červen 2019

Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
MKS Konice a Mamut Agency uvádí již tradiční

Konické štrapáce
a Na kole okolo Konice
V sobotu 22. června 2019
Nově je start v LITOVEL KLASIK RESTAURANT u fotbalového hřiště, průběžně od 6.30 do 9.30 hodin.

Speaker večera SOVJET

Areál otevřen od 17:30, začátek od 18:00, do 19:30 sleva na vstupné

Pátek

Připraveny jsou pěší trasy 6, 10, 20, 35,
50 km a cyklotrasy 20, 40, 60, 90 a 120
km. Každý, kdo úspěšně absolvuje trasu,
obdrží diplom, suvenýr a drobný dárek.
V prodeji budou výroční turistické známky a nálepky.
Propozice na str. 6

Za Konici krásnější

XXIV. ročník
KONICE 2019
Konice – zámecký park 23. červen 2019
Zahájení ve 13.00 hodin
slavnostním průvodem kapel od zámku do zámeckého parku.

HOLÓBKOVA MOZEKA (ZUŠ Konice)
MĚSTSKÁ DECHOVÁ HUDBA NOVÝ JIČÍN
IŠTVÁNCI (ze Šardic u Kyjova) s překvapením!
MIKLOVCI (z Fryštáku)
ŽADOVJÁCI (z Žádovic u Kyjova)
Mažoretky LINETBELLS Litovel a ZUŠ Konice
Moderuje Mgr. Jindřich Solovský
Při zakoupení 2 vstupenek – dárek 1× CD (v hodnotě 200 Kč) ANTONÍN ŽVÁČEK – Král moravských polek
Předprodej – dospělý 100 Kč (Do 19. 6. 2019 v TIC Konice, Kostelní 46, tel.: 582 334 987)
Cena na místě – dospělý 120 Kč, dítě do 15 let vstup zdarma

Na podnět občanů Konice Městský úřad
děkuje Petru Novákovi a Miloši Hájkovi
za zásluhy o zkrášlení města.
S příchodem jara jsme se rozhodli, že také
něčím přispějeme ke zlepšení procházkové
trasy mezi rybníky od „Kameňáku k Šištótu“.
Staré dosluhující lavičky dostaly nový kabát
– výměnu desek, samozřejmě natřených.
Při této příležitosti musíme poděkovat ředitelce Služeb města Konice paní Fišerové za zapůjčení agregátu, abychom mohli stávající
kostru obrousit a vyřezat nepotřebné kovové části.
Když tak listujeme minulými čísly Zpravodaje, spousta různých spolků dělá pro společné
životní prostředí řadu prospěšných věcí (máme na mysli sběr různých odpadků, včetně pet
lahví). K tomu musíme dodat, že jsme odvezli
z inkriminovaných míst nasbírané půlkolečko odpadků.
Již za 14 dní ale byla jedna lávka pošlapaná
od blátivých bot, a vedle byly pohozeny nové
odpadky. Asi dotyčným chybí úcta k práci jiných. Tímto bychom chtěli apelovat třeba na
mladé skauty jako ochránce přírody, aby občas zašli i na tuto trasu a posbírali odpadky.
Lidé se na tato místa potom budou rádi vracet. Všichni, kteří chodíte po procházkách,
zajděte se podívat i na tento konec Konice. Můžete se konečně posadit a kochat pohledem na rybník, a jestli budete mít štěstí, uvidíte volavku, labutě, čápy i čápa černého
a spoustu kachen.
Petr Novák a Miloš Hájek

partneři
mediální
partneři

hlavní partneři
Dagmar Pavlovičová

Mikroregion
Konicko

Město Konice

VČELAŘSTVÍ
Ing. Antonín Kucera

Informujeme, že pošta Konice bude 21. 6. 2019 otevřena pouze
od 8.00 do 12.00 hodin.
24. 6. – 1. 7. 2019 bude uzavřena z důvodu rekonstrukce.
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Rada
města Konice
15. dubna 2019
Usnesení č. 9/2019
Rada města Konice dne 15. 4. 2019:
1. Rada města Konice schvaluje změnové listy
č. 31, 32, 33, 34, 35 a 36 na akci „Vytvoření
komunitního centra v Konici“.

