květen 2020

Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov

75. výročí konce druhé
7
světové války

Město chrání své
občany před nákazou,
darovalo jim
bavlněné roušky ušité
v komunitním centru.

V pátek 8. května si připomeneme 75. výročí konce druhé světové války v Evropě.
Tři čtvrtiny století uplynuly od konce největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. Konice má několik míst, která připomínají tuto událost.
Už v roce 1945 místní odbočka Svazu osvobozených politických vězňů zbudovala pomníček
u hlavního kříže na hřbitově. V následujících letech bylo v Konici instalováno několik pamětních desek, které připomínaly konkrétní osoby – členy Sokola v sokolovně, přednostu stanice
Ferdinanda Kružíka a ředitele školy Bohuslava Mrákavu.
K 10. výročí osvobození bylo přejmenováno několik konických ulic, do dnešního dne si svůj
název udržela ulice 9. května. Ve stejném roce byl před sokolovnou položen základní kámen
budoucího pomníku. Na svoje dokončení si ale musel tři roky počkat. Slavnostně byl odhalen
9. května 1958.
Před 25 lety, v roce 1995, byla na pomník doplněna deska se jmény konických obětí války.
Právě prostranství před sokolovnou se stalo místem připomínání konce druhé světové
války. Po několikaleté rekonstrukci mohlo být v tomto jubilejním roce shromáždění o to slavnostnější. Současná situace bohužel neumožňuje žádné oficiální vzpomínkové akce, můžeme ale uctít památku obětí tohoto konfliktu každý individuálně. Mgr. Jaroslav Nedbal
„Vzdejme úctu obětem II. světové války a poděkujme všem bojovníkům proti koronaviru společným zpěvem původní Československé státní hymny“.
Občan, který se této akce chce zúčastnit, nemusí vůbec nikam chodit. Stačí vyjít na balkon nebo před svůj dům a zaposlouchat se do veršů a textu vzdání úcty a na závěr se připojit ke zpěvu první sloky původní Československé státní hymny. Pokud znáte všechny sloky nejstarší
verze Československé státní hymny, zpívejte z plných plic.
Společná oslava proběhne místním rozhlasem dne 8. května 2020 ve 14.00 hodin.
14.00 Jiří Suchý – Tulipán
14.05 Znělka čs. rozhlasu
– harfa Mgr. Jitka Vodrážková
Čechy krásné, Čechy mé
– zpívá pedagogický sbor ZŠ a MŠ Nechanice
14.15 Oslovení občanů
14.20 Jiří Suchý – Jo to jsem ještě žil
14.20 Uctění památky padlých a poděkování
všem, kteří bojují s koronavirem COVID-19
14.30 Československá státní hymna – zvukový
záznam – zazpívá Český chlapecký sbor Boni pueri
řízený sbormistrem PhDr. Pavlem Horákem, Ph.D.
a připojí se ze svých domovů všichni účastníci akce.
Budeme společně zpívat dvě sloky původní české
a dvě sloky původní slovenské státní hymny.
14.35 Může následovat spontánní potlesk

Komunitní centrum bylo stejně jako ostatní budovy města uzavřeno pro veřejnost z důvodu
vyhlášeného nouzového stavu. Uvolněné prostory jsme tak nabídli jako zázemí pro šití bavlněných roušek. Do šití roušek se zapojily
dobrovolnice z Konice i okolních obcí a pracovnice Technických služeb. Společně se jim
podařilo ušít 760 roušek. Materiál na jejich výrobu zajistilo město Konice, další materiál jsme
získali od místních obyvatel, jednalo se zejména o bavlněné látky. Ušité roušky dostali do
schránek všichni občané města starší 65 let,
kteří mají ve městě trvalý pobyt, včetně obyvatel místních částí. Do šití roušek se zapojilo deset občanů a okolo dalších dvaceti pak do následné distribuce. Ve městě Konice roušky roznesli pracovníci města a Technických služeb,
v místních částech distribuci zajistili členové
osadních výborů, dobrovolní hasiči nebo dobrovolníci z řad občanů. Všem zapojeným patří velké poděkování za jejich čas a ochotu.
Společně s rouškou dostali občané města informaci o jejich používání a také kontakt na
pracovníky Charity pro případ, že by potřebovali zajistit s něčím pomoc.
S nákupem šicích strojů do komunitního centra se počítalo i před vznikem nouzového stavu.
pokračování na str. 4
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.

