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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
ZUŠ Konice
Na Příhonech 425, Konice

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KONICE
Den plný umění – Zastavte se na chviličku, na tanec či na písničku!
Program:
14.00 – 16.00 Prezentace hudebního, tanečního
a literárně-dramatického oboru
(Masarykovo náměstí Konice)
17.00 Vernisáž výstavy výtvarného oboru
(galerie zámku Konice)
18.00 „Večer s klasikou“
(koncert učitelů – koncertní sál zámku Konice)

První termíny přijímacích
zkoušek ke studiu v ZUŠ Konice
pro školní rok 2019/2020
se budou konat v týdnu
od 17. do 21. 6. 2019.
Výuka bude probíhat v těchto
oborech: hudební, taneční, výtvarný
a literárně-dramatický.
Přihlásit mohou rodiče děti od 5 let,
a to v budově školy – Konice,
Na Příhonech 425 a na pobočkách ZUŠ.
Konkrétní termíny přijímacích
zkoušek do jednotlivých oborů
a studijních zaměření jsou uvedeny
na webových stránkách školy:
www.zuskonice.cz
Bc. Daniela Blahová,
ředitelka ZUŠ Konice

Jaro v MŠ Konice
Počátkem března měly děti z Mateřské školy v Konici nevšední dopoledne. Navštívily hasičskou zbrojnici.
Prostory hasičské zbrojnice se proměnily ve výukovou učebnu plnou hadic,

Volby
do Evropského
parlamentu

Starosta města Konice
oznamuje, že volby
do Evropského parlamentu
se budou konat:
v pátek 24. května 2019
od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 25. května 2019
od 8.00 do 14.00 hodin
v obvyklých volebních místnostech. Volič je při hlasování
povinen prokázat svou
totožnost a státní občanství.
Ing. Michal Obrusník, starosta města

seker, přileb a dalších věcí, které hasiči ke své práci potřebují. Děti bedlivě
poslouchaly poutavý výklad, prohlédly si hasičská auta a další techniku.
Došlo i na zvuk sirény. Z návštěvy hasičské zbrojnice měly děti veliký zážitek.
Dalším, koho měly děti možnost
poznat, byli policisté z Obvodního
oddělení Policie České republiky
v Konici.
Pod záštitou zástupce vedoucího přijeli do školky policisté, kteří s sebou
vzali i kolegu kynologa. Policisté ...
pokračování na str. 6

Konický den řemesel 2019
Muzeum řemesel Konicka připravuje ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem, SDH, místními spolky a organizacemi v sobotu dne 8. června 2019 od 10 do 16 hodin v Konici u zámku akci
Konický den řemesel 2019. Kulturně-společenská událost se koná
k 10 letému výročí založení Muzea řemesel Konicka. Součástí programu bude vystoupení místních uměleckých, hudebních a tanečních souborů. Pro děti bude připraven bohatý doprovodný program, atrakce a soutěže. V pravé poledne bude za účasti představitelů města Konice a Olomouckého kraje slavnostně odhalen nový
exponát sbírky Muzea řemesel, který se bude ucházet o zápis do
Guinessovy knihy rekordů. Muzeum tak naváže na úspěch s rekordní největší sbírkou seker s největší sekerou na světě, u které se zápis do Guinnesovy knihy rekordů podařil.
Podrobnosti týkající se programu očekávejte v červnovém vydání
zpravodaje a na plakátech. Budeme se těšit na hojnou účast.
Za Muzeum řemesel Konicka Mgr. Tomáš Šín
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Zastupitelstvo
města Konice
25. března 2019
Zápis č. 4/2019
ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města Konice konaného dne 25. března 2019
v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Jakub Vlček, František Novák,
Tomáš Vrba, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold
Rozehnal, Ing. Michal Obrusník, Antonín Vymětal, Pavel Studený, Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Šín, Vlastimil Šmída
Omluveni: Ing. Petr Ullman
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od 4. 2.
2019 do 25. 3. 2019.
3. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
„Tělocvičná jednota Sokol Konice”.
4. Směrnice pro používání sociálního fondu.
5. Rozpočtové opatření č. 10/2019.
6. Majetkoprávní záležitosti.
7. Žádost ZŠ a G města Konice, příspěvkové organizace, o schválení podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z fondů EU
a to v návaznosti na výzvy MAS Region Haná
– IROP.
8. Žádost vybudování chodníku na Jiráskově
ulici.
9. Pověření starosty o rozhodování na akci
„Vytvoření komunitního centra v Konici“.
10. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
11. Usnesení a závěr.
Ad 1) Jednání Zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
Ing. Michal Obrusník. Seznámil přítomné s programem jednání a doplnil program o bod č. 8
Žádost vybudování chodníku na Jiráskově ulici
a o bod. č. 9 Pověření starosty o rozhodování na
akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“,
přičemž podkladové materiály byly předloženy
na jednání zastupitelstva. V souladu s jednacím
řádem jmenoval starosta zapisovatelkou jednání
paní Veroniku Kvapilovou a dva ověřovatele zápisu, pana Tomáše Vrbu a pana Antonína Vymětala.
Program byl schválen poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 4. února 2019 do
25. března 2019.
Pan starosta podal vysvětlení k usnesení RM
č. 21 z 11. 3. 2019 ve věci sběru pneumatik na
sběrném dvoře ve spolupráci s firmou MAREK
spedition, s. r. o.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů
14 –0 –0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Konice z rozpočtu města na
rok 2019. Na základě podané žádosti byly finanční prostředky zahrnuty a schváleny v rozpočtu
roku 2019.