Rada města Konice
29. dubna 2019
Usnesení č. 10/2019
Rada města Konice dne 29. 4. 2019:
1. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 12/2019.
2. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 13/2019.
3. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 14/2019.
4. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 15/2019.
5. Rada města Konice schvaluje úhradu bezsmluvního užívání pozemku p. č. 236/1 v k. ú.
Laškov za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 ve
výši 480 Kč.
6. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce mezi městem Konice a auditorem
Ing. Jiřím Turoněm.
7. Rada města Konice schvaluje podle § 4a
odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti
orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2,
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města Konice č. 2/2019, o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/1997, o uplatnění maximálních cen a jejich výši.
8. Rada města Konice schvaluje Směrnici města Konice č. 4/2019 o Stanovení prodejní ceny
neoprávněně zabraného pozemku.
9. Rada města Konice:
a. revokuje usnesení č. 6/2019-4 ze dne 18. 2.
2019.
b. doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit prodej části pozemku p. č. 5704 v k. ú.
Konice Ing. V. T. za cenu 1 000 Kč/m2 a úhradu
nákladů spojených s realizací prodeje daného
pozemku (sepsání kupní smlouvy a návrhu
na vklad, kolek, geometrický plán).
c. ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
Zastupitelstva města Konice v souladu s bodem b. usnesení.
10. Rada města Konice:
a. vyhlašuje záměr propachtovat pozemky dle
přílohy č. 10 b.
b. ukládá MPO zpracovat záměr v souladu
s výše uvedeným bodem usnesení.
11. Rada města Konice:
a. souhlasí se stavebními úpravami 2 místností (dříve cykloservis) v městské budově
č. p. 347 v Husově ulici v Konici dle žádosti

Služeb města Konice, s. r. o., Husova 347, Konice, IČ: 48909467, ze dne 17. 4. 2019.
b. ukládá odboru majetkoprávnímu vyhotovit písemné souhlasné stanovisko a zaslat výše uvedenému žadateli.
12. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 16/2019.
13. Rada města Konice:
a. schvaluje Smlouvy o výpůjčce nemovitosti
uzavřené mezi městem Konice a Václavem Kunešem, 798 07 Dobrochov 5, IČ: 19002351.
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 Březský vrch v termínech 10. 5. 2019 od 17.00 hodin až 12. 5.
2019 do 17.00 hodin a 13. 9. 2019 od 17.00
hodin až 15. 9. 2019 do 17.00 hodin.
b. ukládá odboru majetkoprávnímu rozšířit
smlouvy o ustanovení o předání a převzetí nemovitostí.
c. ukládá odboru majetkoprávnímu uzavřít výše uvedené smlouvy dle bodů a., b.
14. Rada města Konice schvaluje použití finančních darů Městskému kulturnímu středisku Konice, příspěvkové organizaci na zajištění koncertů Kruhu přátel hudby v celkové
výši 20 000 Kč.
15. Rada města Konice
a. schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 08-2019,
uzavřenou mezi Tomášem Greplem, Radošovec 639, 798 52 Konice, IČ: 64261867 a městem Konice. Jedná se o výpůjčku zámeckého
areálu (parku) v Konici za účelem pořádání taneční zábavy Legendy se vrací 21. 6. 2019 od
18.00 hodin do 03.00 hodin dne následujícího.
b. ukládá odboru majetkoprávnímu uzavřít
výše uvedenou smlouvu dle bodu a.
16. Rada města Konice:
a. schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 09-2019,
uzavřenou mezi Městským kulturním střediskem Konice, Kostelní 46, Konice, IČ: 00209988
a městem Konice. Jedná se o výpůjčku Zámeckého areálu (parku), části pozemku p. č. 11
v k. ú. Konice (parkování vozidel) a místností
č. 105, 203, 204, 212 a 213 v konickém zámku
(šatny pro účinkující) za účelem pořádání Žváčkova festivalu dechových hudeb 23. 6. 2019.
b. ukládá odboru majetkoprávnímu uzavřít
výše uvedenou smlouvu dle bodu a.
17. Rada města Konice bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského úřadu Konice v roce
2018.
18. Rada města Konice:
a. vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku
p. č. 93/2 v k. ú. Čunín.
b. ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
19. Rada města Konice:
a. schvaluje smlouvu o převodu práv a povinností z územního souhlasu mezi městem Konice a společností E.ON Distribuce, a. s.
b. ukládá věcně příslušnému odboru uzavřít
smlouvu v souladu s výše uvedenými body.
20. Rada města Konice schvaluje podle § 102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení pro-
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vedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
mezi městem Konice a obcí Stražisko.
21. Rada města Konice:
a. schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na akci „Vodovod Konice – přiváděcí řad VDJ Štarnov – Konice“ mezi městem Konice a Vodovody a kanalizace Prostějov.
b. ukládá věcně příslušnému odboru uzavřít
smlouvu v souladu s výše uvedenými body.
22. Rada města Konice:
a. schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
akci „Výstavba RD Konice“ mezi městem Konice a Ing. Jiřím Sotolářem.
b. ukládá věcně příslušnému odboru uzavřít
smlouvu v souladu s výše uvedenými body.
c. neschvaluje změnu technického řešení lokality pro výstavbu RD.
23. Rada města Konice:
a. doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit smlouvu o právu provést stavbu mezi
městem Konice a Správou silnic Olomouckého kraje.
b. ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
ZM Konice v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
Usnesení byla schválena v poměru pro 5 proti 0