Rada města Konice
16. března 2020
Usnesení č. 26/2020
Rada města Konice dne 16. 3. 2020:
1. Bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly nahrazující interní audit dle §29, odstavce 6) a §30,
odst. 7) zákona 320/2001 Sb. ve městě Konice
za kontrolované období 1. 1. až 31. 12. 2019.
2. Schvaluje upravený rozpočet Technických služeb města Konice, příspěvkové organizace, dle
předloženého návrhu.
3. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) směrnici města Konice č. 5/2020, odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městem.
4. a) Ruší usnesení č. 3 z rady města Konice č. 25/
2020 ze dne 24. 2. 2020.
b) Schvaluje podle § 23 odst. 1 zákona č. 13/
1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1
a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Nařízení města Konice č. 2/2020, o placeném parkování v Konici.
5. a) Schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
s Technickými službami Konice, příspěvkovou
organizací.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020.
Jedná se o navýšení příjmů rozpočtu města o poskytnuté náhradní plnění z pojistné události poškození plotu v důsledku dopravní nehody Čunín čp. 78.
Rozpočtové opatření ve výši 5 614 Kč.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020.
Jedná se o navýšení příjmů rozpočtu města o poskytnuté náhradní plnění z pojistné události zatečení do budovy vlivem nepříznivého počasí
Hřbitovní čp. 635.
Rozpočtové opatření ve výši 4 224 Kč.
8. a) Schvaluje Darovací smlouvu s Ing. Michalem Obrusníkem na mikrovlnnou troubu.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
9. a) Schvaluje Smlouvu č. 10-2020 o úklidu budovy č. p. 386 v Konici (komunitní centrum).
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b) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
10. a) Schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy
o nájmu nemovitosti č. 02-2005 ve znění platných dodatků, uzavřenou mezi městem Konice
a Službami města Konice, spol. s r. o., Husova 347,
Konice, IČ: 48909467, dohodou k 31. 12. 2019.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření dohody o ukončení smlouvy se Službami
města Konice, spol. s r. o. uvedené pod bodem a)
tohoto usnesení.
11. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 11-2020, uzavřenou mezi městem Konice
a Romanem Froňkem, 739 47 Kozlovice 350,
IČ: 66713609. Jedná se o výpůjčku pozemků p. č.
1419, 1421, 1422/1, 1422/3 a 1423, vše v k. ú.
Konice, za účelem depa při „Závodech do vrchu“
17. 4. 2020 od 17.00 hodin až 19. 4. 2020 do
19.00 hodin, a dále bezplatné užívání WC v budově č. p. 386 (komunitní centrum) v Konici účastníky a návštěvníky závodů.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
12. a) Schvaluje Darovací smlouvu s Českou spořitelnou, a. s., týkající se vyřazeného nábytku.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
13. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice:
a) Revokovat usnesení č. 10/2020-6b týkající se
prodeje části p. č. 468/1 a 467/1 v k. ú. Konice
společnosti E.ON Distribuce, a. s.
b) Schválit prodej části p. č. 468/1 a 467/1 v k. ú.
Konice společnosti E.ON Distribuce, a. s., za cenu
250 Kč/m2 + aktuální sazba DPH.
c) Uložit vedoucímu MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
14. a) Schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, dodavatele zakázky „Komunitní centrum – dodávka nábytku“, kterým je společnost
Ambra – Group s. r. o., Potoční 1094, 738 01 Frýdek Místek, IČ: 253 79 887.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit objednávku v souladu s výše uvedeným bodem.
15. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PV-014330058887/001 mezi
městem Konice a E.ON Distribuce, a. s., na pozemcích p. č. 1212/3, 1212/4, 1248/1, 1281/1,
1288, 1289, 1292, 5971, 6079, 6080 a 6104
v k. ú. Konice spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu
na pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo
provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.
Dále má E.ON Distribuce, a. s., právo vstupovat
a vjíždět na pozemek v souvislosti s realizací
práv vyplývajících jí z věcného břemene.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
16. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020.
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části z rezerv na polikliniku – čistící a dezinfekční prostředky.
Rozpočtové opatření ve výši 50 000 Kč.
17. Schvaluje změnu odpisového plánu pro rok
2020 Základní školy a gymnázia města Konice,
příspěvkové organizace, dle přílohy.
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18. Doporučuje zastupitelstvu města nominovat do orgánů Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a. s., tj. do představenstva a do
dozorčí rady, zástupce města takto:
do představenstva Ing. Michala Obrusníka
do dozorčí rady Ing. Bc. Dušana Opletala.
19. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020.
Jedná se finanční prostředky uvolněné Krajským
úřadem Olomouckého kraje na základě dopisu
MŠMT ČR č.j. MSMT-3905/2020-5 ze dne 9. března 2020 ve výši 601 570 Kč. Finanční prostředky
jsou určeny pro Základní školu a gymnázium
města Konice, na realizaci projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Čerpání prostředků se řídí Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaném MŠMT. V rozpočtu
a účetní evidenci musí být příjem a čerpání dotace označen nástrojem zdrojem a ÚZ.
20. a) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku
p. č. 250/5 v k. ú. Ladín.
b) Ukládá MPO zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
21. a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit příkazní smlouvu související s projektem „Rekonstrukce části chodníku v ulici Vrchlického a Karafiátova v Konici“ – FS mezi městem
Konice a Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, z. s. p. o.
b) Ukládá MPO zpracovat materiál do ZM v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
22. Souhlasí s použitím znaku města Konice na
propagační materiály akce – Projížďka třemi kraji. Souhlas se uděluje pro Ing. Radka Švece, Konice.
23. a) Doporučuje zastupitelstvu města prodat
část pozemku p. č. 666/10 v k. ú. Čunín společnosti NWD Group, a. s. za cenu 200 Kč/m2 + platná sazba DPH.
b) Ukládá MPO zpracovat materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
24. a) Doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej části pozemku p. č. 1239 v k. ú. Březsko
a směnu části pozemku p. č. 1239 v k. ú. Březsko
za pozemek p. č. 4467 v k. ú. Konice.
b) Ukládá MPO zpracovat materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
25. a) Schvaluje Smlouvu o postoupení pohledávek a Smlouvu o zpracování osobních údajů,
uzavřenou mezi městem Konice a GLOBDATA, a.s.
se sídlem Na Příkopě 393/11, 110 00 Praha 1,
IČ: 05642361. Jedná se o navazující smlouvy na
Smlouvu o poskytování služeb o zajištění prodeje virtuálních parkovacích lístků.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smluv dle výše uvedeného bodu a).
26. Schvaluje odpisový plán na rok 2020 Technických služeb Konice, příspěvkové organizace
dle přílohy.
27. Bere na vědomí přerušení provozu Mateřské
školy Konice s platností od 17. 3. 2020 do odvolání.
28. Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020.
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části z paragrafu péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na paragraf krizová opatření. Na
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základě jednání Krizového štábu města Konice ze
dne 16. 3. 2020 a vyhodnocení krizové situace.
Rozpočtové opatření ve výši 100 000 Kč.

