červen 2018

1. MÍSTO
Dne 12. května 2018 se zúčastnily žákyně ZŠ
a G Konice Ema Crhonková a Zea Lillie finále
Mistrovství České republiky České mažoretkové a twirlingové federace, kde společně
s družstvem mažoretek Mažoretky Linetbells
Litovel, z.s., získaly první místo v kategorii
velké formace – kadetky.
TV

28. dubna 2018 – 73. výročí
vypálení obce Javoříčko
Další rok uběhl jako voda a my se opět sešli v hojném počtu na pochod do Javoříčka, abychom uctili památku vypálení obce a zavraždění jejích občanů. U sokolovny jsme ... pokračování na str. 6

Dravci a sovy v MŠ
16. května čekalo na děti z MŠ Konice velké překvapení. Ze vzdělávací agentury „Poznej, chápej,
opatruj“ za nimi přijela Sokolnická společnost Teir
s výukovým programem „Dravci a sovy“. Během letových ukázek ...
pokračování na str. 4

Konické štrapáce
a
Na kole okolo Konice

XXIII. ročník
KONICE 2018
Konice – zámecký park 17. červen 2018
Zahájení ve 13.00 hodin
slavnostním průvodem kapel od zámku do zámeckého parku.

HOLÓBKOVA MOZEKA – ZUŠ Konice
LIPOVANKA z Lipové (PV)
HANAČKA z Břestu (KM)
BIVOJANKA z Jedovnic (BK)
ŽADOVJÁCI z Žádovic u Kyjova (HO)
Mažoretky STŘÍPKY, DDM Moravská Třebová
Moderátoři – Mgr. Věra Kučerová a Jiří Holub
Vstupné: 100 Kč, senioři 70 Kč, děti do 15 let vstup zdarma

partneři
mediální
partneři

hlavní partneři

Dagmar Pavlovičová

VČELAŘSTVÍ
Ing. Antonín Kucera

Obě akce se uskuteční v sobotu 23. června. Start
je tradičně v restauraci Na bytovkách od 6.30 do
9.30 hodin. Pro pěší ...
pokračování na str. 7
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Rada města
Konice
30. dubna 2018
Usnesení č. 56/2018
1. Rada města Konice schvaluje žádost Dalibora
Šímy (pořadatele) v zastoupení Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO: 27848116,
na pořádání automobilových závodů – Březský
vrch v termínech 21. – 22. 4. 2018 a 29. – 30. 9.
2018 vždy od 6.00 do 18.00 hodin, za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení úplné uzavírky, zvláštního
užívání krajské silnice II/373 a stanovení dopravního značení odborem dopravy MěÚ Konice. Dále schvaluje výpůjčku pozemků pro parkování závodních vozidel (p. č. 1422/1, 1421,
1422/3, 1419 a 1423 v k. ú. Konice) a WC v kině ,Tyršova 526, Konice.
2. Rada města Konice bere na vědomí žádost
o příspěvek na pořízení DVD záznamů pro rodiče při vítání občánků – Miloš Vyjídák, Husovo nám. 16, 796 01 Prostějov.
3. Rada města Konice bere na vědomí Informace o realizaci nápravných opatření k bodu
1. a 3. výsledku šetření stížnosti ČŠI na právnickou osobu Základní škola a gymnázium
města Konice, příspěvková organizace, ze dne
16. 3. 2018. Přijatá opatření považuje za dostatečná a stížnost za vyřízenou.
4. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 11/2018. Jedná se o změnu rozpočtu ve výdajové části z rezerv místní správy
na rozšíření zabezpečovacího systému zámek,
ul. Kostelní 46, Konice – výstavní sály. Rozpočtové opatření ve výši 12 600 Kč.
5. Rada města Konice schvaluje:
A. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Sboru dobrovolných hasičů v Konici“, ve výši
49 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost pro „Sbor dobrovolných hasičů v Konici“, IČ: 70900311, ve výši 49 000 Kč.
B. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Muzeu řemesel Konicka, z.s.“, ve výši 10 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Muzeu řemesel Konicka, z. s.“,
IČ: 22740678, ve výši 10 000 Kč.
6. Rada města Konice schvaluje změnu odpisového plánu Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, dle přílohy.
7. Rada města Konice schvaluje změnu Přílohy č. 1 směrnice č. 3 Oběh účetních dokladů
v účetní jednotce a přílohu č. 2 směrnice č. 3
Podpisové vzory odpovědných pracovníků.
8. Rada města schvaluje Rozpočtové opatření
č. 12/2018. Jedná se o pokrytí zvýšených výdajů na energii sokolovna a bytové hospodářství z příjmů na dani z přidané hodnoty. Rozpočtové opatření ve výši 170 000 Kč.

9. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 13/2018. Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR čj. 2018/
54936-231/1 ze dne 6. 4. 2018 uvolňuje Krajský úřad Olomouckého kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 718 380 Kč. Finanční
prostředky jako první splátka, jsou určeny na
úhradu nákladů související se zabezpečením
činnosti vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018. V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem dotace a čerpání
označeny účelovým znakem 13 011, který
umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem
za rok 2018.
10. Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č. 14/2018. Jedná se o prostředky určené
Ministerstvem zemědělství ČR na základě dopisu čj. 3971/2018-MZE-16221 ze dne 10. dubna 2018, uvolněné prostřednictvím Krajského
úřadu Olomouckého kraje ve výši 151 645 Kč
na činnost odborného lesního hospodáře za
období III. čtvrtletí 2017, v případech kdy jeho činnost hradí stát.
11. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit Rozpočtové opatření č. 15/2018. Jedná se o změnu v rozpočtu
města. Příjmy z dotace „Vytvoření komunitního centra v Konici“ č. projektu CZ.06.2.56/0.0/
0.0/16_052/0002228 a 10% vlastní zdroje
ve výši 2 256 044,07 Kč.
12. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy
o budoucí nájemní smlouvě s p. Z. H. týkající
se pronájmu místnosti č. 18 a garáže v budově
č. p. 392 v Konici postavené na pozemku p. č.
1409 v k. ú. Konice.
13. Rada města Konice:
a) Souhlasí s umístěním kabelového vedení
včetně přípojkové skříně a souhlasí dle zákona č. 183/2016 Sb. se stavbu „Konice, Cihelna
II, smyčka NN, Vystavěl“.
b) Schvaluje smlouvu č. 1030040215/001
o smlouvě budoucí o zřízení vecného břemene na stavbu „Konice, Cihelna II, smyčka NN,
Vystavěl“.
14. Rada města Konice:
a) Souhlasí s umístěním optické přípojky a rozvaděče mDSLAM a souhlasí dle zákona č. 183/
2016 Sb. se stavbou „RVDSL1819_M_M_KNCE
210-KNCE1HR_MET“.
b) Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu „RVDSL1819_M_
M_ KNCE210-KNCE1HR_MET“.
15. Rada města Konice schvaluje nájemní
smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu „Polní cesta, VHO
a výsadba zeleně v k. ú. Konice – III. etapa“.
16. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit prodej části pozemku p. č. 1198/2 v k. ú. Runářov panu M. V.
za cenu 53 Kč/m2.
17. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o výpůjčce č. 06-2018 se Sborem dobrovolných hasičů Čunín týkající se výpůjčky
kulturního areálu v Čuníně na dobu určitou.
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18. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o výpůjčce č. 07-2018 s Českým svazem chovatelů týkající se výpůjčky části pozemků p. č. 5947 a 5948 v k. ú. Konice.
19. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. 22 a 25 v k. ú. Konice včetně budov a příslušenství.
20. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o dar na zřízení nového babyboxu v Boskovicích – Babybox pro odložené děti – STATIM,
z.s., Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10.
21. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o spolupráci při realizaci činnosti – Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., okresní
organizace, Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov.
22. Rada města Konice bere na vědomí Zápis
ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Konice ze dne 25. 4. 2018. Projednání
účetní závěrky města Konice sestavené ke dni
31. 12. 2017, celoročního hospodaření a závěrečnému účtu města Konice za rok 2017.
23. Rada města Konice:
a) Schvaluje dodavatele zakázky „Oprava komunikace v Čuníně 2018“, kterým je společnost Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00
Praha 8 – Karlín, IČ: 26271303.
b) Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Konice a Skanska a.s., Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 26271303.
24. Rada města Konice:
a) Schvaluje přijetí dotace ve výši 30 000 Kč
s účelem použití dle čl. I odst. 2 smlouvy.
b) Schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy
„Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.“ V rámci vyhlášeného dotačního titulu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center
v Olomouckém kraji“, kdy účelem dotace je částečná úhrada výdajů na činnost „Zkvalitnění
služeb TIC IX“.
25. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit účetní závěrku města Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
26. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok
2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za
rok 2017, a to bez výhrad.
27. Rada města Konice schvaluje panu K. Z.,
IČ: 16363949 pronájmem části Masarykova
náměstí v Konici (parcely č. 695/1 v k. ú. Konice) ve dnech 21. – 28. 5. 2018 za účelem provozování lunaparku za částku 55 000 Kč/8 dnů.
Platba při podpisu smlouvy.
28. Rada města Konice:
a) Neschvaluje výpůjčku zámeckého areálu
v Konici p. T. G., IČ: 64261867, za účelem pořádání taneční zábavy v pátek před poutí
25. 5. 2018 od 20.00 do 2.00 hodin.
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b) Schvaluje výpůjčku zámeckého areálu na
akci „Legendy se vrací“ dne 15. 6. 2018 od
18:00 do 3:00 hodin dne následujícího.
c) Schvaluje pronájem zámeckého areálu (parku) na taneční zábavu v sobotu na pouť 26. 5.
2018 od 20.00 do 3.00 hodin následujícího
dne za obvyklých podmínek, tj. nájemné za
užívání zámeckého areálu ve výši 6.000 Kč +
DPH 21% = 7 260 Kč.
29. Rada města Konice schvaluje žádost čerpání poskytnuté dotace na celoroční činnost
Městského kulturního střediska Konice od
Mikroregionu Konicko na částečnou úhradu
mzdových prostředků pracovníka informačního centra MěKS Konice k zajištění nepřetržitého provozu TIC.
30. Rada města Konice bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského úřadu Konice v roce
2017.
31. Rada města Konice stanoví podle §102
odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců obce v obecním úřadu na 58 pro období od 1. 5. do 31. 10. 2018
32. Rada města Konice schvaluje uzavření Dohody s Úřadem práce České republiky o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku
a dále vytvoření 2 až 4 pracovních míst v roce
2018 na dobu určitou pro výkon veřejně prospěšných prací.
33. Rada města Konice v souladu s § 102 odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), navrhuje zástupce města Konice v organizaci Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Ing. Bc. Dušana Opletala za člena
správní rady sdružení.
34. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit Dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. 012017 na akci „Vytvoření
komunitního centra v Konici“ mezi městem
Konice a společností WELLCO Brno s.r.o.
35. Rada města Konice bere na vědomí Prosbu o participaci na sociální službě formou daru či veřejné finanční podpory na klienta p. J.
V. – Domov pro seniory Jesenec, příspěvková
organizace, Jesenec č. p. 1, 798 53 Jesenec.
36. Rada města Konice bere na vědomí Prosbu o participaci na sociální službě formou daru či veřejné finanční podpory na klienta p. B.
H. – Domov pro seniory Jesenec, příspěvková
organizace, Jesenec č. p. 1, 798 53 Jesenec.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0.