Rada města Konice
13. května 2019
Usnesení č. 11/2019
Rada města Konice dne 13. 5. 2019:
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 2018 společnosti
Služby města Konice spol. s r. o., Husova 347,
798 52 Konice, IČ: 48909467, sestavenou ke
konci účetního období k 31. 12. 2018.
b. účetní závěrku a výsledek hospodaření za
rok 2018 – zisk ve výši 2 569,66 Kč, který bude
sloužit k úhradě ztráty minulých účetních období.
2. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit účetní závěrku města Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018.
3. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok
2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za
rok 2018, a to bez výhrad.
4. Rada města Konice schvaluje:
a. přijetí dotace ve výši 10 900 Kč pro JSDH
Runářov s účelem použití dle č. II odst. 1, zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem
poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
b. 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.“ Jedná se o smlouvu
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o poskytnutí dotace pro JSDH Runářov v souladu s Programem na podporu JSDH 2019
a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení,
technické vybavení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019.“
c. přijetí dotace ve výši 46 000 Kč pro JSDH
Konice s účelem použití dle č. II odst. 1, zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem
poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
d. spolufinancování města dle smlouvy o poskytnutí dotace pro JSDH Konice čl. II odst. 2,
a to ve výši nejméně 47 000 Kč.
e. 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.“ Jedná se o smlouvu
o poskytnutí dotace pro JSDH Konice v souladu
s Programem na podporu JSDH 2019 a jeho
dotačním titulem „Dotace na pořízení, technické vybavení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019.“
f. přijetí dotace pro JSDH Nová Dědina ve výši 15 900 Kč s účelem použití dle č. II odst. 1,
zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4
a v souladu s podmínkami stanovenými v této
smlouvě.
g. 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.“ Jedná se o smlouvu
o poskytnutí dotace pro JSDH Nová Dědina
v souladu s Programem na podporu JSDH 2019
a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení,
technické vybavení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019.“
5. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice vydat obecně závaznou vyhlášku města Konice č. 3/2019 o vymezení
kratší doby nočního klidu.
6. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 17/2019.
7. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 18/2019.
8. Rada města Konice:
a. schvaluje odpuštění nájemného a služeb za
září 2018 MUDr. Šťastnému v prostorách polikliniky.
b. ukládá MPO zpracovat nové vyúčtování nájemného a služeb v souladu s výše uvedeným
bodem usnesení.
9. Rada města Konice schvaluje prodej movitého majetku osobního automobilu Škoda Felicia prostřednictvím autobazaru (inv. č. DHM
0102200029).
10. Rada města Konice:
a. schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 11-2019, tj. pronájem garáže, která je
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součástí pozemku p. č. 1425 v k. ú. Konice, paní Ludmile Kočí, Tyršova 526, Konice, od 20. 5.
2019 na dobu neurčitou za cenu 450 Kč/měsíc včetně DPH 21 %.
b. ukládá odboru majetkoprávnímu uzavřít
výše uvedenou smlouvu dle bodu a.
11. Rada města Konice:
a. schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 12-2019
uzavřenou mezi městem Konice a Muzeem řemesel Konicka, z. s., Cihelna II č. 604, 798 52
Konice, IČ: 22740678, tj. výpůjčku nádvoří konického zámku a pozemků p. č. 10 a 11 (místní komunikace a travnatá plocha před konickým zámkem) v k. ú. Konice, za účelem konání kulturní akce Muzejní den 8. 6. 2019 od