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: 47919 949, ve výši 100 000 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál týkající se Směrnice pro používání sociálního fondu. Na upozornění auditora města Ing. Jiřího Turoně došlo k úpravě původní směrnice č. 1/2016.
Nově bylo rozděleno používání fondu pro zaměstnance a pro uvolněné členy zastupitelstva. Od
1. 1. 2018 došlo ke změně zákona o obcích a nyní
jsou v §80 taxativně vymezeny požitky, které lze
z fondů nebo jiných zdrojů poskytnout členům
zastupitelstva obce za obdobných podmínek jako zaměstnancům obce.
Uvolněným členům zastupitelstva již nadále nelze poskytovat:
• Sociální výpomoci v případě mimořádné životní tísně.
• Odměny při pracovních výročích.
• Odměnu při prvním získání nároku na důchod.
Ke schválení směrnice o používání sociálního fondu je příslušné podle § 84 odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvo obce.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál rozpočtového opatření č. 10/2019. Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města, kdy vyhláškou č. 329/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, byl zrušen v rozpočtové skladbě paragraf 5212 ochrana obyvatelstva, položka 5901
nespecifikované rezervy a byl nahrazen novým paragrafem 5213 krizová opatření, položkou 5903
rezerva na krizová opatření. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 bylo rozpočtováno na
paragrafu 5212 ochrana obyvatelstva 10 000 Kč.
Tímto rozpočtovým opatřením dochází k převodu finančním prostředků na platný paragraf a položku, tak jak vyžaduje nová vyhláška. Při přípravě novely rozpočtové skladby bylo avizováno, že
bude stanovena povinná finanční rezerva. Zatím
tato úprava zákona nebyla přijata. Rozpočtové
opatření ve výši 10 000 Kč .
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál majetkových záležitostí:
a) Prodej části pozemku p. č. 5704 v k. ú. Konice
– Ing. V. T. Po rozpravě týkající se zejména prodejní ceny pozemku, ve které vystupovali nejvíce
pan starosta a pan Ing. Doseděl byl předložený
materiál stažen z jednání zastupitelstva města
k novému projednání v radě města.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
b) Smlouva o bezúplatném převodu majetku –
HZS Olomouckého kraje. Ing. Mrkva (odbor dopravy, oddělení krizového řízení) požádal Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje o bezúplatný převod radiostanice včetně vozidlového
adaptéru do majetku města. Radiostanice včetně adaptéru bude umístěna ve vozidle JPO III Konice CAS K 25 Liaz 101.860. Důvodem je zkvalitnění komunikace mezi jednotkou SDH města
a Krajským operačním a informačním střediskem
Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Převodem nevzniknou městu žádné náklady.
MPO žádá o schválení Smlouvy o bezúplatném
převodu majetku. Rada města Konice dne 18. 2.
2019 usnesením č. 6/2019 doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit uzavření Smlouvy
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o bezúplatném převodu od vybrané účetní jednotky – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje – do majetku města Konice.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
c) Žádost o zrušení předkupního práva a věcného břemene k pozemku p. č. 1427/2 v k. ú. Konice – Ing. P.
Ing. J. P. žádá o zrušení předkupního práva a věcného břemene cesty k pozemku p. č. 1427/2
v k. ú. Konice. Jedná se o pozemek pod budovou
č. p. 354 v Konici (budova bývalého soudu). O zrušení žádá, protože se rozvedl, získal výhradní
vlastnictví k výše uvedené nemovitosti. Z důvodu finančního vyrovnání s bývalou manželkou
převede vlastnické právo k nemovitosti na jím
vlastněnou právnickou osobu, proto požaduje
po městě zrušení předkupního práva a věcného
břemene. Předkupní právo a věcné břemeno bylo
zřízeno v roce 1997. Současně byl zatížen pozemek 1427/1. V té době byl vlastníkem OP Prostějov. Při prodeji pozemků Ing. P. město Konice
předkupního práva nevyužilo. V roce 2015 bylo
u pozemku 1427/1 zrušeno předkupní právo
a věcné břemeno cesty bylo změněno na věcné
břemeno inženýrské sítě (kanalizační přípojka).
U pozemku 1427/2 v té době k žádné změně nedošlo. MPO navrhuje překupní právo a věcné břemeno cesty k pozemku p. č. 1427/2 zrušit s tím,
že veškeré náklady spojené se zrušením bude
hradit Ing. P. Rada města Konice dne 18. 2. 2019
usnesením č. 6/2019-26 doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit zrušení předkupního
práva a věcného břemene cesty k pozemku p. č.
1427/2 v k. ú. Konice.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
d) Darování podílů na pozemcích v k. ú. Konice
a Runářov – H., D. Pan J. H., paní L. H. a paní I. D.
nabízí městu Konice darování vlastnických podílů na pozemcích: pan J. H., podíl 1/720 na p. č.
3122 v k. ú. Runářov, LV 1043, podíl 95/20085
na p. č. 4040, 4086, 5287, 5494 a 5495 v k. ú. Konice LV 1847, paní L. H., podíl 1/720 na p. č. 3122
v k. ú. Runářov, LV 1043, podíl 95/20085 na p. č.
4040, 4086, 5287, 5494 a 5495 v k. ú. Konice, LV
1847, paní I. D. podíl 1/720 na p. č. 3122 v k. ú.
Runářov, LV 1043, podíl 95/20085 na p. č. 4040,
4086, 5287, 5494 a 5495 v k. ú. Konice, LV 1847.
Na LV 1043 v k. ú. Runářov je zapsáno 85 spoluvlastníků. Město Konice má podíl na tomto LV ve
výši 3/60. Darováním podílu 3/720 by město mělo podíl ve výši 13/240. Na LV 1847 v k. ú. Konice
je zapsáno 42 spoluvlastníků. Město Konice na
tomto LV nemá podíl. Darováním by získalo podíl ve výši 19/1339. Vedoucí odboru životního
prostředí Bc. Nerad darování pozemků nedoporučuje – viz příloha č. 6. MPO rovněž navrhuje
dar nepřijímat. V případě, že město dar přijme,
pak bude hradit veškeré náklady spojené s darováním. Vzhledem k velkému počtu vlastníků
bude hospodaření na pozemcích komplikované
a nebude možné náklady přefakturovat ostatním
spoluvlastníkům pro jejich nedohledatelnost.
Rada města Konice usnesením ze dne 11. 3. 2019
nedoporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit darování podílů na pozemcích v k. ú. Konice
a Runářov do vlastnictví města Konice.
Pan Šmída vyjádřil názor, že by město mělo darované pozemky přijmout, názor odůvodnil skutečností, že v minulosti Městský národní výbor při
výkupu nemovitosti rodiny H. pro výstavbu pošty získal 3/60 pozemku p. č. 3122 v k. ú. Runářov.
Pan starosta sdělil, že stav vlastnictví uvedených
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pozemků je hodně komplikovaný a složitý, některé vlastníky nelze dohledat, darovaný podíl např.
na p. č. 3122 by představoval necelých 5 m2. Je
pochopitelné, že zájmem vlastníků je darovat majetek, který je pro ně zátěží, ovšem pro město by
přijetí daru bylo pouze převzetím zátěže z vlastníků na město. Smysluplné by bylo pouze získání pozemků od všech vlastníků, což je administrativně nereálné.
Schváleno poměrem hlasů 13 –0 – 1 (zdržel se pan
Šmída).
Ad 7) Žádost o schválení podání žádosti o přidělení finančních prostředků z fondů EU – ZŠ a G
města Konice, příspěvková organizace.
Žádost o schválení podání žádosti o přidělení finančních prostředků z fondů EU. Projekt je určen
pro Základní školu a gymnázium města Konice,
příspěvkovou organizaci. Část projektu bude investiční a část neinvestiční. Projekt bude zaměřen na zkvalitňování podmínek pro základní vzdělávání. Plánovaný termín vyhlášení výzvy je měsíc duben – květen 2019.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 8) Žádost vybudování chodníku na Jiráskově
ulici.
Město Konice připravuje záměr na vybudování
chodníku v Jiráskově ulici. Celková délka pěší komunikace je 598,5 m. Pro úsek pod viaduktem
bude podána žádost o dotaci do Regionu Haná.
Při zpracovávání žádosti o dotaci je přílohou Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility. Z toho vyplývá povinnost pojednat záměr
s veřejností na veřejném Zastupitelstvu města
Konice. V Jiráskově ulici chodník chybí a chodci
se zde pohybují pouze po okraji vozovky. Hrozí
zde zvýšené riziko jejich střetu s projíždějícími