Rada města Konice
15. dubna 2020
Usnesení č. 27/2020
Rada města Konice dne 15. 4. 2020:
0. Rada města Konice – Valná hromada společnosti Služby města Konice, spol. s r. o., Husova 347, 798 52 Konice, IČ: 48909467.
a) Schvaluje Výroční zprávu pro rok 2019 společnosti Služby města Konice, spol. s r. o., Husova 347, 798 52 Konice, IČ: 48909467, sestavenou ke konci účetního období k 31. 12. 2019.
b) Schvaluje vyrovnat účetní ztráty z minulých
let účet 429 z účtu 413 Ostatní kapitálové fondy.
c) Schvaluje Účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2019 – ztráta ve výši -573 213,11 Kč,
ztráta bude vyrovnána z účtu 413 Ostatní kapitálové fondy.
d) Bere na vědomí Zprávu o hospodaření společnosti od vzniku do 31. 12. 2019.
1. Schvaluje Dodatek č. 1 Směrnice č. 3/2017
Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové
organizace zřízené městem Konice.
2. Bere na vědomí zprávu KORONAVIRUS – předpoklad dopadu na hospodaření města.
3. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových
prostor č. 08-2020 uzavřenou mezi městem Konice a Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24,
Praha 2, IČ: 25755277 a Smlouvu o výpůjčce
nebytových prostor č. 09-2020 uzavřenou mezi
městem Konice a SOS dětské vesničky, z. s., Strakonická 98, Praha 5, IČ: 00407933. Jedná se
o výpůjčku místnosti 1.04 v komunitním centru
v Konici, Vrchlického 386, za účelem poradenské činnosti.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smluv v souladu s výše uvedeným bodem a).
4. Doporučuje schválit Zastupitelstvu města Konice rozpočtové opatření č. 11/2020.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2020.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva zemědělství ČR č. j. 3689/2020-MZE-16221
ze dne 17. března 2020, uvolněnou Krajským
úřadem Olomouckého kraje ve výši 160 723 Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy činnost hradí stát, za období IV. čtvrtletí 2019, a jsou
poskytované jako náhrada.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2020.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva zemědělství ČR č. j. 13072/2020-MZE-16221
ze dne 24. března 2020, uvolněnou Krajským
úřadem Olomouckého kraje ve výši 2 700 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin poskytované jako náhrada.
7. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti
č. 12-2020, uzavřenou mezi městem Konice a Karlem Zelinkou, Chválkovická č. p. 160, 779 00 Olomouc, IČ: 16363949. Jedná se o pronájmem části Masarykova náměstí v Konici (parcely č. 695/1
v k. ú. Konice) za účelem provozování lunaparku
v době konání pouti 1. až 8. 6. 2020. V případě
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trvání nouzového stavu nebo mimořádných opatření v souvislosti s šířením Covid-19 smlouva
uzavřena nebude.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
8. a) Schvaluje Smlouvu o dílo s DLC engineering, s. r. o., Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7,
IČ: 07804989 na zpracování žádosti o dotaci
v rámci Operačního programu životního prostředí 3. 1., výzvy č. 122 – Prevence vzniku odpadů.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření výše uvedené smlouvy dle bodu a).
9. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 13-2020 s Mgr. Markétou Dufkovou na
pronájem ordinace č. 5 a 6 v budově Centra zdravotních služeb č. p. 392 v Konici, která je součástí pozemku p. č. 1409 v k. ú. Konice dle přílohy
č. 09b a 09c.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
10. a) Schvaluje bezúplatný převod 70 ks nevyužitelných dlaždic o rozměru 30×30 cm do vlastnictví ZŠ a G Konice.
b) Schvaluje prodej nevyužitelných dlaždic po
opravách chodníků o rozměru 30×30 cm občanům za cenu 8 Kč/ks včetně aktuální sazby DPH.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit realizaci bezúplatného převodu a prodeje v souladu s výše uvedenými body usnesení.
11. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – automobilu speciálního požárního CAS 24 IVECO
MAGIRUS včetně příslušenství mezi městem Konice a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZM Konice v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2020.
Jedná se o převod finančních prostředků z rezerv
na účelovou komunikaci Ko-Ú 14 dle pasportu
komunikací města (komunikace Vyšehrad – Březsko) ve výši 350 000 Kč.
13. a) Bere na vědomí, že na pozemku p. č. 121
v k. ú. Konice se nacházejí stavby ve vlastnictví
Státního pozemkového úřadu, a že probíhají jednání o převodu vlastnictví těchto staveb na město Konice.
b) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit prodej areálu bývalé STS – pozemků p. č. 119
včetně budovy č. p. 161, p. č. 121 včetně stavby
pro výrobu a skladování, p. č. 122, části p. č. 120
a části p. č. 123 v k. ú. Konice společnosti LRC &
partner, s. r. o., a to za účelem výstavby prodejny
Penny Market a při splnění podmínky, že bude
zastupitelstvu předložena ke schválení smlouva
o budoucí smlouvě kupní.
c) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice uložit starostovi obce a právníkovi města vedení
jednání se společností LRC & partner, s. r. o., připravení návrhu kupní smlouvy, resp. smlouvy
o budoucí smlouvy kupní a následné předložení
těchto smluv ke schválení Zastupitelstvu města
Konice jako nezbytné součásti rozhodovacího
procesu Zastupitelstva města Konice pro realizaci prodeje.
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14. Bere na vědomí změnu organizace a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2020/2021 v Mateřské škole Konice, příspěvková organizace.
15. a) Schvaluje zvýšení nájemného v nájemních
smlouvách nebytových prostor a vybraných pozemků od 1. 7. 2020 o průměrnou roční míru inflace ve výši 2,8 %.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zvýšit nájemné v souladu s výše uvedeným usnesením.
16. a) Bere na vědomí zveřejnění inzerátu na vozidlo CAS 25 LIAZ 101.
b) Schvaluje prodej vozidla CAS 25 LIAZ 101 za
cenu nejvyšší poptávky.
17. Bere na vědomí odstoupení Ing. Višinky ze
smlouvy o dílo.
18. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice ke
schválení rozpočtové opatření č. 16/2020.
19. Bere na vědomí hospodaření – plnění rozpočtu Technických služeb Konice, příspěvkové
organizace k 31. 3. 2020.