Rada města Konice
14. května 2018
1. Rada města Konice – Valná hromada společnosti Služby města Konice, spol. s r. o., Husova 347, 798 52 Konice, IČ: 48909467, schvaluje:
a) Výroční zprávu pro rok 2017 společnosti
Služby města Konice, spol. s r. o., Husova 347,
798 52 Konice, IČ: 48909467, sestavenou ke
konci účetního období k 31. 12. 2017.
b) Účetní závěrku a výsledek hospodaření za
rok 2017 – zisk ve výši 3 485,60 Kč, který bude
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sloužit k úhradě ztráty minulých účetních období.
c) Schvaluje vzetí úvěru u KB pro nákup užitkového vozidla Dacia Logan Pick-Up ve výši
150.000 Kč. Splatnost úvěru 3 roky.
2. Rada města Konice schvaluje:
a) Dodatek č. 3 k poj. smlouvě č. 7720974234
uzavřené se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.
b) Dodatek č. 4 k poj. smlouvě č. 7720974234
uzavřené se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.
3. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti bezúplatně a na dobu neurčitou. Věcné
břemeno spočívá ve strpění uložení splaškové kanalizace včetně připojení na městskou
kanalizaci na části pozemků p. č. 4956 a p. č.
4962, připojení na vodovodní řád pro stavbu
požární stanice Konice na části pozemku p. č.
4855/1, p. č. 4956 a p. č. 4964 a umístění
elektrorozvaděče pro stavbu požární stanice
Konice na části pozemku p. č. 4855/1. Povinný z věcného břemene – služebnosti se dále
zavazuje strpět provádění veškerých oprav
a běžné údržby inženýrské sítě a strpět vstup
oprávněného z věcného břemene – služebnosti za tímto účelem na předmětný služebný
pozemek.
4. Rada města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 16/2018.
Jedná se o převod finančních prostředků
z rezerv na opravu vodárny hřbitov ve výši
100 000 Kč
b) Rozpočtové opatření č. 17/2018.
Jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR, spolufinancovaný ze SR a ESF, dodatek č. 1 k dohodě č. PVA-VZ-33/2018 na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací v rozsahu 40 hodin na týden na období
květen až říjen 2018 dva pracovníci. Rozpočtové opatření ve výši 180 000 Kč.
5. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
městu Konice o podporu Linky bezpečí, z.s.,
Ústavní 95, 181 02 Praha 8.
6. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o finanční příspěvek na uspořádání vojensko-historické ukázky, Staroměstští patrioti,
o. s., Hanušovická 351, 788 32 Staré Město,
IČ: 26562987.
7. Rada města Konice souhlasí s umístěním
kanalizační přípojky, plynovodní přípojky
a vytvoření části chodníku kolem nemovitosti
č. p. 134 v ulici Staré Město za podmínek stanovených odborem majetkoprávním.
8. Rada města Konice souhlasí s umístěním
sjezdu k výrobní hale společnosti NABISWERA s.r.o.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0.

(Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou
ve zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty
najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední
deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření, nebo na úřední desce města
Konice.)
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Upozornění na splatnost
a výši místních poplatků
pro rok 2018
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2011 splatný do
30. června 2018.
Za prvního psa od stáří 3 měsíců 100 Kč za
rok, za každého dalšího 150 Kč za rok.
2. Místní poplatek za komunální odpad
podle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017
splatný do 30. června 2018.
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba 590 Kč,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu tj. 590 Kč;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Kontakt Městského úřadu Konice:
Podatelna tel.: 582 401 411
e-mail: podatelna@konice.cz
internet: www.konice.cz
Pokladna na podatelně
Masarykovo nám. 27, tel.: 582 401 407
Pondělí a středa
7.30 – 16.30 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek
7.30 – 14.30 hodin
Obecně závazné vyhlášky města Konice jsou
uvedeny v úplném znění na internetových
stránkách www.konice.cz, formuláře na ohlášení, změny apod. jsou k dispozici ke stažení
rovněž na stránkách města v sekci úřad a samospráva, městský úřad, formuláře, odbor finanční. K nahlédnutí do obecně závazných vyhlášek a k získání formulářů přímo v tištěné
podobě slouží evidenční místo správce poplatku, kterým je podatelna Městského úřadu Konice.
Odbor finanční
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Projekt Venkovské školy
Regionu HANÁ společně
MAP II pomáhají školám
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584

Dne 25. 4. 2018 proběhlo první setkání k projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II v Náměšti na Hané. Hlavní
manažerka projektu Kateřina Vičarová spolu
s koordinátorkou projektu Martou Husičkovou
představila přítomným hlavní aktivity projektu v následujících 4 letech. Přítomným byl
představen realizační tým projektu, řídící výbor. Následně proběhla diskuze nad potenciálními novými členy do Řídícího výboru z nově
přistupujících subjektů z území obcí s rozšířenou působností Olomouc a Litovel. Diskutovaná členská základna bude podkladem pro
úvodní setkání řídícího výboru, které plánujeme cca na podzim letošního roku, kde bude
schválena.

