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

Investiční záměry města
na letošní rok
Vážení spoluobčané, doba stále nepřeje tomu, abychom se mohli
potkávat na společných setkáních. Mrzí mne to nejen z důvodu neustálé hrozby nákazy, ale i proto, že s vámi nemohu konzultovat plány města a slyšet na ně vaše názory. Proto volím alespoň možnost
komunikovat s vámi přes Zpravodaj města Konice. Není to ideální,
neboť mezi okamžikem, kdy musím tento článek předat k výrobě
zpravodaje a dnem, kdy zpravodaj dostanete do schránek, uplyne
měsíc.
Následující informace nebudou o mandatorních výdajích města, ale
o plánovaných investičních výdajích na tento rok. Všichni víme v jakém stavu máme chodníky a cesty. V rekonstrukcích těchto povrchů musíme pokračovat. Dnes je ale 13. dubna, venku sněží a plán
na letošek ještě není definitivní. Komunikacím se tedy budu věnovat příště. Nicméně kromě investic do chodníku a cest nás čekají
výrazné investice i do ostatního majetku města. Příprava investic
se neobejde bez projektových dokumentací, a to jsou ve výdajích
miliony korun. Kromě náměstí a cyklostezky se projektuje i rekonstrukce ulice Zádvoří, ve které neskutečně chodník chybí. Dále ulice
E. Beneše a Kostelní. Pro dotaci je nutný i projekt na rekonstrukci
zámecké zdi v ulici Smetanova. Letos musíme zadat i naprojektování energeticky naprosto nevyhovující kotelny v Základní škole
a gymnáziu Konice. Výrazným záměrem města je i zadání rekonstrukce „Víceúčelové sportovní haly“ a u tohoto projektu se jen ve
zkratce pozastavím. Je skutečností, že technologie kluziště dosloužila. Halu můžeme využívat pouze v zimních měsících a její finální
vzhled nebyl nikdy dokončen, náklady na provoz jsou enormní. Projekt, který má být dokončen do konce května, předpokládá, že budou kompletně vyměněny zvlněné podkladové vrstvy, nainstalována nová, úspornější technologie chlazení, nad ní bude vytvořena
plocha pro letní sporty, vybudováno bude zázemí a dokončíme vnější plášť budovy. Samozřejmě nezbytné bude i zakoupení rolby na
led. Problém ale bude s dotací. Na tyto věci lze žádat z národních,
nikoliv evropských zdrojů a národní zdroje vysychají. Musíme tedy
v našem rozpočtu počítat s tím, že bude potřeba letos zafinancovat
alespoň první etapu – rekonstrukce povrchu a chlazení ledu.
Nákladům se nevyhneme ani v novém komunitním centru. Získali
jsme dotaci na promítací techniku. Nemalé peníze ale bude vyžadovat řešení akustiky sálu. Ve snaze o energetické úspory a návazné
snížení mandatorních výdajů se pouštíme i do rozsáhlé rekonstrukce veřejného osvětlení. Z hlediska potřeby peněz se nemohu
nezmínit o záměru výkupů pozemků pro další možnou výstavbu.
Město pozemky nemá a levné to nebude. Když to shrneme, tak je
zřejmé, že zafinancovat vše, co máme v plánu, nebude jednoduché.
A k tomu je tady ještě strašák propadu ekonomiky v souvislosti
s COVIDem s důsledkem propadu daňových příjmů města.

Je tu ale ještě jeden záměr, který jsme neplánovali. Město dostalo nabídku
podílet se se soukromým investorem na vybudování nové kancelářské budovy v ulici E. Beneše. Máme možnost se stát vlastníky půlky nebo celé nově budované kancelářské budovy, do které bychom mohli přemístit úřady
z ulice Na Příhonech. Nabídka zatím nebyla finančně specifikována. Každopádně však bude součástí nabídky protihodnota budovy úřadu Na Příhonech. Tuto budovu by se pak soukromý investor zavázal přestavět na byty.
Upřímně, tady si jednoznačně myslím, že vaše názory na věc budeme při
rozhodování v zastupitelstvu potřebovat. Soustředit úřad na náměstí do
nové a tedy bezbariérové a energeticky výhodnější budovy se zdá být rozumné. Pak je tu i ten příslib budování bytů, který jsme schopni smluvně
ošetřit. Z dlouhodobého pohledu je to lákavé. Z druhé strany se stěhování
úředníků na náměstí nejeví jako nejpalčivější problém našeho města. Ale
je to možnost, která se asi nebude opakovat a za 10 nebo 20 let si můžeme
vyčítat, že musíme Na Příhonech dům rekonstruovat, a že jsme mohli mít
novou bezbariérovou budovu.
Jsem si vědom, že tento článek obsahuje spoustu různorodých a neúplných
informací, ale v krátkém článku do zpravodaje to lépe neumím. Musím jen
doufat, že se brzy spolu sejdeme a řádně vše probereme. Zatím to ale nelze, tak si vás závěrem dovolím požádat o komunikaci s radnicí. Pokud mi
budete chtít na základě tohoto článku napsat mail nebo třeba i zavolat, zastavit se na radnici, tak budu rád. Nechci znít pateticky nebo afektovaně,
ale Konice je skutečně naše místo pro život a bude taková, jakou si ji uděláme.
Ing. Michal Obrusník, starosta

Aplikace Česká Obec
pro město Konice
... vaše obec na dlani

Ověřené a aktuální informace přímo ve Vašem
mobilu
V Obchod Play a App Store
si vyhledejte a stáhněte
mobilní aplikaci Česká Obec
a v ní si přidejte
město Konice.
... veškeré informace
jednoduše
a okamžitě.
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou
ve zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření najdete na
internetové adrese: www.konice.cz – TITULNÍ STRÁNKA – Nové dokumenty. (Starší zápisy najdete v záložce: ÚŘAD A SAMOSPRÁVA
– Úřední deska – Rozpočet, závěrečný účet –
Rozpočtová opatření).