Platby místních
poplatků pro rok
2020
Žádáme občany, aby omezili osobní kontakt
na nezbytně nutnou dobu na podatelně MěÚ
Konice. U placení místních poplatků za odpad,
psa nebo veřejné prostranství, aby upřednostňovali platby bezhotovostním převodem na účet města č. 1826701/0100 Komerční
banka, s dodržováním variabilních symbolů,
které Vám sdělí po telefonu pracovnice podatelny MěÚ Konice. Telefon na podatelnu je
582 401 411.
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 splatný do 30. června
příslušného roku.
Za prvního psa od stáří 3 měsíců 100 Kč za rok,
za každého dalšího od stáří 3 měsíců 150 Kč za
rok.
2. Místní poplatek za komunální odpad podle
Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 splatný
jednorázově do 30. června příslušného roku.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci 690 Kč,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu tj. 690 Kč; má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.

ZPRAVODAJ KONICE

strana 4
3. Místní poplatek za užívání veřejného
prostranství podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019.
Obecně závazné vyhlášky města Konice jsou
uvedeny v úplném znění na internetových
stránkách www.konice.cz.
Kontakt Městského úřadu Konice:
podatelna tel.: 582 401 411, 582 401 407
e-mail: podatelna@konice.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
pokračování ze str. 1
Šicí stroje tak byly zakoupeny z projektu „Komunitní centrum – rozvoj komunitní práce ve
městě Konice 2019 – 2022“. Tyto finanční prostředky mají podpořit aktivity vedoucí k podpoře a rozvoji komunitního života ve městě.
Šicí stroje tedy budete moci využít i v rámci
dalších aktivit v komunitním centru po jeho
otevření veřejnosti.
Jitka Klemsová, vedoucí komunitního centra
INZERCE

Koupím chatu v okolí
Konice do 20 km.
Tel.: 732 388 718

Hledám ke koupi
rodinný dům.
Novostavbu
nebo dům k opravě.
Tel.: 605 419 449

ZUŠ Konice
Na Příhonech 425, Konice

Zákaz osobní přítomnosti žáků i učitelů se
dotkl v druhé polovině března i naší školy.
Všichni učitelé v této době pracují v režimu
„home office“ a plně vyučují online pomocí různých sociálních sítí (skype, whatsapp, messenger, zoom apod.).
Se žáky i s rodiči jsme v neustálém kontaktu,
materiály k výuce zasíláme většinou mailem
a potvrzením o přijetí zajišťujeme zpětnou vazbu. Žáci jsou vyučováni podle rozvrhu, na který byli zvyklí v průběhu školního roku a pokud nastane mimořádná situace, že žák v uvedený den či hodinu nemůže, učitel stanoví náhradní vyučovací hodinu.
S ohledem na mimořádnou situaci jsou do odvolání zrušeny veškeré akce pořádané naší
školou.
Helena Hrabalová
zástupkyně ředitelky ZUŠ Konice