vozidly. Z hlášení občanů městské policii je zřejmé, že dochází k životu ohrožujícím situacím při
průchodu chodců. Největším rizikem jsou postiženy osoby s omezenou schopností pohybu, senioři nebo maminky s kočárky. V poslední době
došlo ke zvýšení dopravy v Jiráskově ulici. Komunikaci využívají vozidla jedoucí směrem na Brno,
do závodu společnosti LINAPLAST na Skřípově
a také lesní technika přepravující vytěžené dřevo.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 9) Pověření starosty o rozhodování na akci
„Vytvoření komunitního centra v Konici“.
V průběhu realizace stavebních prací dochází ze
strany zhotovitele k nacházení nedostatků v projektové dokumentaci, zejména nesouladu mezi
projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem stavby, kdy projektovou dokumentací navržené práce nejsou dostatečně popsány a některé
z nich nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
Jedná se např. o chybějící hydroizolační nátěr pod
stěrkovou podlahou, podlaha na podium není zahrnuta v rozpočtu, nespecifikované informace
podlah vzhledem ke kluzným vlastnostem použitých materiálů atd. Tyto nedostatky generují nejčastěji vícenáklady, které je ale vhodné pro řádné užívání objektu a splnění všech technických
norem realizovat.
Výše uvedené nedostatky je nutné, vzhledem
k termínu dokončení stavby (tj. 30. 9. 2019) řešit bezodkladně, proto navrhujeme, aby o možných změnách či upřesnění vlastností a volby materiálů, v průběhu stavby, mohl rozhodnout starosta města Konice okamžitě na kontrolním dni.
Pan starosta podrobně informoval o problémech
při jednání se stavební firmou. Ing. Doseděl navrhl upravit usnesení, aby pověřený nebyl pan
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starosta, ale rada města. V tomto smyslu bylo navržené usnesení upraveno a o něm hlasováno.
Schváleno poměrem hlasů 14 –0 –0.
Ad 10) Připomínky, dotazy:
Pan starosta podal informaci, že v pátek proběhlo setkání s osadním výborem v Runářově.
Pan starosta informoval, že uvažuje o řešení kanalizace v místních částech, kde je problém s likvidací splaškových vod a nastínil dvě možné varianty:
- budovat domovní čistírny s částečnou finanční
podporou města
- pořídit obecní fekál, např. přes mikroregion
a zajistit vyvážení stávajících jímek na ČOV v Konici za provozní náklady
Další vývoj navrhovaných řešení bude záviset na
posouzení variant odborem životního prostředí.
Pan starosta vyzval členy zastupitelstva, aby se
na něj obrátili, pokud by v této věci měli nějaké
návrhy, připomínky a podobně.
Pan Dedek, Čunín – vrátil se ke sběru pneumatik,
že řada občanů nakupuje pneumatiky na internetu a staré odvážejí na sběrný dvůr.
Pan starosta: „Pneumatiky jsou předmětem zpětného odběru, je možné, že pokud jsou zakoupeny v internetovém obchodě, tak si pneuservis
účtuje drobný poplatek.“
Pan Dedek, Čunín: „Mluvilo se o chodníku v Jiráskově ulici, ale nové chodníky na Chmelnici, na
Cihelnu jsou dnes rozpadlé.“
Pan starosta poděkoval za podnět k zařazení do
plánu oprav.
Pan Ing. Doseděl: „Má se opravovat silnice Kandia – Nová Dědina, ví se o tom něco?“
Pan Ing. Procházka, vedoucí odboru dopravy MěÚ
Konice: „Je to mimo náš správní obvod, informaci máme.“
Pan Škrabal, Runářov reaguje na informaci pana
starosty o páteční schůzce: „Kontejnery plní projíždějící, chaty v Runářově nejsou.“
Pan Škrabal, Runářov se dotázal na revizi parkovacích karet podle zápisu zastupitelstva ze 4. 6.
2018.
Pan starosta odpověděl, že v současnosti nemá
potřebu se parkováním na náměstí zabývat, v letošním roce dojde k rozšíření parkovacích míst
na náměstí, počet vydaných parkovacích karet
převyšuje počet parkovacích míst.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy
a připomínky, starosta poděkoval za účast a jednání zastupitelstva ve 20.10 hodin ukončil.
Usnesení 4/2019
Zastupitelstvo města Konice dne 25. března 2019:
1. Zastupitelstvo města Konice schvaluje program jednání zastupitelstva.
2. Zastupitelstvo města Konice schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 4. 2. 2019
do 25. 3. 2019.
3. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Tělocvičná jednota Sokol Konice:
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost „Tělocvičná jednota Sokol Konice“, ve výši 100 000 Kč.
b) Zastupitelstvo města Konice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Tělocvičná jednota Sokol Konice“ IČ: 47919949, ve
výši 100 000 Kč.
4. Směrnice pro používání sociálního fondu – Zastupitelstvo města Konice schvaluje podle § 84
odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
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Směrnici města Konice č. 1/2019 Směrnice pro
používání sociálního fondu.
5. Rozpočtové opatření č. 10/2019:
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019. Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města, kdy vyhláškou č. 329/2018 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
byl zrušen v rozpočtové skladbě paragraf 5212
ochrana obyvatelstva, položka 5901 nespecifikované rezervy a byl nahrazen novým paragrafem
5213 krizová opatření, položkou 5903 rezerva na
krizová opatření. Ve schváleném rozpočtu města na rok 2019 bylo rozpočtováno na paragrafu
5212 ochrana obyvatelstva 10 000 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením dochází k převodu finančním prostředků na platný paragraf a položku, tak
jak vyžaduje nová vyhláška. Při přípravě novely
rozpočtové skladby bylo avizováno, že bude stanovena povinná finanční rezerva. Zatím tato úprava zákona nebyla přijata. Rozpočtové opatření ve
výši 10 000 Kč.
6. Smlouva o bezúplatném převodu majetku –
HZS Olomouckého kraje. Zastupitelstvo města
Konice schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu od vybrané účetní jednotky – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje do majetku města Konice. Bezúplatný převod
se týká 1× radiostanice ruční SMART včetně adaptéru vozidlového.
7. Žádost o zrušení předkupního práva a věcného břemene k pozemku p. č. 1427/2 v k. ú. Konice – Ing. P. Zastupitelstvo města Konice schvaluje zrušení předkupního práva a věcného břemene cesty k pozemku p. č. 1427/2 v k. ú. Konice.
Náklady spojené se zrušením předkupního práva a věcného břemene cesty ponese Ing. P.
8. Darování podílů na pozemcích v k.ú. Konice a Runářov – H., D. Zastupitelstvo města Konice neschvaluje darování podílu na pozemku p. č. 3122 v k. ú.
Runářov a podílů na pozemcích p. č. 4040, 4086,
5287, 5494 a 5495 v k. ú. Konice od pana J. H., paní L. H. a paní I. D. do vlastnictví města Konice.
9. Žádost o schválení podání žádosti o přidělení
finančních prostředků z fondů EU – ZŠ a G města
Konice, příspěvková organizace. Zastupitelstvo
města Konice schvaluje Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, podání
žádosti o přidělení finančních prostředků z fondů EU v rámci výzvy IROP – CLLD, PO 4 – Komunitně vedený místní rozvoj, SC 4.1 (kolové výzvy
MAS) 68. Výzva IROP – ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 2.4, Výzva MAS Region
Haná – IROP – Infrastruktura základních škol.
10. Vybudování chodníku na Jiráskově ulici:
a) Zastupitelstvo města Konice projednalo na svém
veřejném zasedání záměr na Vybudování chodníku v Jiráskově ulici.
b) Zastupitelstvo města Konice schvaluje podání žádosti o dotaci do výzvy Bezpečnost dopravy
Regionu Haná.
11. Pověření starosty o rozhodování na akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“:
a) Zastupitelstvo města Konice pověřuje radu
města Konice k rozhodování o případných vícepracích, méněpracích a dalších technických záležitostech, nutných k řádné realizaci akce „Vytvoření Komunitního centra v Konici“, a to na základě předchozího vyjádření technického dozoru investora.
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b) Zastupitelstvo města Konice ukládá Radě města Konice povinnost pravidelně informovat zastupitelstvo města o případných vícepracích, méněpracích a dalších technických záležitostech,
nutných k řádné realizaci akce „Vytvoření Komunitního centra v Konici“.

