování!

autě. Potom čekaly na děti různé úkoly. Sestavovaly záchranářská vozidla z dřevěných stavebnic, vkládaček a kostek, pomáhaly zachraňovat zraněného panáčka z tunelu, zdolávaly překážkovou dráhu. V patře si potom prohlédly všechny místnosti, které hasiči potřebují pro svou
náročnou práci. Nejvíce se dětem líbila posilovna a také tyč, po které hasiči sjíždí do akce. Při
odchodu odměnili hasiči děti drobnými dárky a nafukovacími balónky. Poděkování patří společnosti BUSY STUDENÁ – paní Veronice Studené a Pavlovi Studenému, kteří nám v nepříznivém počasí zajistili zdarma svoz dětí autobusem a tak se akce mohly zúčastnit i ty naše nejmenší děti.
Lenka Řezníčková, MŠ Konice

Spisovatelka
Ivona Březinová
v naší knihovně
V současnosti nejznámější a nejčtenější spisovatelka Ivona Březinová, autorka známých
knížek pro malé i velké děti např. série Jmenuji se Alice…, Báro nebreč, Básník v báglu, Zača-

rovaná třída, Adélka a zlobidýlko, Teta to plete, O Puclíkovi, Saxána a Lexikon kouzel, navštívila naši knihovnu spolu s ilustrátorkou
Terezou Skoupilovou 12. dubna, aby dětem
3. tříd ZŠ představily svoji knihu – Pojďme
hrát divadlo. V knize je šest divadelních scénářů na motivy známých lidových pohádek.
Obsahuje i pohádkové písničky včetně notového zápisu. S úspěšnou a oblíbenou autorkou si děti vyprávěly také o tom, jak se píší

knihy, nebo kolik dá práce namalovat do knížky obrázky. V závěru besedy si mohli třeťáci prohlédnout, či zakoupit autorčiny knížky
a paní spisovatelka jim je ochotně podepsala.
Knížky od Ivony Březinové si můžete půjčit
i v našem dětském oddělení.
Na květen chystáme představení ilustrátora Adolfa Dudka pro děti z mateřské školky, pohádkové dopoledne pro děti ze základní školy, navštíví nás mateřská školka z Lipové a pro všechny velký test – Jak dobře znáte svoje město. Přijďte si v květnu vyzkoušet kvízové otázky z historie a současnosti
města Konice.
Vlasta Snášelová,
knihovnice

Zámek Konice / 24. 5. 2018
program od 14.00 hodin

Výsledky v okresním kole
Zpěv: B. Solovská – 2. místo, V. Solovský – 2. místo, B. Ošlejšková – 2. místo, S. Milarová – 2. místo, J. Švecová – 3. místo, A. V. Grulichová – diplom za účast.
Dechové nástroje dřevěné: S. Kolářová – 1. místo s postupem, E. Kitnerová – 1. místo s postupem, K. Krénarová – 1. místo, E. Trundová
– 1. místo s postupem ve hře na zobcovou i příčnou flétnu.
Dechové nástroje žesťové: L. Dostál – 1. místo,
J. Sekanina – 1. místo s postupem, G. Valenta
– 1. místo, M. Fritz – 2. místo, H. Spáčilová – 1.
místo s postupem, D. Klement – 2. místo.
Výsledky v krajském kole
Dechové nástroje: E. Kitnerová – 2. místo, S. Kolářová – 2. místo, E. Trundová – 1. místo ve hře
na zobcovou flétnu a 2. místo ve hře na příčnou flétnu, J. Sekanina – 3. místo, H. Spáčilová
– 2. místo.
V okresní přehlídce tanečních oborů získala
naše ZUŠ dvě bronzová a jedno stříbrné pásmo.
Helena Hrabalová,
zástupkyně ředitelky ZUŠ Konice

Kruh přátel hudby v Konici
Ve dnech 18. – 20. 5. 2018 se uskuteční v Olomouci celostátní setkání zástupců Kruhů
přátel hudby. Nad tímto setkáním převzal
záštitu primátor statutárního města Olomouce pan doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. Třídenního klání se zúčastní předsedové a předsedkyně, kteří vedou hudební spolky v různých
městech naší republiky a mají chuť a zájem si
navzájem předat svoje zkušenosti o činnosti
KPH a zároveň se obohatit o další kulturní zážitky. Na programu bude celá řada koncertů s prezentací umělců a uměleckých agentur. Na toto setkání se již velice těším a doufám, že obohatí nejen mě, ale bude mít přínos
pro další činnost Kruhu přátel hudby v Konici.
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská,
předsedkyně KPH