Rada města Konice
29. března 2021
Usnesení č. 45/2021
Rada města Konice dne 29. 3. 2021:
1. a) Schvaluje na základě doporučení hodnotící komise, dodavatele zakázky „II/366 Konice, ul. Zádvoří – projektová dokumentace“, kterým je společnost HOR-invest, s. r. o. projektování dopravních staveb, Tovární 1129/41a,
779 00 Olomouc.
b) Schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Konice a společností HOR-invest, s. r. o, projektování dopravních staveb.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
2. Schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace „Muzeum řemesel Konicka, z. s.“,
IČ: 227740678, dle důvodové zprávy.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
4. Doporučuje ke schválení rozpočtové opatření č. 9/2021, které bude po schválení zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
5. Schvaluje žádost o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, IČ: 08736987, ve výši 869 506 Kč dle
důvodové zprávy.
6. a) Souhlasí s umístěním stavby „Konice,
rozš. DS NN, Novák, Ohlídal“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat vyjádření k uvedenému záměru v souladu
s důvodovou zprávou k tomuto usnesení.

ZPRAVODAJ KONICE
c) Schvaluje Smlouvu č.: PR-001030064398/
001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a E.GD, a. s.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
7. a) Souhlasí s umístěním stavby „Modernizace VN95 + optika“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat vyjádření k uvedenému záměru v souladu
s důvodovou zprávou k tomuto usnesení.
c) Schvaluje Smlouvu č.: 1040014376/003
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a E.GD, a. s.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
8. Schvaluje Smlouvu o společném postupu
s Ing. Pavlem Muzikantem za účelem opravy
účelové komunikace Ko-U-10.
9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
10. Schvaluje Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, na základě
podané žádosti provedení oprav svěřeného
majetku.
11. a) Schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení
distribuční soustavy č. 9090006815 mezi městem Konice a EG.D, a. s.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
12. a) Vyhlašuje záměr pronájmu kanalizace
a ČOV v Konici, a to na období 5 let od 1. 6. 2021
do 31. 5. 2026, dle samostatné přílohy „Specifikace pronajímaného majetku“.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
13. Schvaluje návrh vyčíslení náhrady škody
dle společnosti LAPA SERVICE, s. r. o. za estetické znehodnocení a možné (nikoli prokazatelné) snížení životnosti střešní krytiny na objektu komunitního centra v Konici.
14. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit manželům B. prodej pozemku p. č. 4787/
20 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m2 vč. DPH s tím,
že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepsáním kupních smluv, další možné
náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání Zastupitelstva města Konice v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
15. Schvaluje směrnici města Konice č. 5/2021
Zadávání zakázek malého rozsahu.
16. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 07-2021 týkající se pronájmu garáží v budově č. p. 392 v Konici se společností Sanitka
Trans, s. r. o.
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b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným
bodem usnesení.
17. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit panu D. F. a paní K. N. prodej pozemku p. č.
4787/21 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m2 vč. DPH
s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé
s přípravou a sepsáním kupních smluv, další
možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat materiál na jednání Zastupitelstva města
Konice v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.