Rada města Konice
8. dubna 2019
Usnesení č. 8/2019
1. Rada města Konice:
a) Vyhlašuje záměr propachtovat část p. č. 1239
o výměře 3 982 m2, část p. č. 1235 o výměře 116 m2
v k. ú. Březsko, část p. č. 4466 o výměře 309 m2,
část p. č. 1468 o výměře 266 m2, část p. č. 4464
o výměře 119 m2 v k. ú. Konice (o celkové výměře 4 792 m2).
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zpracovat
a zveřejnit záměr v souladu s výše uvedeným bodem.
2. Rada města Konice:
a) Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 04-2019 mezi městem Konice a p. M. R.
týkající se nájmu části pozemku p. č. 135 v k. ú.
Konice o výměře 39,7 m2 dle přílohy č. 02b důvo2
dové zprávy – za cenu 4 Kč/m /rok.
b) Schvaluje uzavření Smlouvy č. 05-2019 o výpůjčce nemovitosti mezi městem Konice a p. D. S.,
týkající se výpůjčky části pozemku p. č. 135 v k. ú.
Konice o výměře 174,5 m2, dle přílohy č. 02c důvodové zprávy.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru uzavřít
smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
3. Rada města Konice:
a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Konice a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., na pozemku p. č.
501/3, 4956, 4962, 4964 a 4974 v k. ú. Konice
spočívající v právu umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru uzavřít
výše uvedenou smlouvu.
4. Rada města Konice schvaluje Mateřské škole
Konice, příspěvkové organizaci, podání žádosti
o přidělení finančních prostředků z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvy
č. 02_18_063 Šablony II.
5. Rada města Konice:
a) Vyhlašuje záměr pronajmout garáž, která je
součástí pozemku p. č. 1425 v k. ú. Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
a zveřejnit záměr v souladu s výše uvedeným
bodem.
6. Rada města Konice schvaluje poskytnutí neúčelových finančních darů (dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění) ve výši 1 000 Kč rodičům dítěte při účasti
na „vítání občánků“, které se bude konat dne
27. 4. 2019.
7. Rada města Konice neschvaluje převod neupotřebitelného majetku Základní školy a gymnázia
města Konice, příspěvkové organizace do vlastnictví zřizovatele. Souhlasí s převedením majetku do vlastnictví jiné osoby v souladu s bodem c)
odstavce 3) části B zřizovací listiny (24/2010/6a).
8. Rada města Konice:
a) Schvaluje zvýšení nájemného v nájemních
smlouvách nebytových prostor a vybraných pozemků od 1. 7. 2019 o průměrnou roční míru
inflace ve výši 2,1 %.