Projekt Venkovské školy Regionu HANÁ společně má již funkční facebook pod názvem
Venkovské školy Regionu HANÁ společně –
MAP II, webové stránky www.regionhana.cz/
cs/skolstvi/mistni-akcni-plany-rozvojevzdelavani-ii/venkovske-skoly-region u-hanaspolecne-map-ii/. Dále byli přítomní seznámeni s pracovními skupinami, které svoji činnost
zahájí od září 2018. V projektu bude fungovat
8 pracovních skupin (např. mateřské školy, matematická a čtenářská gramotnost). Proběhla
diskuze nad potenciálními členy do všech pracovních skupin.

ZPRAVODAJ KONICE
zení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a s důrazem
na rozvoj klíčových kompetencí. Dále bude vyhlášena výzva IROP pro oblast zájmového
a neformálního vzdělávání.
Realizační tým v průběhu měsíce června uspořádá pro žáky 8. a 9. ročníků výjezd do Brna
na světovou výstavu kosmonautiky „COSMOS
DISCOVERY“. Výstava Cosmos Discovery mapuje vývoj pilotovaných kosmických letů od počátků až do současnosti. Obsahuje přes 200
originálních exponátů z USA i Sovětského svazu, reálné modely raket a raketoplánů, a také
unikátní dobové dokumenty.
Realizační tým projektu Venkovské školy Regionu HANÁ
společně – MAP II v Náměšti na Hané dne 15. 5. 2018:
Ing. Kateřina Vičarová (hlavní manažerka projektu),
Mgr. Marta Husičková (koordinátorka projektu)
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dravci a sovy v MŠ
pokračování ze str. 1
...se děti od sokolníka
dozvěděly zajímavé informace o životě dravých ptáků, jejich způsobech lovu a typech
kořisti a o stavbě těla. Dravci byli volně puštěni, létali i několik milimetrů od našich hlav,
a to byl opravdu velký zážitek nejen pro děti,
ale i pro dospělé. Největším dravcem byl orel
kamčatský s rozpětím křídel až 2 m a nejmenší sovičku Kulíška si mohly všechny děti pohladit. Dále ještě děti viděly poštolku Anežku,
výra Barneyho, sovu pálenou, káně, puštíka

a nakonec na děti čekalo ještě soví miminko,
šestidenní sýček.
Všichni jsme si tuto akci užili a už chystáme
pro děti na příští rok další podobné překvapení.
Lenka Řezníčková, uč. MŠ

Malířská show Adolfa
Dudka v knihovně

Ing. Jaroslav Brzák (hlavní manažer Místní akční skupiny Region HANÁ) nastínil plánované
výzvy místní akční skupiny pro oblast školství. Podrobně byla rozebrána výzva – IROP –
Infrastruktura základních škol. Plánované datum vyhlášení výzvy se předpokládá v průběhu května – června, max. dotace na 1 projekt
1 mil. Kč. Cílem je prostřednictvím kvalitní
a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových
schopností. Cíle bude dosaženo podporou investic do výstavby, stavebních úprav a poří-

Zábavné dopoledne jsme tentokrát připravili
pro děti z mateřské školy Konice. 10. května
přijel jejich oblíbený malíř Adolf Dudek, kterého znají z knížek a časopisu Sluníčko. Nejmenší čtenáři se vtipnou formou seznámili se
skutečným ilustrátorem a jeho prací. Vyzkoušeli si sami nakreslit obrázky z klasických českých pohádek, nebo je aktivně doplňovali. Součástí vystoupení byla autogramiáda a hlavně
malířův humor.
Měsíc květen byl v knihovně hlavně pohádkový. Děti z druhých tříd základní školy Konice
a Mateřské školy Lipová navštívily dětské oddělení a prožily dopoledne plné pohádkových
her a soutěží.