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
KVĚTEN 2018
VÝSTAVY
GALERIE ZÁMKU KONICE
Otevírací doba na str. 1

VÝSTAVA OBRAZŮ
KONICKÝCH MALÍŘŮ
JUDr. M. Dostála, F. Krejčího a F. Navrátila
Vernisáž výstavy 6. 5. 2018 v 17.00 hodin
Výstava od 6. května do 3. června 2018
NÁDVOŘÍ ZÁMKU KONICE

VÝSTAVA BONSAJÍ Bonsai klubu Haná
26. 5. / 9–17 hodin a 27. 5. / 9–16 hodin
v neděli 27. 5. poradenská služba

KPH

PROGRAM
květen 2018
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)
www.mcsrdicko.eu, tel.: 739 246 019
e-mail: charita.srdicko@centrum.cz
Zřizovatel – Charita Konice
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Pondělí (8 – 12 hodin) – Volná herna
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb
dasatrnkova@seznam.cz, 608 000 181
Třetí úterý v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143

DUO PAPILIO

Středa, pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
2. 5. – Čarodějné dopoledne
9. 5. – Svátek maminek
16. 5. – Budka v poli – pohádka
23. 5. – Zdravá svačinka
30. 5. – Den dětí

Anna Slezáková – kytara
Marcos Zuñiga – kytara, baryton

Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku

Vstupné – dobrovolné (na oba koncerty)
Žáci a učitelé ZUŠ Konice mají vstup zdarma.

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

ZUŠ – na zámku

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

KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU KONICE
Středa 9. května v 19.00 hodin

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Julián Orlický – klavír
Pátek 11. května v 19.00 hodin

Úterý 15. května v 17.00 hodin

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Jindřich a Martin Burgetovi (+ hosté)
Vstupné – dobrovolné
Čtvrtek 24. května od 14.00 hodin

ZUŠ OPEN
Celostátní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru.
Program pro širokou veřejnost. Hudba,
tanec, divadlo, výstavy v podání malých
umělců v malých i velkých městech.

ZÁMEK – prohlídky a TIC
Od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 otevřeno jen ve
všední dny 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
(So a Ne 26. a 27. 5. otevřeno – pouť v Konici)
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic
(včetně největší sbírky seker, již zapsané do
světové Guinessovy knihy rekordů) probíhá
s průvodcem. Začátek prohlídky vždy v celou
hodinu, kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka
je hodinu před ukončením otevírací doby. Minimální počet na prohlídku jsou 3 (bez slev 2)
osoby. Doba trvání prohlídky je 45 minut. (Po
dobu prohlídky může být TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení).
Informace: 739 333 721, 602 934 905

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
www.konicka.knihovna.cz

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

MIMOŘÁDNÉ AKCE – KVĚTEN 2018
11. 5. od 10.00hodin
Prezentace České průmyslové
zdravotní pojišťovny, Hana Kriklová
16. 5. od 10.00 hodin
Srdíčko pro SONS Prostějov
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z”
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV
a z dotačního titulu OL Kraje
Podpora prorodinných aktivit
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Přikládám tabulku úspěšnosti našich hráčů,
kteří odehráli alespoň 6 soutěžních partií:
Jméno

Počet partií Získané body

%

Kašparovský Petr
6
2,5
42
Hájek Pavel
6
3
50
Hajnyš Antonín
9
3,5
39
Pinkava Jaroslav
9
4
44
Frehar Jan
10
2
20
Zatloukal Mir.
7
5,5
79
Král Jan
9
4,5
50
Nedomanský L.
7
3
43
Koutný Josef
6
2
33
Burget Martin
6
3,5
58
Tak tedy máme za sebou sezónu soutěží družstev a nastává čas pro turnaje jednotlivců. Pokračuje i nadále činnost šachového kroužku.
V současné době si mohou zájemci přijít zahrát jen tak pro „radost“, ale od začátku nového školního roku začneme znovu s výukou teorie jednotlivých částí šachové hry. Upozorňuji, že schůzky šachového kroužku jsou
vždy každý čtvrtek od 13.30 hodin v budově zámku v Konici. Šachový kroužek je bezplatný. Bohuslav Kučera, ŠO TJ Sokol Konice