ZPRAVODAJ KONICE
b) Ukládá MPO zvýšit nájemné v souladu s výše
uvedeným usnesením.
9. Rada města Konice:
a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti
č. 06-2019, uzavřenou mezi městem Konice
a Základní uměleckou školou Konice, Na Příhonech 425, Konice, IČ: 00402320. Jedná se o vystoupení žáků ZUŠ na Masarykově nám. v Konici
31. 5. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin v rámci celostátního happeningu ZUŠ OPEN.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu uzavřít
smlouvu dle výše uvedeného bodu a).
10. Rada města Konice:
a) Souhlasí s umístěním bankomatu KB v budově Městského úřadu č. p. 28.
b) Schvaluje uzavření Smlouvy o umístění peněžního automatu mezi městem Konice a Komerční
bankou, a. s.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru uzavřít
smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
11. Rada města Konice schvaluje změnu odpisového plánu pro rok 2019 Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.
12. Rada města Konice:
a) Neschvaluje poskytnutí dotace SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
z. s., oblastní odbočka Prostějov, IČ: 65399447,

květen 2019
a to z důvodu, že žádost nesplňuje obsah písemné žádosti tak, jak vyžadují Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Konice bod 1) a dále
žádost nebyla podána včas, tj. do 31. 10. kalendářního roku předcházejícího roku, na který jsou
prostředky požadovány, Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města Konice bod 2). Z uvedené žádosti není zřejmé jaké má organizace náklady
v souvislosti s poskytováním služby občanům
města Konice.
b) Ukládá odboru sociálních věcí informovat žadatele.
13. Rada města Konice:
a) Neschvaluje poskytnutí dotace spolku Jdeme
Autistům Naproti, z. s., Olomouc, IČ: 27041972,
a to z důvodu že organizace nepodala žádost včas,
tj. do 31. 10. kalendářního roku předcházejícího
roku, na který jsou prostředky požadovány (Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Konice, bod 2).
Z uvedené žádosti není zřejmé jaké má organizace náklady v souvislosti s poskytováním služby občanům města Konice.
b) Ukládá odboru sociálních věcí informovat žadatele.

v letošním roce
upřesnění zahájení na našem facebooku,
nebo na našich stránkách
předběžný odhad sklizně je druhá polovina května
(v závislosti na počasí)
samosběr bude probíhat v areálu družstva v Chornicích

Sklizeň je jednoduchá a rychlá vzhledem k tomu, že jahody pěstujeme
na vyvýšených stolech ve fóliovnících. Díky tomu bude sklizeň probíhat
ZA KAŽDÉHO POČASÍ. Sklízí se čisté jahody, ke kterým se NEOHÝBÁTE.
Trnavská 267 | 569 42 Chornice | www.malohanackazelenina.cz

Malohanácká zelenina

Sbor dobrovolných hasičů Dzbel
ve spolupráci s obcí Dzbel pořádá dne

1. 6. 2019

XXVII. ročník „Pohádkového lesa”
Od 8.00 hodin na tábořišti „Borová”
-

(zase nikdo nezmokne)

soutěže, dětský jarmark. lukostřelci, malování na obličej
střelba ze vzduchovky - myslivci
ukázka požárního útoku s přehlídkou hasičské techniky
ukázka dobových uniforem s historickou vojenskou technikou
odměny pro děti, bohaté občerstvení

poslední vstup do pohádkového lesa ve 12.00 hodin!

SHOW S VELKÝMI HADY
VYSTOUPENÍ SKUPINY HISTORICKOHO ŠERMU ROMA VICTOR
Odpoledne - recesní spartakiáda (Kdo neviděl, neuvěří!)

Posílené vlakové spojení: PV hl.n. 08.02
zpět: Dzbel
16.05

SDH Dzbel děkuje všem
sponzorům a příznivcům
www.sdhdzbel.cz

ZPRAVODAJ KONICE

květen 2019
14. Rada města Konice:
a) Schvaluje TJ Sokol Konice pronájem zámeckého areálu (parku) v Konici za účelem pořádání taneční zábavy 15. 6. 2019 od 20.00 hodin do
03.00 hodin dne následujícího. (Dle usnesení Rady města Konice č. 18/2008, bodu 22, činí cena
za pronájem zámeckého areálu 6 000 Kč/akce/
den + DPH 21%).
b) Neschvaluje panu T. G., IČ: 64261867 pronájem zámeckého areálu (parku) v Konici za účelem
pořádání taneční zábavy 15. 6. 2019 od 20:00 hodin do 03.00 hodin dne následujícího.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
dle výše schválených podmínek smlouvu o pronájmu a oznámit druhému zájemci, že jeho žádost se zamítá.
Usnesení byla schválena v poměru: pro 5 proti 0
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INZERCE

INZERCE

PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ

Koupíme rodinný dům,
bez nutnosti velkých oprav.

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

Tel. i SMS: 732 307 348

Dobrý den, touto cestou
sháním chatu nebo chalupu.
Děkuji za nabídku.

Engineering progress
Enhancing lives

Zajímá Vás,
jak to u nás
chodí?

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.