červen 2018
V červnu se podívají do knihovny první třídy
a s družinou si užijeme odpoledne plné deskových her.

Do knihovny
byl zakoupen obalovací
systém CoLibri
Cover System
Novou generaci italského obalovacího stroje
zn. CoLibri můžete využít v naší knihovně.
Přineste si knihy, sešity, cokoliv, na co nemůžete sehnat obaly, a my vám je obalíme. Italští
projektanti vyvinuli obalovací stroj a zvolili
k němu takový materiál, který v součinnosti
tvoří systém, jenž dokáže výrazně zvýšit užitnou hodnotu všech běžných formátů knih, pracovních sešitů, sešitů, atlasů, encyklopedií, různých dokumentů, obrazového materiálu apod.
Dodávaný materiál i stroj pro obalovací systém má všechny potřebné certifikáty bezpečnosti, nezávadnosti a recyklovatelnosti. Velmi vhodný je ke zvýšení životnosti publikací,
měkké a brožované vazby.
Ceník za obalení je k dispozici v knihovně, pro
registrované čtenáře nabízíme slevu.
Vlasta Snášelová, knihovnice

Kruh přátel hudby
v Konici
Výroční 30. sezónu doplní a uzavírá 14. 6.
2018 bonusový Kytarový koncert Jaroslava Večeři a Josefa Šimka, který nám podpoří
MUDr. Zdeněk Vlk – Privátní gastroenterologická ambulance, s.r.o. Srdečně děkujeme.

Pozvánka na koncert
Matyáše Nováka
Dne 2. 7. 2018 v 19 hodin se uskuteční v Konici koncert mladého talentovaného klavíristy Matyáše Nováka, který zde již koncertoval
a mnozí posluchači mají jeho koncert v živé
paměti. Koncert pořádá agentura Roman Janků Management, s. r. o., ve spolupráci s Městským kulturním střediskem v Konici, a to
v rámci Klášterních hudebních slavností.
Vstupenky na tento koncert i ostatní koncerty
lze zakoupit na internetové stránce: www.klasternihudebnislavnosti.cz v sekci vstupenky.
Na koncert v Konici zakoupíte vstupenky také
v TIC na zámku v Konici a na místě v den konání akce.
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská,
předsedkyně KPH

červen 2018
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Pavla Aschenbrennerová

Recitál

23.6.2018

17:00 hod

zámek Konice
host: Jirka Řehulka

sponzor: město Konice

Turistické informační centrum Konice
S dotační pomocí Olomouckého kraje a příspěvku Mikroregionu Konicko
budeme mít i letos nepřetržitě otevřeno od června do srpna.
Na letní sezónu jsme pro Vás připravili několik nových upomínkových předmětů, nové magnetky, tužky, píšťalky, krásnou pohlednici Pidifrk. Keramické zvonečky a náprstky s novým motivem konického zámku, pastelky a balíčky pro
děti. Novinkou je knižní publikace s názvem Díky daru života, která popisuje
vzpomínky lékařky z Drahanské vrchoviny, konkrétně z obce Runářov.
Radka Lexmanová

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ČERVEN 2018

Program KČT KONICE
PROGRAM
červen 2018
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)

VÝSTAVY
GALERIE ZÁMKU KONICE

VÝSTAVA UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
od 9. 6. do 29. 8. 2018
(info viz plakát na str. 1)
Zahájení výstavy 8. 6. 2018 v 17.00 hodin

KPH
KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU KONICE
Čtvrtek 14. června v 19 hodin

KYTAROVÝ KONCERT
Josef Šimek a Jaroslav Večeřa
Vstupné – dobrovolné

FESTIVALY, KONCERTY, AKCE
BŘEZSKO – HŘIŠTĚ (VINOHRÁDEK)
Sobota 9. června v 16 hodin

COUNTRY ODPOLEDNE
hraje kapela POSLEDNÍ KOVBOJ
ZÁMECKÝ PARK V KONICI
pátek 15. června v 18 hodin