Rada města Konice
19. dubna 2021
Usnesení č. 46/2021
Rada města Konice dne 19. 4. 2021:
1. Schvaluje prodej majetku příspěvkové organizace Technické služby Konice, a to traktoru
Zetor PROXIMA a nosiče Portýr 5 nejvyšší nabídce, dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje Pojistnou smlouvu autopojištění
č. 6337889957.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
4. a) Bere na vědomí nesouhlasné stanovisko
osadního výboru k žádosti o výpůjčku části
pozemku p. č. 666/3 v k. ú. Čunín.
b) Neschvaluje žádost pana K. o výpůjčku ani
pronájem části pozemku p. č. 666/3 v k. ú. Čunín.
c) Ukládá MPO informovat žadatele o výše
uvedeném bodu usnesení.
5. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků pro infrastrukturu města
týkající se pozemků p. č. 5870/5, 5878, jehož
součástí je stavba č. p. 730 a 5880, jehož součástí je stavba č. p. 408 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě s tím, že město Konice hradí všechny náklady spojené s převodem
nemovitostí.
b) Ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
ZMK v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
6. a) Bere na vědomí Zprávu o činnosti a rozvoji komunitního centra zpracovanou k 12. 4.
2021.
b) Schvaluje dodavatele promítací techniky do
komunitního centra Konice, společnost HEUS,
s.r. o., Přichystalova 87, Olomouc, IČ: 25846604.
7. a) Bere na vědomí chybějící zápisy do kroniky města Konice.
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b) Schvaluje roční zápis kroniky města Konice za rok 2014.
c) Ukládá kronikářce neprodleně zpracovat
zápisy za roky 2019 a 2020 a průběžně doplnit zápisy do kroniky za předcházející období.
8. Bere na vědomí přerušení provozu Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, od
12. 7. 2021 do 15. 8. 2021.
9. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti
č. 08-2021, uzavřenou mezi městem Konice
a Karlem Zelinkou, IČ: 16363949, na pronájem
části Masarykova náměstí v Konici (parcely
č. 695/1 v k. ú. Konice) za účelem provozování lunaparku v době konání pouti 24. 5. 2021
– 31. 5. 2021, a to při splnění podmínky, že
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nákazou COVID-19 umožní
provozování lunaparků. Nájemce bude dále
zavázán zajistit plnění případných opatření,
která se ve vztahu k ochraně a pohybu osob
budou vázat na pořádání výše uvedené akce
v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
10. a) Revokuje usnesení č. 23/2019, bod č. 1
– stanovení poplatku za služby spojené se zajištěním svatebního obřadu od 1. 1. 2020.
b) Ukládá tajemníkovi a odboru vnitřních věcí předložit na příští jednání Rady města Konice nově nastavený systém úhrad za zajištění svatebních obřadů.
11. a) Vyhlašuje záměr pronájmu sklepních
prostor o celkové ploše 42 m2 v budově č. p. 46
v Kostelní ulici v Konici (zámek), která je součástí pozemku p. č. 5 v k. ú. Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat a zveřejnit záměr v souladu s výše uvedeným bodem a).
12. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 09-2021, uzavřenou mezi městem Konice a Muzeem řemesel Konicka, z. s., se sídlem Cihelna II č. 604, Konice, IČ: 22740678, na
výpůjčku prostranství před zámkem, tj. pozemku p. č. 9/2, pozemku p. č. 11 a části pozemku
p. č. 10, vše v k. ú. Konice 29. 5. 2021 za účelem konání akce Konický den řemesel, a to při
splnění podmínky, že mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nákazou COVID-19 umožní konání uvedené akce.
Výpůjčitel bude dále zavázán zajistit plnění případných opatření, která se ve vztahu k ochraně a pohybu osob budou vázat na pořádání výše uvedené akce v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit
uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
14. a) Doporučuje zastupitelstvu města neschválit panu N. prodej části pozemku p. č.
1301/1 v k. ú. Konice.
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b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat materiál na jednání ZMK v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
15. a) Vyhlašuje záměr vypůjčit garáž v budově č. p. 78, která je součástí pozemku p. č. st. 89
v k. ú. Čunín.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
16. Doporučuje zastupitelstvu města schválit
Plán rozvoje Konice 2021 – 2031 dle přílohy
důvodové zprávy.
17. a) Doporučuje ZMK schválit přijetí dotace
na akci „Rozšíření systému separace odpadů
– město Konice“ v rámci Operačního programu
životní prostředí, registrační číslo CZ.05.3.29/
0.0/0.0/19_126/0011996.
b) Doporučuje ZMK schválit přijetí dotace na
akci „Pořízení kompostérů – město Konice“
v rámci Operačního programu životního prostředí, registrační číslo CZ. 05.3.29/0.0/0.0/
19_122/0012940.
18. a) Bere na vědomí rozhodnutí manželů H.
nevyužít osobního pozvání na jednání Rady
města Konice ve věci řešení majetkoprávních
vztahů k pozemkům p. č. 841/3 a 825 v k. ú.
Konice a ve věci jejich požadavku na změnu
zpevněného povrchu před domem č. p. 22.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru oslovit
budoucí prodávající uvedené ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 11. 9. 2006, zda
mají zájem realizovat majetkový převod dle
této smlouvy.
19. a) Schvaluje Souhlas vlastníka nemovité
věci pro SDH Čunín s umístěním sídla v budově č. p. 78, která je součástí pozemku p. č. st.
89 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat souhlas v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
20. a) Vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 4408 v k. ú. Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat a zveřejnit záměr v souladu s výše uvedeným bodem a).
21. a) Schvaluje darovací smlouvu č. 10-2021
s MUDr. Šmejkalem týkající se darování movitých věcí městu Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným
bodem usnesení.
22. a) Doporučuje zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 17/2021-4a ze dne 8. 2. 2021
týkající se prodeje pozemku p. č. 4787/26 v k. ú.
Konice.
b) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
manželům Z. prodej pozemku p. č. 4787/26
v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m2 vč. DPH s tím, že
prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou
a sepsáním kupních smluv, další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu
hradí kupující.
c) Ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
Zastupitelstva města Konice v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
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23. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, Smlouvu o poskytování služeb uzavíranou mezi městem Konice a společností Urbicus, s. r. o., IČ: 01971140,
na využití mobilní aplikace „Česká Obec“.
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka

Aktuální informace
o dění v našem městě
nově i ve vašem mobilním
telefonu – prostřednictvím

aplikace „Česká Obec“
Město Konice zakoupilo práva k mobilní aplikaci „Česká Obec“, ve které občané Konice získají rychlé a aktuální informace o událostech
ve svém městě, ale i informace z dalších obcí,
které tuto aplikaci používají.
Zeptali jsme se starosty města:
Čím je tato mobilní aplikace zajímavá?
Jedná se o moderní, přehledný a praktický informační systém přenosu informací občanům
o dění a událostech v našem městě, ale i dalších
obcích.
A k čemu aplikace občanům slouží?
Kromě dosavadních informačních toků, tedy
rozhlasového hlášení, webových stránek města, Facebooku města a Zpravodaje Konice přibyla nově i mobilní aplikace „Česká Obec“, která je
přímo propojena s radnicí a může o dění v našem městě informovat okamžitě. Aplikace navíc pracuje s obrázky, videi, textem, externími
odkazy, najdete zde důležité kontakty na vaše
město a zároveň aplikace pracuje i s kalendářem ve vašem mobilním telefonu, takže si např.
upoutávky na kulturní akce v městě můžete do
kalendáře přímo ukládat.
A kromě toho, co jste zmínil, v čem je mobilní aplikace jedinečná?
Máte možnost sledovat nejen události z Konice,
ale také z jiných obcí a měst (pokud jsou do projektu Česká Obec zapojeny), a to jednoduchým
přidáním další obce v mobilní aplikaci. Získáte
tak přehled i o jiných obcích, které vás zajímají,
nebo kde se momentálně nacházíte.
A jak je tedy možné začít mobilní aplikaci
využívat?
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android nebo iOS (iPhone). Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení:
• ve svém mobilním telefonu najdete ikonku
„Obchod Play“ nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec,
• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
• po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém horním rohu najdete znaménko
„Domečku“, po kliku na něj se zobrazí tlačítko
„+“, po kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce, které chcete sledovat,
dále je můžete řadit v závislosti na tom, která
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obec má být první nebo druhá tím, že danou
obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů,
• dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí“, zobrazí se obec, kterou jste si přidali, pokud je obec zapojená do projektu Česká
Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec
je prázdná pouze s upozorněním, že s námi nespolupracuje,
• obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.
!!! Důležité, pokud si aplikaci nainstalujete,
zkontrolujte, že máte v Nastavení telefonu –
aplikace – zapnuty upozornění na již nainstalovanou aplikaci Česká Obec !!!
Mobilní aplikace má velikost 62,5 MB, což zabere minimální místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové události vás upozorní
prostřednictvím notifikací (upozornění) a na
váš požadavek si načte pouze vybraný příspěvek, který vaše město zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům.
Redakce děkuje za rozhovor
Pozn.: QR kódy k rychlému stažení instalace
aplikace najdete na str. 1. Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty vašeho
telefonu. :-)

ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ
FINANČNÍHO ÚŘADU PRO
OLOMOUCKÝ KRAJ V KONICI
JE OD PONDĚLÍ 19. 4. 2021
OPĚT V PROVOZU
SLUŽBY ÚŘADU
VÁM JSOU K DISPOZICI 2× TÝDNĚ:
Pondělí 8 – 17 hodin
Středa 8 – 17 hodin
Sběrný box pro bezkontaktní odevzdávání podání určených Finanční správě, který byl doposud umístěn na podatelně Městského úřadu v Konici, je od pondělí 19. 4. 2021 umístěn
v prostoru Územního pracoviště Finančního
úřadu pro Olomoucký kraj v Konici. Finanční
správa doporučuje veřejnosti využít online
finanční úřad, do kterého se přihlásí na webu
www.mojedane.cz.
Další možností, jak elektronicky odevzdat podání, je využití aplikace Elektronická podání
pro Finanční správu.
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UPOZORNĚNÍ!
Lunapark a ostatní plánované akce se uskuteční dle možností
a na základě rozhodnutí včetně nařízených opatření Ministerstva
zdravotnictví v souvislosti s nákazou COVID-19

SDH Konice pořádá
8. 5. 2021 od 7.00 hodin

SBĚR STARÉHO
ŽELEZA
Výtěžek bude použit na činnost mladých hasičů

Prosíme občany, aby železo připravili
před své domy
(případně na jiné dostupné místo)

S těžkým železem rádi pomůžeme

Pro lepší přehlednost se nahlaste prosím
předem na tel. čísle: 721 516 705
Za kovový odpad předem děkujeme

Až dosloužím, chci s hasiči do sběru ...

první jarní

SAMOSBĚR JAHOD
tel.: 730 806 281
upřesnění zahájení na našem facebooku,
nebo na našich stránkách
předběžný odhad sklizně je začátek června
(v závislosti na počasí)
samosběr bude probíhat v areálu družstva v Chornicích

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás
všech. Každá odpověď může ovlivnit,
jak bude život v naší zemi vypadat.
Děkujeme všem, kteří
se už sečetli. Pokud jste tak ještě
neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

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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Komunitní centrum KONICE

Vítá vás zámek Konice a Muzeum řemesel konicka, z. s.
v hlavní turistické sezóně 29. 5. – 31. 8. 2021

NORDIC WALKING

ZÁMEK KONICE

Jak správně chodit s trekingovými holemi?