Občané se při setkání
s představiteli města aktivně
zapojili do plánování aktivit
v komunitním centru
Od setkání občanů s představiteli města na zámku v Konici už uběhl nějaký čas. Hojná účast na
setkání ukázala, že vás zajímá, co se děje a bude
dít s budovou bývalé sokolovny. Řada návštěvníků ocenila prezentaci připravenou firmou, která

Mobil: 732 715 302

Přijďte se k nám podívat!
Ukážeme Vám nový závod PEPSIN.
Rádi Vás přivítáme v těchto dnech:
7. 5. v 10.00 (úterý)
21. 5. v 10.00 a 15.00 (úterý)
23. 5. v 10.00 a 15.00 (čtvrtek)
Zájemci o prohlídku se mohou hlásit na tel.: 465 357 325

SKLÁRNY MORAVIA a.s.
výrobce obalového skla s dlouholetou tradicí

PŘIJME ZAMĚSTNANCE
do nepřetržitého provozu na pracovní pozice:

DĚLNÍK SKLÁŘSKÉ VÝROBY
• STROJNÍK SKLÁŘSKÝCH STROJŮ
•

Co Vám nabízíme?
- Práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru
- Měsíční a pololetní odměny v závislosti na výsledcích firmy
- Dlouholetou spolupráci na pracovní poměr
- Pět týdnů dovolené
- Příspěvek na stravování
- Příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
- Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Máme zájem o spolehlivé zaměstnance, kteří budou ochotni pracovat
v nepřetržitém provoze.
Bližší informace k nabízené práci rádi poskytneme při osobním setkání
nebo telefonicky. Všechny dotazy Vám zodpoví paní Ivona Petrová.
Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:

SKLÁRNY MORAVIA, a.s., 679 39 Úsobrno 79
e-mail: iva.petrova@sklomoravia.com, tel.: 739 661 710, 576 427 706

w w w. s k l o m o r a v i a . c z

Máte zájem
o práci?
Napište nám!
REHAU Automotive, s.r.o.
Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
tel.: 465 357 325
e-mail: linda.haikerova@rehau.com
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provádí rekonstrukci budovy. Ta ukázala nejen
původní, značně zdevastovaný, stav budovy, ale
provedla přítomné celou dosavadní rekonstrukcí až do prosince 2018. Následovala část vedená
pracovníky Agentury pro sociální začleňování.
Diskuze s přítomnými účastníky byla zaměřená
na představy občanů o náplni komunitního centra a typu aktivit, do kterých by se chtěli zapojit.
Současně byl zjišťován zájem občanů aktivně se
podílet na fungování a rozvoji komunitního centra. „Setkání přineslo celou řadu zajímavých podnětů a hodnotíme ho jako velmi přínosné. Atmosféra setkání byla příjemná, naplněná očekáváním a zdravou zvědavostí,“ hodnotí setkání vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Hana Koudelková. Fotografie ze setkání najdete na webových
stránkách města v záložce komunitní centrum.
Možnost vyjádřit se k připravovaným aktivitám a zapojit se do dění v komunitním centru je stále aktuální, návrhy konkrétních činností můžete posílat do 15. 5. 2019.
Se svými návrhy se obracejte na Mgr. Jitku Klemsovou, DiS. (osobně, Na Příhonech 405), tel.: 582
401 473, e-mail: jitka.klemsova@konice.cz
Na základě setkání jsme oslovili ke spolupráci
občany Konice. Ti dostali možnost aktivně se zapojit do plánování a příprav jako členové pracovní skupiny. „Proběhla dvě setkání za účasti pracovníků Agentury pro sociální začleňování, na kterých jsme se zabývali důvody nízké míry zapojení
občanů do veřejného života. Pozornost jsme zaměřili i na rizika, která mohou ovlivnit rozvoj komunitní práce. Následně jsme hledali možnosti, jak definované problémy a rizika zmírnit a umožnit tak
rozvoj a udržitelnost aktivit v komunitním centru,“
doplňuje vedoucí odboru sociálních věcí.
Stavební práce na budově pokračují. Město jako
investor v pravidelných intervalech kontroluje
průběh rekonstrukce. Může tak pružně reagovat
na aktuální dění a řešit flexibilně případné problémy. V uplynulých týdnech byla osazena okna,
dveře a prosklené plochy, byly provedeny vnitřní
omítky, sádrokartonové podhledy, nová elektroinstalace a rozvody vzduchotechniky a vytápění
objektu. Nyní se bude dále postupovat v provádění vnější fasády objektu, zalévání podlah a na
venkovních úpravách.
Foto viz https://mekskonice.rajce.idnes.cz

Za odbor sociálních věcí, Mgr. Jitka Klemsová, DiS.

Jaro v MŠ Konice
pokračování ze str. 1
... upoutali pozornost dětí ukázkami výzbroje
a výstroje, děti měly možnost na vlastní kůži si
vyzkoušet, jaké to je mít na rukách pouta, co obnáší nošení neprůstřelné vesty. Neméně zajímavá byla ukázka přístroje na zjištění alkoholu. Po
skončení výkladu předvedl své umění pejsek se
svým psovodem.

ZPRAVODAJ KONICE
A přišlo jaro! Na školní zahradě se děti vžily
se vší vervou do rolí malých zahradníků a zahradnic. Na mobilních zahrádkách děti okusily
nejednu zahradní práci. Sázely rostlinky, plely,
okopávaly, teď už jen zalévají a pozorují, jak rostlinky rostou. Mobilní zahrádky obhospodařované dětmi mají rodiče možnost si prohlédnout před
vstupem do mateřské školy. V souladu s moderním trendem, kdy proutí zažívá jistou renesanci,
kdy se tento přírodní materiál opět stává součástí našeho života, začaly děti pod dozorem učitelek vyrábět z proutí svoje chýše. Volba padla na
chýše ve tvaru eskymáckého iglú. Dětem chýše
budou sloužit jako úkryt na zahradě nebo je mohou použít k prolézání, zkrátka ke svým hrám.
Výhodou je, že jde o přírodní materiál, u kterého
je minimální možnost se zranit.
S blížícími se svátky jara proběhla na zámku
v Konici dobročinná prodejní velikonoční výstava na podporu mateřské školy. Do akce byly
zapojeny nejen děti z mateřské školy, ale zejména jejich rodiče. Tato akce u nich vzbudila velký
zájem a tak na výstavě byla spousta výrobků nejen k prohlédnutí, ale i ke koupi. K vidění byly
kraslice, věnečky z proutí, velikonoční zajíčci, kuřátka a další. Na své si přišli i milovníci dobrot.
Tato akce by však neproběhla bez podpory
sdružení rodičů a přátel školy a zejména paní Lucie Snášelové. Všem za to patří veliké poděkování. Stejně tak musíme poděkovat všem,
kteří výstavu navštívili a zakoupením výrobků
podpořili dobrou věc.
Marie Herníková, uč. MŠ Konice