9.00 hodin do 17.00 hodin.
b. ukládá odboru majetkoprávnímu uzavřít
výše uvedenou smlouvu dle bodu a.
12. Rada města Konice:
a. doporučuje zastupitelstvu města nevyužít
nabídku na odkoupení chaty ev. č. 231 v k. ú.
Čunín za 301 000 Kč.
b. ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
Zastupitelstva města Konice v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
13. Rada města Konice:
a. schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy č. 32019 s Františkem Břízou týkající se pozemků: v k. ú. Březsko část p. č. 1239 o výměře
2
3982 m2, část p. č. 1235 o výměře 116 m v k. ú.
Konice, část p. č. 4466 o výměře 309 m2, část
p. č. 4468 o výměře 266 m 2, část p. č. 4464
o výměře 119 m2, o celkové výměře 4 792 m2
za cenu celkem 687 Kč/rok.
b. ukládá věcně příslušnému odboru uzavřít
Pachtovní smlouvu č. 13-2019.
14. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 19/2019.
15. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o zrušení obecně závazné
vyhlášky č. 2/2002, Řád veřejného pohřebiště.
16. Rada města Konice schvaluje dodatek č. 5
pojistné smlouvy č. 7720974234 uzavřené
mezi městem Konice a společností Kooperativa pojišťovna, a.s.
17. Rada města Konice:
a. Rada města Konice vybírá ve výběrovém řízení nabídku společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, podanou prostřednictvím pojišťovacího makléře Mgr. Ladislava Bílého.
b. Rada města Konice schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi městem Konice a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na dobu jednoho roku.
18. Rada města Konice:
a. schvaluje dodavatele zakázky „III/36620 Konice – Průtah“, kterým je společnost PORR a. s.
b. schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Konice a společností PORR a. s.
c. ukládá věcně příslušnému odboru uzavřít
smlouvu v souladu s výše uvedenými body.
19. Rada města Konice:
a. doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 012017
na akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“.
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b. ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
Zastupitelstva města Konice v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
20. Rada města Konice:
a. schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 12514138.
b. ukládá věcně příslušnému odboru uzavřít
smlouvu v souladu s výše uvedenými body.
21. Rada města Konice:
a. vyhlašuje záměr prodat části pozemku p .č.
1199/1 v k. ú. Runářov o výměře 48 m2.
b. ukládá MPO zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
22. Rada města Konice schvaluje podání návrhu na pořízení změny územního plánu týkající se pozemků ve vlastnictví města p. č. 1239
a 1215/4 v k. ú. Březsko a spočívající v převodu plochy zemědělské na plochu smíšenou
obytnou.
23. Rada města Konice:
a. schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 12516659.
b. ukládá věcně příslušnému odboru uzavřít
smlouvu v souladu s výše uvedenými body.
24. Rada města Konice:
a. vyhlašuje záměr pronajmout pozemek p. č.
3172 v k. ú. Runářov.
b. ukládá MPO zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
25. Rada města Konice:
a. bere na vědomí odstoupení Ing. Zdeňka
Opletala od příkazní smlouvy.
b. schvaluje příkazní smlouvu na akci „Stavební úpravy objektu s přístavbou – Konice 386“
mezi městem Konice a Ing. Pavlem Svobodou
na výkon autorského dozoru.
26. Rada města Konice vydává souhlas pro obyvatele místní části Nová Dědina s vybudováním dětského hřiště na obecních pozemcích
p. č. 143/3 a 153 v k. ú. Nová Dědina u Konice,
obec Konice.
Usnesení byla schválena 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.