SOBOTA 8. a 22. května 2021
vždy od 14 do 17 hodin

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Sraz a start v KOMUNITNÍM CENTRU
Obsah: původ severské chůze, zdravotní přínosy,
funkce a vybavení, správná technika a jiné tipy
Intenzivní kurz proběhne pod vedením
profesionální lektorky Mgr. Lenky Sehnalové

Otevřeno od pondělí do pátku
9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00
v sobotu 9.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00
v neděli 14.00 – 17.00 hodin
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic
(včetně největší sbírky seker zapsané do světové Guinnessovy
knihy rekordů) probíhá s průvodcem.
Začátek prohlídky je vždy v celou hodinu, kromě 12.00 hodin.
Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací doby.
Minimální počet na prohlídku jsou 2 osoby. Doba trvání prohlídky je 45 minut.
(Po dobu prohlídky mohou být ičko a galerie uzavřeny)
Vstupenky zakoupíte v informačním centru.
Tel.: 582 334 987, 739 333 721
icko.konice@seznam.cz / www.mekskonice.cz

Výuka bude probíhat v terénu.
Kurz je pro účastníky zdarma, vč. možnosti zapůjčení holí.
Stačí se jen zaregistrovat a přijít.
V souladu s platnými mimořádnými opatřeními vlády ČR a MZ
je nutná registrace na uvedenou akci! Stačí SMS zpráva
na níže uvedený kontakt. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jitka Klemsová, DiS.
T: 702 269 964 / E: jitka.klemsova@konice.cz
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

jubilejní

25.

ročník

KONICE 2021
Konice – zámecký park 13. červen 2021
Zahájení ve 13.00 hodin

HOLÓBKOVA MOZEKA (ZUŠ Konice)
BABOUCI (nejstarší jihočeská dechovka)
VYSOČINKA (z Humpolce)
MORAVANKA JANA SLABÁKA
Moderují Ivana Slabáková a Jiří Holub
Akce s účastí rodiny skladatele Antonína Žváčka, rodáka z Haček na Konicku
Při zakoupení 2 vstupenek – dárek (v hodnotě 200 Kč)
Předprodej – dospělý 100 Kč (Do 11. 6. 2021 v TIC Konice, Kostelní 46, tel.: 582 334 987)
Cena na místě – dospělý 120 Kč, dítě do 15 let vstup zdarma
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Knihovna
Konice
Městská knihovna Konice a pobočky (Křemenec, Nová Dědina) se pohybují v provozu dle vládních nařízení, více informací na
www.konicka.knihovna.cz.
Nabídku nových knížek začínáme titulem Hodinářova dcera. Tento psychologický román
Kate Mortonové začíná létem 1862, kdy mladí umělci hledají inspiraci pro svou tvorbu, přičemž se ztratí dvě ženy. Uplyne 150 let a mladá archivářka nalezne v kožené brašně vybledlou fotografii. Jaká tajemství skrývá minulost?
Podobná tajemství řeší autorka světových bestsellerů Shari Lapena v knize Jeden z nás. Co
odhalil zloděj v domech na newyorském předměstí? Kdo ví víc, než říká?
A jaké je další tajemství Astrid Phelpsové,
hrdinky románu Kdo o tom ví? Lesley Kara
vám v novém thrilleru ukáže, že všechno není
tak růžové, jak by mohlo vypadat. Samra Zafar ve své nové knize Poslušná manželka líčí,
co všechno musela prožít, než se jí podařilo
postavit se na vlastní nohy.
V autobiografickém románu vám popíše svoji
trnitou cestu za svobodou. Ani hrdinky českých autorek to nemají jednoduché. Nezlomená osudem je i hlavní postava stejnojmenného románu Danky Šárkové, která svou nelehkou situaci řeší a navzdory překážkám bojuje
o svou svobodu. Po několika románech přichází Martina Formanová se souborem povídek,
které líčí partnerské vztahy v cyklu Povídky
na tělo.
Pro nadšené fanoušky „malého poseroutky“
přichází nový díl s podtitulem Samá voda.
Tentokrát Jeff Kinney posílá svého hrdinu na
prázdniny do kempu plného vody. Pro ty, kteří
si oblíbili humorné romány Davida Walliamse je tu nabídka dvou novinek Ledová obluda
a Něfo. Detektivní příběh Dagmar Medzvecové Dva netopýři na talíři je napínavým pátráním po stopách záhadného obrázku a v „únikovce“ Strašidelný dům musíte vyřešit řadu
hádanek, abyste našli jedinou cestu ven. Autor
Arthur Ténor dal dětem k rozluštění i kouzelnou formuli, abyste se s knížkou nejen báli,
ale i pobavili.
V knihovně máme pro děti k vyzvednutí čtenářské listy, podle kterých si mohou sestavit
vlastní čtenářský deník. K dispozici je také
omalovánka Pověst o vzniku města Konice
a jejího znaku, elektronická Albi tužka s interaktivní knihou Svět zvířat, záložky a visačky
na kliku. Malí čtenáři mohou vyzkoušet spoustu deskových her, vyluštit hádanky a testy, zatočit pohádkovým kolotočem, vymalovat omalovánky. Nabízíme vzdělávací hry na naší nové
interaktivní obrazovce a k nahlédnutí je také
seznam doporučené četby. Čím je tištěná knížka lepší než čtení přes média?
Nepotřebuje dobíjet ani měnit baterie, stránky
se vždy okamžitě načítají, ovládání vždy fun-
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guje, nikdy nepřijdete o data, nedá se zavirovat,
funguje i bez wi-fi, nemá škodlivé záření, je
odolná vůči otřesům a pádům a méně škodí
vašemu zraku. Pro děti v tomto období připravujeme z našich nových knížek zajímavé
akce a soutěže, abychom je podporovali v jejich čtenářské gramotnosti.
Vlasta Snášelová, tel.: 582 396 487