Z konického fotbalu
O posledním březnovém víkendu zahájila všechna naše mužstva jarní část sezóny 2018/19.
Do termínu uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje
byla odehrána tři kola.
MUŽI
Mužstvo mužů zahájilo další část soutěže utkáním na hřišti dosud neporažených Bohuňovic.
Odtud si odvezlo 2 body za vítězství 2:1 na pokutové kopy. Ve druhém zápase, tentokrát na domácím hřišti, zvítězili naši hráči nad SK Chválkovice rovněž 2:1. V zatím posledním utkání se
utkalo naše mužstvo na hřišti v České Vsi s tamním SK Řetězárna. Přivezlo si 3 body za vítězství 5:0.
V průběžné tabulce tak k 15. 4. patřila našim
mužům 4. příčka.
Další program pokračoval 21. dubna na domácím hřišti utkáním s Jiskrou Rapotín a 27. dubna utkáním v Leštině. V neděli 5. května zajíždí muži do Haňovic (začátek v 16.30 hodin, doprava auty). V následujících kolech se naši hráči
postupně střetnou v neděli 12. května na domácím hřišti s SK Bělkovice-Lašťany (začátek
je v 16.30 hodin). V sobotu 18. května zajíždí
do Náměště (začátek v 17.00 hodin, doprava
auty), v neděli 26. května hostí na domácím
hřišti mužstvo TJ Maletín a 2. června se utkají
na hřišti v Troubelicích s tamním Sokolem.
DOROST
Dorostenci ve svém prvním jarním utkání porazili na domácím hřišti mužstvo FK Mohelnice
v poměru 4:1, ale v následujícím kole prohráli
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na hřišti FK Nové Sady 0:5. V dalším domácím
utkání se utkali se Sokolem Chomoutov a zvítězili 6:1.
V průběžné tabulce figurují dorostenci na
12. místě.
Po těchto úvodních kolech následovala utkání
v Zábřehu, poté dvě utkání na domácím hřišti,
a to s 1. FC Viktorií Přerov B a se Sokolem Velké Losiny. V sobotu 4. května se od 10.00 hodin opět na domácím hřišti střetnou dorostenci s 1. HFK Olomouc a v neděli 12. května zajíždí k utkání se Slovanem Černovír (začátek
v 10.00 hodin, doprava auty). Pokračovat v soutěži pak budou na domácím hřišti v neděli
19. května od 10.00 hodin s FC Želatovice.
V sobotu 25. května zajíždí do Určic (začátek
v 10.00 hodin, doprava auty) a v neděli 2. června hostí od 10.00 hodin na svém hřišti mužstvo FK Jeseník.
ŽÁCI
První jarní mistrovské utkání sehráli žáci v Želatovicích, kde starší prohráli v poměru 2:3, mladší naopak zvítězili 6:0. V následujícím utkání na
domácím hřišti hostila naše mužstva Sokol Olšany a tentokrát se role obrátily, když starší zvítězili 10:1 a mladší podlehli svému soupeři 0:5.
Ve třetím utkání jarní části hráli žáci v Zábřehu
a starší prohráli 1:2, mladší rovněž prohráli, a to
1:4.
V průběžné tabulce patří starším žákům 8. místo, mladší jsou na místě 8.
Sezóna žáků pokračovala domácím utkáním se
Sokolem Čechovice a utkáním venku na hřišti
FK Kozlovice. V neděli 5. května zajíždí žáci
do Mohelnice (zač. starší v 10.45 hodin, mladší v 9.00 hodin, odjezd autobusu v 7.00 hodin)
a v sobotu 11. května se žáci střetnou na domácím hřišti s FK Šternberk (zač. starší v 10.45
hodin, mladší v 9.00 hodin). V úterý 14. května sehrají žáci přeložené utkání na hřišti FK
Nové Sady (zač. budou upřesněny). V sobotu
18. května se utkají naše mužstva se svými soupeři na hřišti v Němčicích (zač. starší v 10.00
hodin, mladší 11.30 hodin, odjezd autobusu
v 8.00 hodin), v neděli 26. května hostí na domácím hřišti Sokol Dub (zač. starší v 10.45 hodin, mladší v 9.00 hodin) a v sobotu 1. června
sehrají další mistrovská utkání v Jeseníku (zač.
starší v 11.45 hodin, mladší v 10.00 hodin, odjezd autobusu je v 7.00 hodin).
Na závěr jedna důležitá organizační informace. V pátek 29. března 2019 bylo na Valné hromadě Tělocvičné jednoty Sokol Konice zvoleno jeho nové vedení.
Starostou jednoty byl zvolen Mgr. Ladislav Bílý,
místostarostou Jiří Kučera, jednatelem Rostislav
Přikryl, hospodářem Vojtěch Nehanský a členem
výboru Pavel Klíč. Do kontrolní komise byl zvolen
jako předseda Ing. Mojmír Sláma a jejími členy byli
zvoleni JUDr. Leopold Nedomanský a Dana Poláková. V jejich práci jim přejeme hodně úspěchů.
Jak vidíte, fotbalový program je bohatý a je
z čeho vybírat. Vyberte si, vážení příznivci konického fotbalu, co nejvíce utkání našich mužstev a přijďte je podpořit v jejich boji o co nejlepší umístění. Na vaši návštěvu zápasů jak
na domácím hřišti, tak i na hřištích soupeřů,
se těší všichni hráči včetně dobrovolníků zajišťujících hladký chod klubu a také autor tohoto příspěvku.
Pavel Klíč
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Program KČT KONICE
květen 2019
Neděle 5. 5. 2019 Čunín – kolem studánek
Sraz na kruháči ve 13.00 hodin. Statkovou cestou do Runářova a kousek po silnici ke Lhotě. Lesem se dostaneme ke studánkám a k sedmi chatám. Odtud dojdeme do Čunína a dále do Konice.
10 km.
Sobota 11. 5. 2019 – Za přerovským zubrem
Odjezd v 7.40 hodin do Přerova, pochod 15 km,
22 km, návrat v 17.47 hodin. 15 – 22 km.
Sobota 18. 5. 2019 – Toulovcovy Maštale
Autobusový turistický výlet pro přihlášené účastníky. Odjezd z autobusového nádraží v Konici
v 7.00 hodin. Návrat kolem 19.00 hodin. Program
pro účastníky zajištěn.
Sobota 25. 5. 2019 – Loštický tvarůžek
Odjezd auty pro přihlášené v 7.00 hodin od benzinky do Loštic. Pochod dle propozic KČT Loštice. 15 km, 25 km.
Sobota 1. 6. 2019 – Huzová, Jiříkov, Sovinec,
arboretum
Odjezd vlakem z Konice v 7.41 hodin do Huzové.
Odtud dojdeme do Jiříkova, kde navštívíme Pradědovu galerii. Pokračujeme na hrad Sovinec
a odtud k arboretu Makču Pikču. K autobusu dojdeme do Paseky. Odjezd v 16.11 hodin. 17 km.