Program KČT KONICE
květen – červen 2018
Sobota 5. 5. 2018 Skřípov – sraz ve 12 hodin na kruháči. Po červené zn. na rozcestí za
Sládkovou skálou, přejdeme silnici a po lesní
cestě se dostaneme ke Skřípovskému mokřadu. Projdeme Skřípov, zastavíme se u nových
rybníků a zpět se vydáme po cyklostezce a lesem do Konice. 14 km.
Neděle 6. 5. 2018 Vernisáž výstavy konických malířů.
Neděle 13. 5. 2018 Okolo Romže – vlakem
v 9.11 hodin odjedeme do Prostějova. Z místního nádraží se vydáme k toku Romže a po
modré zn. pokračujeme kolem vody přes Zdětín až na Bělecký mlýn. Zpět pojedeme vlakem
v 15.23 hodin (17.23 hodin). 15 km.
Sobota 19. 5. 2018 Smržické vandr – pořádá KČT Smržice. Odjezd vlakem v 7.41 hodin
do Čelechovic, odtud pěšky do Smržic. Pochod
KČT Smržice 11, 20, 28 km. Příjezd do Konice
v 17.46 hodin. 11 km, 20 km.
Sobota 26. 5. 2018 Loštický tvarůžek – odjezd v 7 hodin auty do Loštic. Pochod dle propozic KČT Loštice. 15 km, 25 km.
Neděle 27. 5. 2018 Konická pouť
Sobota 2. 6. 2018 Pohádkový les Dzbel –
odchod v 9.00 hodin přes Sládkovu skálu na
Šubířov, odtud do Dzbele. Návštěva akce, dále
pěšky do Konice. 15 km.

TJ Sokol Konice
Šachy
Vážení přátelé šachové hry. V minulém příspěvku jsem vyslovil obavu, že naše umístění
v Oblastním přeboru – Jih nedopadne dobře.
Avšak v posledním kole této soutěže jsme dokázali vyhrát v Olomouci proti ŠK Sigmia Olomouc A, čímž jsme se v tabulce dostali před
tento tým a ještě i před TJ Sokol Citov. A tak
jsme se posunuli z předposledního 11. místa
na celkové 9. a tím se v soutěži udrželi i pro
příští sezónu.

4. – 10. 6. 2018 Mariánské Lázně – týdenní
turistický výlet. Program bude přihlášeným
účastníkům dodán.
Sobota 16. 6. 218 Buchlovice, Buchlov, Velehrad – jednodenní autobusový výlet. Odjezd
v 7.00 hodin z autobusového nádraží v Konici.
Sobota 23. 6. 2018 Konické štrapáce – sraz
v 7.30 hodin u restaurace Na bytovkách. Pochod KČT Přerov a KČT Konice. (6, 10, 20, 35,
50 km). 10 km, 20 km.
25. 6. – 1. 7. 2018 Krkonoše – Pec pod Sněžkou – týdenní výlet spojený s turistikou. Program bude přihlášeným dodán.
Pěkné turistické zážitky.

ZPRAVODAJ KONICE

květen 2018

Výstava
bonsají
Bonsai klub Haná při ČZS Prostějov 1 pořádá
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem
Konice na nádvoří Zámku v Konici

ve dnech 26. a 27. května

VÝSTAVU BONSAJÍ
Otevřeno:
sobota 26. 5. 9.00 - 17.00 hodin
neděle 27. 5 9.00 - 16.00 hodin
Poradenská služba
V neděli ukázky tvarování stromů
včetně stromů přinesených
návštěvníky výstavy
www.bkhana.cz