60 usedlých v Konici
Je to název sdružení, jehož účelem bylo společné využívání cest a obhospodařování polí
a luk. Sdružení vytvořilo na přelomu 19. a 20.
století 60 konických sedláků a chalupníků,
kteří vlastnili v Konici dům, proto tedy název
„60 usedlých“.
Společenství při založení vlastnilo asi 6 – 8 ha
zemědělské půdy, včetně sítě cest. Veškerý
tento majetek byl zapsán na jednom listu vlastnictví a každému z šedesáti usedlých byla připsána 1/60. Jednou z aktivit sdružení, mimo
společného využívání cest a polí, bylo postavení chatky na Otínsku, která sloužila k uschování nářadí, když se brzy ráno chodily sekat
louky. Chatka stojí dodnes.
V době hospodaření JZD i státního statku byla
půda i nadále evidována na původní vlastníky, i přesto, že oficiálně při vzniku Státního
statku Konice 1. března 1964 došlo k darování všech pozemků státu. Když potom v roce
1992 došlo při privatizaci Státního statku Konice k odstátnění zemědělské půdy a násled-

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
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nému vypořádání dědictví po zemřelých původních majitelích, nacházelo se na původním
listu vlastnictví celkem 262 majitelů s různou
velikostí podílů. Zvrat nastal při komplexních pozemkových úpravách v Konici v letech
2007 až 2009. Tehdy se několik věcí vyřešilo,
ale jinak se celkový stav zhoršil. Město Konice získalo při těchto úpravách veškeré cesty
a okrajové pozemky honů tak, aby bylo možné
do budoucna řešit dostupnost v Konici. Vlastníci tedy získali náhradní pozemky. Navíc, pokud někdo vlastnil jiné pozemky v Konici, byla mu jejich výměra zvětšena o podíl na pozemcích „šedesáti usedlých“. Některé pozemky byly navíc překatastrovány do Runářova,
Březska nebo do Jesence.
V současné době existuje 6 listů vlastnictví na
4 katastrálních územích a na nich zapsaných
91 majitelů nejen z Konice, ale i z řady míst
České republiky, ze Slovenska i jiných států.
Mezi majiteli jsou organizace, neznámé osoby, jejichž nárok v roce 2023 propadne, je zde
i Město Konice. Všichni platí minimálně 50 Kč
daň z nemovitosti, nemají nájemní smlouvy,
nemají své původní pozemky a často ani neví,
kde pozemky ve skutečnosti mají.
Je jen jedna možnost, jak situaci vyřešit. Město Konice by mělo tyto podíly postupně převzít do svého majetku, pokud budou vlastníci
mít zájem tyto pozemky darovat.
Ing. Božena Slouková

Poděkování
Přijměte co nejupřímnější poděkování za
vaši ochotu pomáhat v této nelehké době,
a za to, že vedle svých starostí ještě dokážete myslet na druhé.
Všechna střediska Charity Konice děkují za
obdržené ušité látkové roušky: obyvatelům
obce Hrochov a Šubířov, obci Suchdol, Rakůvka, Bouzov, firmě Uhlíř Jaroslav, Konice, spol.
s r. o., Hostinci U Posledního Mohykána (Vojtěchov), paní Jitce Vydrželové z Luké, panu Havelkovi – firma Galaxit Konice, panu Nábělkovi (Daruj roušku), panu Ing. Kučerovi – Park
avenue fashion, s. r. o. Prostějov a lékárně Trnávka. Dále pak paní Malaníkové z Kladek,
paní Ellnerové ze Střemeníčka, paní Hemzalové z Konice, paní Pruckové z Hvozdu, paní
Šnoblové z Haček, paní Faltýnkové z Ponikve, paní ing. Hlavové z Konice, paní Nehanské
z Konice, paní Čejkové, paní Novotné z Haček,
paní Kmentové z Bohuslavic, paní Procházkové z Konice, paní Langerové z Kladek, paní Havelkové z Jednova, paní Krejčí z Brodku u Konice, paní Kostíkové z Konice, rodině Zavadilové, paní Motlové z Konice, paní Krčmářové-Jašíčkové z Ludmírova, paní Danihelkové, paní Nedomanské z Rakůvky a řadě anonymních
dárců. Poděkování za šití roušek patří také na-
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Stále nabíráme do výroby!
REHAU Jevíčko
Jsme REHAU. Jako přední světový specialista na zpracování polymerů vyvíjíme inovativní materiály, technologie a řešení
pro budoucnost. Jdeme cestou digitalizace, individualizace, trvalé udržitelnosti a mobility. Tvoříme pokrok, který zlepšuje
úroveň života lidí na celém světě – přidejte se k nám i vy!