Otvírání turistické sezóny
v Moravské Třebové
V sobotu 2. 4. 2019 jsme zajeli na akci „Otvírání
turistické sezóny v Moravské Třebové.“ Pořadatelé pro účastníky připravili mnoho překvapení
– volné vstupy do všech kostelů, do zámku, do
muzea i vojenské školy. Na náměstí byl pořádán
jarmark, kde vystupovaly historické hudební skupiny. Byly připraveny turistické trasy do Pekla,
kde si účastníci mohli opéci uzeninu a dojít až
k rozhledně Pastýřka, která je v současné době
uzavřena. Překrásné počasí se odrazilo i na velké účasti.

Litovelské Pomoraví
Krásné počasí nás provázelo i Litovelským Pomoravím. Sněženky a bledule již byly po odkvětu,
ale procházka kolem Moravy po cyklostezce a lesem byla velice příjemná. Je škoda, že u nás takové cyklostezky nejsou. Často se vracíme ze svých
vycházek po silnici a nestačíme uskakovat před
projíždějícími auty.

PROGRAM
květen 2019
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)
www.mcsrdicko.eu, tel.: 739 246 019
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
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 (10 – 12 hodin)
Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi – 739 246 008
Středa, Pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
1. 5. – ZAVŘENO státní svátek
8. 5. – ZAVŘENO státní svátek
15. 5. – Svátek maminek
22. 5. – Barevná školička
29. 5. – Den dětí
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
Třetí čtvrtek v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143
Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
Pátek (pro předem objednané)
Laktační poradenství – 739 246 019

MIMOŘÁDNÉ AKCE – KVĚTEN 2019
22. 5. (od 11.00 hodin)
Informace o komunitním centru Konice
s Mgr. Jitkou Klemsovou, DiS.
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou finančně podpořeny z dotačního
programu MPSV Rodina z dotačního titulu OL
kraje Podpora prorodinných aktivit
a z dotace Města Konice.
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KULTURNÍ
PŘEHLED
KVĚTEN 2019

VÝSTAVA
VÝSTAVY
GALERIE ZÁMKU KONICE
do 17. 5. 2019

OBRÁZKY BERNADETY BAČOVÉ
doplněná prodejem jarních dárků a výrobků
od 23. 5. do 23. 6. 2019

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ KONICE
Vernisáž 31. 5. 2019 v 17.00 hodin
Po – Pá: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
Od 1. 6. 2019
So: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
Ne: 14.00 – 17.00 hodin

VÝSTAVA
KPH
NÁDVOŘÍ ZÁMKU KONICE
(ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ V KONCERTNÍM SÁLE)

V sobotu 25. 5. 2019 v 19.00 hodin
Mimořádný koncert KPH

SPIRITUÁLY
NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ
Akustický koncert kapely Noproblem
z Kostelce na Hané
Vstupné dobrovolné

AKCE
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A ZÁMEK KONICE
V pátek 31. 5. 2019 od 14.00 hodin

ZUŠ OPEN
III. ročník celostátního happeningu
základních uměleckých škol
14.00 – 16.00 hodin / Masarykovo nám.
prezentace hudebního, tanečního
a literárně-dramatického oboru
17.00 hodin / galerie zámku
vernisáž – výtvarný obor
18.00 hodin / koncertní sál
VEČER S KLASIKOU – koncert učitelů
Pořádá Základní umělecká škola Konice

KNIHOVNA

Náš klub se k celostátní akci pod názvem „Ukliďme Česko“ také připojil. Není to první úklid, kterého jsme se zúčastnili. V letošním roce jsme se

Dne 18. 4. 2019 MC Srdíčko s MěKS Konice
uspořádaly pod záštitou místostarosty
Bc. Jaroslava Procházky velikonoční dílnu.

Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
Květen – akce pro ZŠ a MŠ
Nová služba – profi balení knih
www.konicka.knihovna.cz

Turistické informační centrum

zaměřili na úklid kolem potoka Romže a na stezku kolem fotbalového hřiště. Sesbírali jsme 7 pytlů
odpadků. Je to neskutečné, co lidé vyhazují. Každý by si měl před svým domem uklidit. Přece nechceme žít na smetišti, tak jak to vidíme v některých rozvojových zemích.
Za KČT Eva Antlová

Sponzorem akce byla
NADĚJE – Mgr. Jarmila Podhorná.
Všem, co se podíleli na velikonoční dílně
děkujeme!

Otevřeno ve všední dny 9.00 – 12.30
a 13.00 – 16.00 hodin.
Prohlídky zámku Konice a expozic Muzea
řemesel zajistíme na telefonické objednání.
Doba trvání prohlídky je 45 minut. Po dobu
prohlídky může být TIC Konice uzavřeno.
Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 739 333 721, 602 934 905
Od 1. 6. 2019 zahajujeme hlavní turistickou
sezónu – otevřeno i o víkendech!
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