LEGENDY SE VRACÍ
festival rockových kapel hrajících na Konicku
převážně koncem minulého století
ZÁMECKÝ PARK V KONICI
Neděle 17. června v 13 hodin

ŽVÁČKŮV FESTIVAL
XXIII. ročník festivalu dechových hudeb
za doprovodu mažoretek a moderátorů
KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU
Sobota 23. června v 17 hodin

RECITÁL
Pavla Aschenbrennerová a Jirka Řehulka
KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU
Pondělí 2. července v 19 hodin

FESTIVAL KLÁŠTERNÍ HUDEBNÍ
SLAVNOSTI 2018

Matyáš Novák – klavír
Vstupné: 120 Kč – předprodej v TIC Konice

ZÁMEK – prohlídky a TIC
Od 1. 6. do 2. 9. 2018 je otevřeno od pondělí
do pátku 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin,
v sobotu 9.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00 hodin
a v neděli 14.00 – 17.00 hodin.
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic (včetně největší sbírky seker zapsané do světové Guinessovy knihy rekordů) probíhá s průvodcem.
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu, kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací doby. Minimální počet na prohlídku jsou 3 (bez slev 2) osoby. Doba trvání prohlídky je 45 minut. (Po dobu
prohlídky může být TIC Konice uzavřeno, děkujeme za pochopení). Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 739 333 721, 602 934 905

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

červen 2018

Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Pondělí (8 – 12 hodin) – Volná herna
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb
dasatrnkova@seznam.cz, 608 000 181
Třetí úterý v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143
Středa, pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
6. 6. – Domácí mazlíčci
13. 6. – Den otců
20. 6. – Letní slunovrat
27. 6. – Barevná školička
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
Třetí čtvrtek v měsíci (10 – 12 hodin)
Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi – 739 246 008
Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
Pátek (pro předem objednané)
Laktační poradenství – 739 246 019

MIMOŘÁDNÉ AKCE – ČERVEN 2018
2. 6. od 14.00 hodin
Setkání u příležitosti oslav 25. výročí
založení Charity Konice
15. 6. od 10.00 hodin
Prezentace České průmyslové
zdravotní pojišťovny, Hana Kriklová
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina
a ochrana práv a dětí MPSV a z dotačního
titulu OL Kraje Podpora prorodinných aktivit

červen 2018
Sobota 2. 6. 2018 Pohádkový les Dzbel –
odchod v 9.00 hodin přes Sládkovu skálu na
Šubířov, odtud do Dzbele. Návštěva akce, dále
pěšky do Konice. 15 km.
4. – 10. 6. 2018 Mariánské Lázně – týdenní
turistický výlet. Program bude přihlášeným
účastníkům dodán.
Sobota 16. 6. 218 Buchlovice, Buchlov, Velehrad – jednodenní autobusový výlet. Odjezd
v 7.00 hodin z autobusového nádraží v Konici.
Sobota 23. 6. 2018 Konické štrapáce – sraz
v 7.30 hodin u restaurace Na bytovkách. Pochod KČT Přerov a KČT Konice. (6, 10, 20, 35,
50 km). 10 km, 20 km.
25. 6. – 1. 7. 2018 Krkonoše – Pec pod Sněžkou – týdenní výlet spojený s turistikou. Program bude přihlášeným dodán.

28. dubna 2018
73. výročí vypálení obce
Javoříčko
pokračování ze str. 1
...se sešli v hojném
počtu 25 účastníků a cestou se k nám přidali
další. Krásné jarní počasí a nádherná příroda
nás provázely po celou cestu. Přes Taramku
jsme sešli do Vojtěchova, zdárně jsme vyšlápli
kopec a již jsme scházeli do obce Javoříčko.
Tam se již shromažďovali účastníci akce. Na
akci byli přítomni zástupci PS PČR, pan Tomio
Okamura, hejtman olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk a další, zástupci různých spolků, kteří pokládali své věnce k památníku. Na
čestné stráži u památníku stáli naši hasiči z Konice, kteří se účastnili taktéž našeho pochodu.
Vyhrávala vojenská hudba, byly vypáleny slavnostní salvy. Po skončení aktu si přítomní mohli prohlédnout expozici v místním muzeu,
která zachycuje hrůzy, které se tu před léty
odehrávaly. Zpáteční cestou jsme si prohlédli
Zkamenělý zámek, zastavili jsme se na pivečko ve Vojtěchově u Mohykána a pokračovali
k domovu.
Za KČT Konice Eva Antlová