Nastoupíte za
23 000 Kč / měsíčně
Již po půl roce Vám garantujeme 25 200 Kč / měsíčně

(včetně směnných příplatků)

Co Vám můžeme nabídnout?
• máme 7,5 hodinovou pracovní dobu
• pravidelně navyšujeme mzdy a vyplácíme 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy
• dovolenou si užíváme celých 5 týdnů
• plnou docházku odměňujeme 500 Kč / měsíc
• přispíváme na stravování a máme firemní kantýnu
• na bytové účely rádi bezúročně zapůjčíme až 100 000 Kč
• přispíváme na penzijní připojištění nebo na životní pojištění 6 000 Kč / rok
• ať už jste odkudkoliv přispějeme Vám na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč / rok
• přispíváme k významným událostem života našich zaměstnanců (ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím)
• podporujeme volnočasové aktivity (např. přispíváme na kartu MultiSport) a pořádáme firemní akce
Na Vaše reakce se těšíme na:
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Mgr. Linda Krausová
Tel.: 465 357 325, e-mail: linda.krausova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

VIDEO na FB MěKS
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našim pracovnicím z DPS Bohuslavice – paní
M. Grulichové, Šišmové, Chmelíkové, J. Grulichové a paní Bc. Vrbové, Grulichové, Žouželkové z Charitní pečovatelské služby.
Děkujeme také oděvnímu družstvu Moděva
Konice za přednostní dodání roušek, Elektru
Dostál Litovel za ochranné štíty a Hudebnímu
divadlu Karlín za dezinfekci.
Poděkování je na místě také našim dobrovolníkům. Pavlovi Surmovi z Ludmírova děkujeme za grafické zpracování letáků.
Děkujeme Městu Konice a obci Rakůvka za dezinfekci.
Děkujeme Olomouckému kraji za jednorázové roušky, respirátory, dezinfekci, ochranné
obleky a brýle.
Všechny vedoucí našich středisek, Naděžda
Páleníková, DiS. (Pečovatelská služba), Mgr.
Bc. Pavlína Pašová (DPS Bohuslavice) a Jana
Štugelová (Domácí zdravotní a hospicová péče), se shodují, že díky této rychlé pomoci se
nám, zvláště pak ihned po vyhlášení nouzového stavu, podařilo tuto nelehkou situaci zvládnout.
Vedoucí pečovatelské služby paní Naděžda
Páleníková, DiS., připomíná, že i nadále platí,
že v případě nutnosti zajištění potřebné
pomoci včetně nákupů potravin a léků kontaktujte telefonicky pracovníky Charity Konice na čísle 736 250 539 (v pracovní dny
7.00 – 15.00 hodin).
Děkujeme, že v těžkých chvílích stojíte při nás,
při našich klientech a pacientech.

Římskokatolická farnost
Konice

www.farnostkonice.cz
foto: Tomáš Továrek

Nacházíme se v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Toto
rozumné opatření, je třeba respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto
dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také
za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme,
kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl
nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.
(z listu Mons. Jana Graubnera)
Informace pro dobu, kdy platí opatření
proti šíření koronaviru:
Do neděle 26. dubna (včetně), nebo pokud
nedojde k dalším nařízením měnícím situaci,
se nekonají veřejné bohoslužby (přes týden,
ani v neděli či svátky). Věřící mohou sledovat
bohoslužby v médiích (jejich počet byl v současné době rozšířen) či si vykonat „bohoslužbu slova“ doma, s duchovním sv. přijímáním.
Změny nastávají od 27. dubna, kdy je možná
účast na bohoslužbách nejvýše do 15 osob,
od 11. května by to mohlo být 30 osob a od

25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec
omezení by měl nastat od 8. června. O nedělích platí i nadále, že jsou platné přenosy bohoslužeb online (v přímém přenosu!!!), v televizi a v rozhlase až do úplného
zrušení omezení (8. června).
Je vhodné toho využít zvláště proto, aby byl
dodržen maximální počet účastníků. Příležitost ke sv. zpovědi bude i před bohoslužbami ve všední dny.
Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené,
jak jsme zvyklí (chodbička, případně po mříž)
pro osobní modlitbu a individuální duchovní
péči. I při vyřizování záležitostí na farním
úřadě platí: dodržovat bezpečnou vzdálenost,
nosit roušku na obličeji… Nejlépe ale, co je
možné, vyřizovat po telefonu!!! Duchovní
služba: sv. zpověď, svátost nemocných, sv.
přijímání a jiná duchovní služba – individuálně po telefonické domluvě. Vyřizování
pohřbů a administrativních záležitostí domluvte nejdříve po telefonu. Tel.: 731 402 096
Velikonoce jsme prožili poněkud
„nestandardně“.
Ale v každé době, v každé situaci, se můžeme
nechat nést jejich poselstvím, i v této době „koronavirové“. Ať už člověka stravuje strach z nemoci, smrti, z bankrotu či nemožnosti cestovat,
jak bychom chtěli. Použil bych slova biskupa
P. Posáda: „Velikonoce znamenají,
že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanicí života,
že pouta, která brání našemu životu,
se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit
nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme
zakoušet vzkříšení i my sami v sobě,
a že můžeme k životu probudit i druhé“.
P. Milan Ryšánek, Ř.k. farnost Konice
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MC Srdíčko je do odvolání uzavřeno!
Naši nejmilejší, je nám tady bez vás moc smutno, uklízíme po malování, připravujeme další
programy a hlavně se na vás už moc těšíme.
Mějte se hezky a opatrujte se, posíláme hodně
sil, dobrou náladu, vnitřní klid, tu nej pusu a objetí, myslíme na vás. V případě potřeby nebo
kdyby jste si chtěli jen popovídat, zavolejte na
tel.: 739 246 008, 723 961 195, nebo pište na
e-mail: prochazkova@kpsskonicka.cz.
Co se rozhodnutí o konání příměstských
táborů týká, podáme informace hned, jak bude existovat závazné doporučení či rozhodnutí státních orgánů. Zatím můžete své děti přihlásit na e-mail: charita.srdicko@centrum.cz,
nebo na telefonu 739 246 019 (27. – 31. července – Hvězdné války – dobro a zlo, 3. – 7. srpna Mickeyho klubík a 17. – 21. srpna Cesta
kolem světa s Willim Fogem).
Velké díky všem našim příznivcům za jakoukoli nabídnutou pomoc nejen při šití roušek,
nákupech, FB inspirací a tipů jak zabavit děti,
ale i za vzájemnou podporu vůbec, moc si toho vážíme.