me všem občanům, kteří se nezištně do úklidu našeho města zapojili a samozřejmě děkujeme i společnosti FCC Litovel. Pro naše město,
přírodu a životní prostředí se jedná o významnou akci, kterou budeme nadále opakovat.

Květen
v komunitním centru

V Konici vznikl na přelomu roku 2020/2021
ochotnický divadelní soubor čítající jedenáct
členů. Základ ansámblu je přímo z Konice,
zbytek z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Myšlenka založení místního ochotnického divadla se ve mně rodila již delší dobu, ale hlavní impulz, který mě posunul směrem kupředu,
byl scénář zcela nové divadelní hry Romana
Krejčíře s názvem Páni vesmíru aneb koupím
duši. Jedná se o černou sci-fi komedii. Oslovit
okolí ke spolupráci se mi zpočátku nedařilo.
Najít ty správné postavy, které by se hodily do
jednotlivých rolí, byla veliká výzva. Pomoc při
hledání nám poskytla i sociální síť. Inzerát,
který jsme vyvěsili, měl poměrně veliký ohlas.
V lednu jsme již byli kompletní.
V době nekončících nouzových stavů, restrikcí
a příkazů jsme nemohli po většinu času zkoušet prezenčně. Volili jsme různé alternativy
a na výsledek se můžete těšit již brzy.
Za ochotnický soubor z Konice Lucie Krejčí

Připravili jsme pro vás venkovní aktivity, které je možné realizovat individuálně v souladu
s platnými epidemiologickými opatřeními.

Kamínková stezka
Kamínková stezka má návaznost na letošní 100. výročí sokolovny v Konici, která vám
nyní slouží jako komunitní centrum. Stavba
byla zahájena 11. března 1921, základní kámen byl odhalen 15. května 1921 a již 25. září
stejného roku byla sokolovna slavnostně otevřena. Budova je dílem stavitelů Petra Kočíře,
Josefa Daňka a Antonína Valenty.
V Konici je v současnosti stále populárnější
fenomén malovaných kamínků. Z toho důvodu jsme se rozhodli vytvořit pro vás kamínkovou stezku. Na území města Konice bude rozmístěno celkem 100 kamínků červené barvy,
na kterých bude jednoduchý obrázek a budou
označeny nápisem Komunitní centrum – sokolovna + letopočet. Vaším úkolem bude kamínky najít (k dispozici vám bude mapa s vyznačenými trasami, na kterých kamínky najdete)
a do papírové kartičky zakreslit jednoduchý
obrázek a letopočet. Kartičky si můžete vyzvednout v komunitním centru nebo u bankomatů
Komerční banky a České spořitelny. Odevzdat
je můžete do schránky v komunitním centru.
Stezka bude trvat po celý měsíc květen, po jejím skončení vylosujeme výherce, kteří získají odměnu za své snažení.
Tyto kamínky nejsou putovní, proto je prosím
nesbírejte a ponechejte je na svém místě.

Nordic walking
V květnu jsme naplánovali dva termíny pro akci
Nordic walking. Jedná se o sobotu 8. a 22. 5.
2021. Začínáme vždy ve 14 hodin. Kurz je zdarma, včetně zapůjčení holí. S ohledem na vládní
opatření vás prosíme, abyste se na akci předem registrovali. Podrobnosti jsou uvedeny
na plakátu!
Podrobnosti k akcím se dozvíte na Facebooku
města, webových stránkách a nástěnce na podatelně.

Ukliďme Česko, ukliďme naše město
Do akce Ukliďme naše město se zapojilo 62 lidí, z toho 27 dětí. Podařilo se vysbírat více jak
90 pytlů odpadu. Likvidaci vysbíraného odpadu přislíbil pan Radovan Šmíd, zástupce svozové firmy FCC Litovel, s. r. o. provést bez nároku na úhradu nákladů společnosti. Děkuje-