SDH KONICE
Soutěž O ZLATOU VAŘEČKU
Konice
Drahany 14. 4. 2018
Mladí hasiči z Konice se zúčastnili v soutěži
O zlatou vařečku v Drahanech. Součástí kuchařské soutěže je také branný závod, kde si
mladí hasiči ověří své dovednosti, jako například střelbu ze vzduchovky, uzlování, topografii a nebo třeba zdravovědu.
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Charita Konice slouží potřebným už čtvrt století
pokračování ze str. 1 ...charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. V srpnu 1996 byl dispečink
Charity přemístěn do domu s pečovatelskou službou a střediskem denní hygieny, ve kterém město
Konice zřídilo 10 sociálních bytů. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba poskytovala od počátku komplexní péči v domácím prostředí (spolupráce zdravotních sester a ošetřujících lékařů, osobní hygiena a ošetřovatelské úkony, dovoz obědů, nákupy, úklid). Později došlo na základě změn v legislativě k osamostatnění pečovatelské služby a k přejmenování ošetřovatelské služby na Domácí
zdravotní a hospicovou službu. K oběma službám se přidala ještě půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek.
V roce 1997 se Charita Konice také významně podílela na pomoci oblastem postižených velkými povodněmi. Na základě konkrétních požadavků postižených oblastí byly vypraveny tři nákladní automobily s materiální pomocí (trvanlivé potraviny, balená voda, hygienické a dezinfekční prostředky,
obuv, šatstvo, deky, spací pytle aj.). Na základě prosby Charity Uherské Hradiště byly v rámci pomoci
poslány další dvě nákladní Avie s obilím a šrotem.
V letech 1995 –2000 zajišťovala provoz Domu pokojného stáří Ludmírov. Domov pro seniory to pro Charitu Konice nebyl jediný. V září 1997 obdržela od zlínské firmy STINEX za symbolickou cenu třípodlažní administrativní budovu v Bohuslavicích. V letech 1997 –98 došlo k přestavbě této budovy na charitní dům pokojného stáří. V zimních měsících 1998 sloužilo první podlaží objektu pro lidi z oblastí
postižených povodněmi (z Uherského Hradiště a Olomouce). V současnosti je Dům pokojného stáří
po několika dílčích rekonstrukcích čtyřpodlažní budovou určenou pro 47 uživatelů, s bezbariérovým
přístupem a lůžkovým výtahem do všech poschodí. Součástí domova je upravená zahrada s posezením a altánkem. V současné době je v našem domově 15 jednolůžkových a 16 dvoulůžkových pokojů.
V roce 2007 byl zahájen projekt „Komunitní plánování sociálních služeb Konicka“. Jeho realizátorem
je Charita Konice až dosud. V rámci tohoto projektu vznikl také projekt mateřského centra Srdíčko,
které vloni oslavilo 10 let své činnosti. K Srdíčku se časem přidal také klub seniorů.
K Charitě již od roku 2000 patří neodmyslitelně Tříkrálová sbírka, kterou místní obyvatelé každoročně štědře podporují a do které se zapojují stovky dobrovolníků.
Protože není v možnostech tohoto článku vše z historie a současnosti Charity Konice popsat podrobně, zveme Vás na oslavu 25. výročí jejího založení, kde krom jiného programu bude vše prezentováno. Nejen dobrovolníkům a dárcům, ale všem, kteří Charitu Konice v její historii jakkoli podpořili,
patří upřímné a velké díky. Bez podpory by Charita a její týmy kvalitních a obětavých pracovníků
nikdy nemohly pomáhat stovkám potřebných, kteří si sami neumí nebo nemohou pomoci. Přijměte
pozvání a přijďte čtvrtstoletí její existence oslavit.
Marek Navrátil, Charita Konice

Umístění:
Branný závod mladší žáci:
z 16 týmů – 4., 5. a 14. místo
Branný závod starší žáci:
ze 17 týmů – 14. místo
Zlatá vařečka: 14. místo z 21 týmů
Více fotografií naleznete
na Facebooku SDH Konice.

dobryandel.cz
733-119-119
dobryandel@dobryandel.cz

2 rodiny z Konice a dalších 45 z Prostějovska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují! Ne každý je informován, že může
o finanční pomoc zažádat.
Typicky se jedná o rodiny, ve kterých se dítě potýká s onkologickým onemocněním, selháním ledvin či
jater, vážnou metabolickou poruchou, a dalším těžkým kombinovaným postižením. Kromě dětských
pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Jak můžete pomoci právě vy? Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již
zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, dárci – Dobří andělé – rodinám rádi pomohou. Staňte
se i vy Dobrými anděly! Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše
finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře.
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