„Stýská se nám, tak jsme se šli vykoupat a trochu provětrat.“
Tým MC Srdíčko
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KULTURNÍ
PŘEHLED
KVĚTEN 2020
www.mekskonice.cz
tel.: 582 397 250, 601 590 007
e-mail: kultura@konice.cz

VÝSTAVY
YouTube – od 1. května 2020

PAVEL SURMA
Struktury, barvy, tmely
Práce, tvorba a výstava on-line v ateliéru.
www.youtube.com zadáte SUR-ART video
a shlédnete pořad autora.

VÝSTAVA
KONCERTY
www.youtube.com
„Koncert z cyklu Má vlast – Václav Hudeček“
Po zadání výše uvedeného názvu můžete
ihned shlédnout záznam koncertu z konce
léta 2019, uskutečněného na zámku v Konici.

VÁCLAV HUDEČEK
Záznam koncertu z cyklu Má vlast
opět odvysílá TV NOE
22. 5. v 21.05 hodin a 28. 5. v 9.50 hodin.
Pro neuskutečněné koncerty 32. sezóny
KPH nyní připravujeme náhradní termíny.

DIVADLA
Moravské divadlo Olomouc
(Neděle 29. března v 19.00 hodin)

VZPOURA NEVĚST
Vracíme vstupné do 25. 5. 2020!
Volejte na tel.: 582 334 987, 739 333 721

JAK VONÍ ŠTĚSTÍ
Jednáme o náhradním termínu zábavného
pořadu zpěvačky a herečky Hanky Křížkové

AKCE
Viz str. 1
Oslava 8. 5. 1945 – bez shromažďování!

KNIHOVNY
www.konicka.knihovna.cz

KNIHOVNA KONICE JE UZAVŘENA!
Probíhá zákonem nařízená revize knihovního
fondu. Termíny výpůjček se automaticky
prodlužují. O otevření městské knihovny
vás budeme informovat během června.
Křemenec – půjčovní doba
Pátek (letní čas): 17.00 – 18.30 hodin
Nová Dědina – půjčovní doba
Sobota – lichý týden: 14.00 – 15.00 hodin

TIC KONICE / ZÁMEK
Turistické informační centrum Konice
Otevřeno pro veřejnost
v pracovní dny 9.00 – 11.00 hodin
nebo po telefonické domluvě.
Nutno dodržet nařízené podmínky!
Informace: 739 333 721, 582 334 987,
icko.konice@seznam.cz
Správce zámku: 602 934 905
PROVOZ ZÁMKU SE PŘEDPOKLÁDÁ
OD 25. KVĚTNA 2020 – DLE PODMÍNEK