Vznik ochotnického
divadla

Nenech se
Oběti domácího násilí a jejich blízcí mohou od
1. 4. 2021 anonymně vyhledat pomoc přes
mobilní aplikaci „Nenech se“. Aplikace nabízí
informace pro ty, kdo žijí v partnerském vztahu, pro seniory, kteří žijí s násilníkem, nebo pro
děti, kteří se doma potýkají s násilím, ale také
pro svědky takového jednání. Zde najdou veškeré instrukce a užitečné informace, na koho
se mohou obrátit v případě domácího násilí.
Nejdůležitější součástí aplikace je formulář,
kterým se zájemce může anonymně propojit
s příslušným intervenčním centrem. Díky unikátnímu kódu, který obdrží, pak může chatovat s pracovníky intervenčního centra a říci si
bezpečně o pomoc.
Intervenční centrum v Olomouci, jehož součástí
je odloučené pracoviště v Prostějově, se zapojilo do nového projektu pro pomoc obětem domácího násilí Nenech se (https://nenech.se/),
které je určeno pro ohrožené osoby v celé ČR.
Intervenční centrum může obětem domácího
násilí nabídnout pomoc sociální pracovnice,
právníka nebo psychologa. Služba intervenční centra je bezplatná, a pokud občan chce,
může zůstat anonymní.
Osoby ohrožené domácím násilím a jejich blízcí v okrese Prostějov mohou anonymně vyhledat pomoc přes novou aplikaci Nenech.se nebo se přímo obrátit na Intervenční centrum
Olomouc, odloučené pracoviště v Prostějově na
tel.: 775 864 991 nebo osobně na adrese Prostějov, Bezručovo nám. 9, přízemí, Mgr. Kováříková.
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Zemědělství v Konici
II. část

Státní statek Konice
(od roku 1964 do roku 1992)

Nucené založení Jednotného zemědělského
družstva v Konici (JZD) v roce 1952 nezaručilo prosperitu zemědělské výroby. Výměra orné
půdy se rozšířila rozoráním mezí a hospodářsko-technickou úpravou na 530 ha, na výnosech se to však neprojevilo. Do JZD byli posléze dosazeni odborníci jak na úsek rostlinné výroby, tak výroby živočišné. Předsedové družstva byli místní (Zavíral, Grepl, Tylšar), ale také
cizí (Kalandra, Přikryl). Posledním předsedou
byl Miroslav Mazáč. JZD bylo přechodným obdobím pro hospodaření bez dotací a státní podpory. Stejně tomu bylo i u okolních družstev.
Na podnět Výrobní zemědělské správy došlo
v roce 1964 ke vzniku Státního statku Brodek
u Konice s osadou Lhota u Konice, Lipová s Hrochovem a Sečí, Horní Štěpánov a Pohora, Skřípov a Runářov a od 1. března 1964 byla přičleněna Konice. V roce 1965 přešla pod Státní
statek další ekonomicky slabá JZD, a to Čunín,
Křemenec, Šubířov s Chobyní, ale také Jesenec. Územní vývoj Statku byl ukončen v roce
1976 připojením JZD Dzbel a Suchdol s obcemi Jednov a Labutice. Statek zahrnoval 18 obcí
s výměrou 5 375 ha zemědělské půdy. Toto
výrobní území s podzolovitou, silně kamenitou půdou, vyžadovalo mnoho úsilí a nákladů
pracovních i materiálních, jejichž návratnost
byla spojena se značným rizikem. V roce 1987
byla ke Statku připojena i část Školního statku
a drůbežárna Domamyslice.
Prvním ředitelem Státního statku Brodek u Konice byl po dva roky Jan Král. V roce 1966 zastával funkci ředitele Mojmír Protivánek. Koncem
roku 1966 převzal funkci ředitele Ing. Jan Čížek,
který byl ve funkci 13 let a přispěl k upevnění
hospodaření, zlepšení ekonomiky, zkvalitnění
půdního fondu a zlepšení investiční výstavby,
zejména střediska Runářov. Bydlel v Konici.
V roce 1980 ho vystřídal Vítězslav Veselý, kterého po dvouletém působení na Státním statku
nahradil Ing. Alexander Eremiáš, který se také
výrazně zasloužil o rozvoj Statku. Politické
a hospodářské změny způsobily, že došlo k odvolání ředitele a byl nahrazen Ing. Milanem
Snížkem, který ve funkci působil od srpna 1990
do 1. 4. 1992, kdy byl vyhlášen konec Statku.

V roce 1985 se Státní statek Brodek u Konice
přestěhoval do Konice, do budovy bývalé základní školy na náměstí. Statek tuto budovu
nákladně zrekonstruoval na sídlo podniku.
Podnikové ředitelství statku bylo přemístěno
do Konice, a k 1. únoru 1985 byl přejmenován
na „Státní statek Konice“. Bylo využito přirozené spádovosti a centra celého Konicka. Co se
týče výrobních výsledků, dosahoval Statek Konice úrovně srovnatelné s ostatními statky
v celé ČR, a také srovnatelné se sousedními
družstvy v rámci okresu Prostějov. Výrobní zaměření rostlinné výroby vycházelo z půdních
podmínek Statku. Převažovala výroba obilovin, objemných krmných plodin, lnu a řepky.
U obilovin byl dosažen v posledních letech
hospodaření výnos přes 5 t/ha, řepka kolem
3,5 t/ha. Živočišná výroba byla orientovaná na
chov skotu, výrobu mléka a pastevní odchov
jalovic. Výroba konzumních vajec ve výši 24
milionů ks ročně pokryla celou potřebu okresu Prostějov. Kuřice se chovaly pro vlastní potřebu i na prodej. Užitkovost dojnic byla kolem 3 800 l/ks, užitkovost nosnic 270 ks vajec/ks. Specifickým odvětvím v živočišné výrobě byl v Jesenci chov norického koně, který
se uplatňoval při práci v lese, začalo se také
s chovem anglického plnokrevníka.