červen 2018
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Konické štrapáce
a Na kole okolo Konice
...turisty jsou
pokračování ze str. 1
připraveny trasy 6, 10, 20, 35 a 50 km. Tato
akce je zařazena do seriálu pochodů Dvoustovka a mezi 10 vybraných pochodů IVV
v České republice. Také byla vybrána mezi
100 pochodů k výročí republiky a 130 let
v pohybu, které připomíná 130 let od založení Klubu českých turistů. Pěší trasy budou
vedeny po nových turistických značkách, které byly v okolí Konice vyznačeny.
Pro cykloturisty jsou připraveny trasy 20,
40, 60, 90 a 120 km. Cyklojízda Na kole okolo
Konice letos slaví malé jubileum, dvacátý
ročník.

Turisté se mohou těšit na setkání s přáteli.
Každý účastník po úspěšném absolvování zvolené trasy obdrží pěkný diplom, malý dárek
a zvláštní suvenýr připomínající 100 let republiky a 130 let KČT. V prodeji bude i výroční turistická dřevěná známka a turistická nálepka.
Bude otevřeno informační centrum na zámku a také bude možnost prohlédnout si zámek města Konice s největší sbírkou seker
na světě. Srdečně zveme všechny na tyto akce.
Přijďte si nejen zasportovat, ale také hlavně
oslavit 100. výročí založení republiky a 130 let
od založení Klubu českých turistů.
Těší se na Vás pořadatelé z Přerova a Konice.

KAREL RYCHNOVSKÝ – ČEST JEHO PAMÁTCE
9. května uplynulo sto let ode dne, kdy se v Konici v malém domku vedle
železničního mostu narodil Karel Rychnovský, konický sokol, skaut, nadšený plachtař místní odbočky Masarykovy letecké ligy a příslušník čs. letectva.
Po okupaci naší země nacisty odešel Karel Rychnovský, stejně jako stovky jemu
podobných, za hranice, aby bojoval za znovuzískání svobody státu a národa.
Přes Polsko se dostal do Francie, prošel Cizineckou legií i francouzským letectvem a po porážce Francie se dostal v roce 1940 do Velké Británie.
V Británii se stal příslušníkem 311. bombardovací perutě britského letectva,
která byla složena téměř výhradně z Čechoslováků. Jako navigátor se účastnil
operačních letů nad okupovanou Evropu a nad Německo. Jeden z těchto letů se
mu nakonec stal i osudným. Na svůj poslední let odstartoval večer 10. června
1942. Cílem toho dne byla průmyslová zóna v Essenu. Nad cílem byl jejich letoun poškozen protiletadlovou palbou a na zpáteční cestě byli ještě navíc pravděpodobně napadeni německým stíhačem. Letoun havaroval poblíž nizozemského pobřeží a v jeho troskách zahynula celá šestičlenná posádka.
Po válce byly ostatky letců přeneseny na vojenský hřbitov u města Bergen-opZoom. Karel Rychnovský, třikrát vyznamenaný Čs. válečným křížem 1939, byl
po válce povýšen na štábního kapitána in memoriam a v roce 1991 na podplukovníka in memoriam.
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Hrob K. Rychnovského v Nizozemí
(autor Arno Glazer, databáze Spolku
pro vojenská pietní místa, vets.cz)
K. Rychnovský ve 13 letech
(časopis Letec, roč. 8 (1932),
číslo 5, str. 149)

Vzpomínkový materiál
připravil Mgr. Jaroslav Nedbal

PŘÍŠTĚ DVOJČÍSLO! 7 + 8 / 2018

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

Den Braven
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