Začátkem ledna 1939 zvláštní komise složená
z důstojníků německých i československých začala určovat nové hranice. Do okresu konického
byly přiděleny obce z okresu jevíčského, a to Kladky, Ošíkov a Trpín. Do okresu Moravské Třebové,
tedy do zabraného území, byl přiřazen Runářov,
Skřípov, Brodek, Dešná a Labutice. Tato činnost
pobouřila především majitele půdy, kteří se domnívali, že jim bude na jejich pozemky zakázán
přístup. Ženy se shlukly na náměstí před radnicí
a křikem se domáhaly, aby obec zakročila. Obec
zastupoval advokát dr. Mojmír Dostál. Sepsal
a podal memorandum ohledně záboru katastru,
ale marně. Němcům šlo především o lesy. Majitelům byl nejdříve přístup na pozemky zakázán,
později si ke vstupu mohli vyžádat propustku.
15. března 1939 přijali koničtí občané trpně a se
zaťatými pěstmi zprávu o přijetí protektorátu
Čech a Moravy a odpad Slovenska. Bylo nařízeno
odevzdat všechny zbraně. Židovské obchody musely být označeny vývěskou. Jakékoliv projevy,
demonstrace i shlukováni byly zakázány. Bylo
důrazně žádáno zdravit německé emblémy. Každý majitel radiopřístroje dostal písemný zákaz
poslechu, zvláště cizích zemí. Tištěný zákaz s pohrůžkou trestu smrti musel vedle přijímače vyvěsit. Němci se snažili potlačit vše, co připomínalo republiku a vše české. Z vyhlášek byly odstraněny české texty. S obcí úřady jednaly německy.
Úřady a školy byly označeny německými nápisy.
Knihy českých spisovatelů ve školních i obecních
knihovnách byly vyřazeny a odeslány do sběru.
Z mateřské školky na Příhonech byla zřízena
německá obecná škola pro děti z Konice a okolí.
Škola měla málo žáků, většinou neznalých němčiny. Z budovy mateřské školky byla odstraněna
deska se jmény padlých hrdinů v 1. světové válce. Z měšťanky na náměstí odstranili Němci desku, která hlásala proroctví J. A. Komenského. Mohyla prvního prezidenta na březském vrchu byla rozmetána do základů. Nejdůležitější činností
osvětového sboru se stalo pořádání kurzů jazyka německého. Každý hospodář musel vést podrobný záznam o svém hospodářství. Podle výtěžků byly určeny dodávky. Nebylo téměř hospodáře, který by vše přiznal podle pravdy. Zatajování zásob mělo za následek četné domovní prohlídky. Začátkem roku 1941 bylo nařízeno označovat jména ulic dvojjazyčně. Byl vyhlášen první
letecký poplach a úplné zatemnění. Každé vítězství německé armády bylo okázale zveřejňováno velkým písmenem ve výkladních skříních, na
úředních budovách i na chodnících. V Konici bylo nařízeno ulici vedoucí od sokolovny ke spínačce nazvat „Vítězná“. S tímto názvem občané
nadšeně souhlasili – měli na mysli vítězství Dohody, tedy i naše. Když Němci pochopili dvojsmyslnost této akce, nařídili celou propagaci ukončit. Českému Červenému kříži byl zabaven veškerý majetek a převeden Německému Červenému kříži. Do této doby, roku 1942 už bylo zatčeno 7 konických lidí. Útlak zesílil po atentátu na
říšského protektora Heydricha. Soudní ulice (dnes
Tyršova) byla přejmenována na ulici Reinharda
Heydricha. Bylo pokračováno v zatýkáni, zatčeny byly celé rodiny, které měly někoho v zahraničí. Se strachem a napětím byly sledovány cesty

strana 7
smrti spoluobčanů do koncentračních táborů
v Osvětimi, Mauthausenu a Dachau. Členům obecního zastupitelstva bylo nařízeno, aby se stali
členy Sboru přátel s Němci. Nebylo nikoho, kdo
by se stal předsedou. Poněvadž se v německých
továrnách nedostávalo pracovních sil, byli někteří občané nasazeni na nucené práce v Říši. Na
svatodušní svátky přijela do „Konitze“ za zpěvu
velkoněmeckých písní mládež Hitlerjugendu.
Vandalsky zničila Lípu svobody na náměstí, jen
půlmetrový pařízek připomínal velké naděje prvního roku československé samostatnosti. Žactva
z německé obecné školy ubylo. S velkou radostí
a nadějemi sledovali lidé obchvat u Stalingradu.
V roce 1944 už Němci pronásledovaní Rudou armádou ustupovali. Ještě však i v této době, když
už nebylo pochyb o vítězství, zatýkali Němci ty,
kteří byli vytipováni, že by po porážce Němců
mohli převzít v obcích vládu. Tak byl také zatčen
ředitel hlavní školy Bohuslav Mrákava a 24. ledna 1945 popraven ve Vratislavi. Čest jeho památce i památce ostatních 11 konických občanů, kteří položili život za vlast. Dne 29. dubna 1945 se
naším městečkem začala valit poražená německá armáda. Budova měšťanské školy se stala na
několik dni lazaretem. Počet vojínů, kteří tu zemřeli, se nedal zjistit. Noc v úterý 8. května byla
strašná. Na všech stranách byla rudá záře. Následoval výbuch za výbuchem. Podle odhadu projelo Konicí asi 1 milión 200 tisíc Němců. Následující den byl prvním dnem míru.

První sovětský tank s vlajkou sovětskou a československou přijel od Štarnova a Zavadilky do Konice. Bylo to před polednem o půl jedenácté hodině. Jásot lidu nebral konce. Za prvním sovětským tankem následovaly další sovětské oddíly.
Lid shromážděný na náměstí a v ulicích s jásotem vítal své osvoboditele. Podával jim občerstvení a přátelsky se s nimi objímal. V odpoledních hodinách byla veselice na náměstí. V domě
u MUDr. Ferd. Spurného ve Vrchlického ulici byl
ubytován sovětský maršál Malinovský, který řídil válečné operace na našem úseku. Jak krásné
bylo, když po náměstí tryskem ubíhali malí sovětští koníčci a z úst sovětských vojáků zaznívalo
slovo „Praga“. Tehdy projelo Konicí asi 500 000
sovětských vojáků. V neděli dne 13. května bylo na náměstí první shromáždění občanů. Dne
25. května uspořádal Národní výbor v sokolovně
pouťovou zábavu za obrovské účasti lidu. Hned
po osvobození Konice Rudou armádou přejímá
vládu do svých rukou lid. V celé naší vlasti byly
vytvořeny národní výbory, které řídily vládu
v každé obci. Podruhé v dějinách našeho národa
se splnila věštba J. A. Komenského: „Po přejití
vichřic hněvu se vláda našich věcí vrátila do
našich rukou“.
Výtah z konické kroniky. Více najdete
na webu města /MĚSTO/HISTORIE/
Bc. J. Procházka
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