Ekonomika celého Statku byla postavena na
dotacích. Statek Konice dostával dotace 37 Kč
na 100 Kč tržeb. Veškeré úsilí šlo cestou zvýšení intenzity výroby, zvyšování výkonů, růstu hrubé zemědělské produkce. Hospodářský
výsledek, který byl v počátcích podniku v oblasti ztráty, dosáhl v roce 1988 výše 19 milionů Kč zisku.
Statek Konice byl rozdělen na 7 závodů. Závody zemědělské výroby Konice, Horní Štěpánov,
Brodek u Konice a Prostějov, dále Závod technických služeb, Stavební závod a Závod přidružené výroby. Stavební výroba měla 70 pracovníků, kteří zabezpečovali stavby, včetně zásobování a dopravy, a to pro potřeby investiční
i neinvestiční výstavby Státního statku, jakož
i opravy a rekonstrukce. Technické služby zabezpečovaly oblast všech sklizňových prací,
ochrany a výživy rostlin, skladového hospodářství, zásobování, zemědělskou i nezemědělskou dopravu, posklizňovou úpravu, práce
v oblasti meliorací, rekultivací a protierozních
opatření. Přidružená výroba se stala nedílnou
součástí tempa rozvoje podniku. Šlo o formu
výroby v oblasti mikroelektroniky pro Agrokombinát Slušovice. Dále zde byla výroba ka-

strana 7
belových systémů v kooperaci s Teslou nebo
výroba a regenerace aktivních pryskyřic k výrobě chemicky čisté vody pro potřeby zdravotnictví. Dále výroba iontoměničů a výroba
z oblasti biotechnologií. Přidružená výroba zaměstnávala 120 pracovníků, zejména na vesnicích.

Samostatný Závod Konice měl 1758 ha zemědělské půdy, z toho 1434 ha půdy orné, a zaměstnával 195 pracovníků. Dosahoval dobrých hospodářských výsledků, patřil k nejlepším závodům Státního statku. Na své moderní
farmě v Runářově, vybudované v sedmdesátých letech pro 800 ks skotu s moderní technologií, s roštovým ustájením a dojícím zařízením Miele, dosahoval také výborných výsledků. Farma měla silážní jámy, seník, výrobnu
krmiv a komplex sociálních služeb. Bylo zde
ustájeno 40% dojnic celého Statku. Rovněž
kvalita mléka I. jakosti byla stoprocentní. V Konici a Runářově Statek postavil několik bytovek a bytových jednotek typu okál. Byla zrekonstruována a uvedena do provozu pekárna
na Vyšehradě, která pekla denně 5000 ks regionálně oblíbených pletýnek.
Tedy: Státní statek Konice byl dotován, ale měl
nezastupitelnou roli v oblasti zaměstnanosti.
V roce 1992 to bylo 1079 pracovníků. Rozhodující měrou se podílel na rozvoji celé regionální oblasti Konicka.
Zpracovala z podkladů 40 let zemědělství
okresu Prostějov Ing. Božena Slouková
INZERCE

Sháním ke koupi chatu
(chalupu) – platím hotově.
Spěchá. Tel.: 605 541 452
Farmář hledá ke koupi
statek, zemědělskou
usedlost.
Mobil: 731 078 958

PODĚKOVÁNÍ SDH KONICE
ČSCH ZO Konice děkuje dobrovolným hasičům z Konice, jmenovitě panu Šmídovi Vlastimilovi a panu Šmídovi Františkovi, za pokácení nahnutého stromu, který by případným
pádem poničil zařízení chovatelů v Konici.
Za ČSCH ZO Konice, Páleník

Přijme muže i ženy na pracovní pozice:

Dělník sklářské výroby – nepřetržitý provoz
Požadujeme dobrý zrak a spolehlivost.
Pracovní náplň:
• třídění a balení obalového skla

Mechanik-elektronik – dvousměnný provoz
Co od Vás čekáme:
• vyučen v oboru elektro – elektronických zařízení
• vyhl. 50/1978 Sb., min. § 6
• praxe v oboru elektro min. 3 roky
Co bude Vaším úkolem /náplní práce:
• provádění oprav elektrických a elektronických zařízení
• seřizování a údržba výrobních linek
• údržba a drobné opravy elektronických zařízení
• údržba technologických počítačů
• údržba technologických IT sítí

Provozní zámečník
na ranní směně i v nepřetržitém provozu – střídání směn
Co od Vás čekáme:
• SOU /SŠ strojírenského zaměření
• svářečský průkaz
• základní znalost práce na obráběcích zařízení
• řidičské oprávnění na plošinový vozík a VZV – výhodou
• praxe v oboru alespoň 2 roky
• zručnost, samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost a flexibilita
Co bude Vaším úkolem /náplní práce:
• zajišťování plynulého chodu daného provozu
• odstraňování závad na jednotlivých zařízeních a výrobních linkách
• spolupráce při montáži a demontáži výrobních zařízení
• provádění preventivních prohlídek jednotlivých zařízení

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
Použití zdravotnického zařízení (vitamínové balíčky)
Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na e-mailu:

iva.petrova@sklomoravia.com, tel.: 739 661 710, 516 427 706

www.sklomoravia.cz
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