Upozornění na splatnost
a výši místních poplatků
pro rok 2019
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2011 splatný do
30. června 2019.
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 2019.
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
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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
Odbor finanční

Cesta konických
gymnazistů do Anglie
Psal se 23. duben, úterý, na konické točně u školy již samou nedočkavostí stepovaly dvě třídy,
kvarta a tercie. Proběhlo rychlé rozloučení, padlo pár rad od zkušenějších a letošní výprava
nasedla do autobusu. Všichni zatlačili slzičku,
když minuli ceduli „Konice“.
Po kmenové radě jsme se rozhodli přibrzdit
v hlavním městě a přibrat ostřílenou průvodkyni – Lindu.
Naše cesta vedla přes Německo a Belgii, když
nad ránem naše ospalé oči spatřily Francii, a to
přístav Calais. Prověřili nás na pasové kontrole a vzhledem k tomu, že nám plánovaný trajekt ujel, tak jsme byli nuceni čekat na další.
Byli jsme podrobeni důkladné kontrole a zjistili, že na rozdíl od nás, u nich nehraje čas žádnou roli. Trajektu, který nás měl převézt na druhou stranu, jsme mohli jen skupinově zamávat. My se ale jen tak nevzdáváme. Druhý trajekt už jsme si ujet nenechali! O dvě hodiny
později naše oči opět uzřely pevninu, vítaly
nás bílé útesy v britském přístavu Dover.
Z trajektu opět do autobusu. Nechtěli jsme ztrácet čas, a tak jsme ani na okamžik nemeškali
a zamířili na náš první cíl – Oxford. V dopoledních hodinách nás autobus vysadil na Christ
Church, nejstarší koleji Oxfordu, kterou jsme
navštívili. Zde se také natáčela slavná filmová
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série Harry Potter, další místo, které je s touto
sérií spjato je oxfordská knihovna. I přesto, že
jsme cestě k ní obětovali opravdu mnoho, nakonec nás překvapil nepřítel ze zálohy – pracovní doba. Cenou útěchy se tak pro nás stal nedaleký oxfordský kostel. Po namáhavém dlouhém
dni jsme složili své hlavy v jednom z hotelů.
Po vydatné snídani padl los na Stonehenge.
Od hotelu k této známé památce trvala cesta
pouhé dvě hodiny, pro nás zkušené cestovatele to bylo jako nic. Celou cestu svítilo slunce,
ovšem jakmile se naše podrážky bot setkaly
s tamní tajemnou zeminou, padla kosa na kámen a my poznali na vlastní kůži v čem spočívá záhadnost tohoto místa. Nebe se jako kouzlem zatáhlo, slunce zmizelo a začalo intenzivně pršet. My si ale náladu zkazit nene chali!
Poté jsme se vydali do Winchestru, kde jsme
navštívili zdejší katedrálu a složili hold nejedné slavné osobnosti.
V pátek jsme navštívili Londýn. Naše kroky
vedly k náměstí Piccadilly Circus, z něhož jsme
se vydali do Hamleys, největšího hračkářství.
O něco později se před námi vynořily střechy
Buckinghamského paláce. My však měli i vyšší cíle. Po cestě k jednomu z nich jsme mohli
vidět Westminsterské opatství a parlament, ke
kterému také patří známý Big Ben, který byl
bohužel v rekonstrukci. Utěšila nás však věta,
že takhle s lešením ho jen tak někdo neviděl.
Konečně jsme se usadili na London Eye, na
kterém byl úžasný výhled, celý Londýn nám
ležel u nohou. Jakmile jsme opět stáli pevně
na zemi, tak už na nás čekala loď, která nás
zavezla na Greenwich k nultému poledníku.
Po cestě se mnozí z nás zvěčnili u malebného
Tower Bridge.
Poté, co jsme se rozloučili s Londýnem, spokojeni a obohaceni novými zážitky, jsme zamířili k domovu. V deset hodin proběhlo nalodění na trajekt, který nás dovezl do Francie,
ze které jsme pokračovali celých dlouhých 20
hodin směr Česká republika, Konice. Výlet jsme
si užili a určitě na něj jen tak nezapomeneme.
Snad jsme se i něco dozvěděli a obohatili své
znalosti v jazyku anglickém.
Veronika Pajchlová, Natálie Rajštetrová, kvarta

Záchranářský
školní den
Ve čtvrtek dne 25. dubna probíhalo vyučování 8. a 9. ročníků netradičním způsobem. Pro
žáky byl připraven výukový program zajišťovaný ve spolupráci se společností ARAK o.p.s.,
během něhož se žáci pod vedením lékařů
a profesionálních záchranářů naučili základům laické záchrany lidského života.
Projektový den byl zahájen v tělocvičně školy
krátkým testem, jehož obsahem byly otázky
týkající se základů první pomoci. Hned po jeho napsání bylo zřejmé, že první pomoc je téma, které není většině žáků cizí.
Během následujících pěti hodin absolvovali
žáci 8 výukových bloků na 4 stanovištích.
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V průběhu dne byli seznámeni se zásadami
provádění kardiopulmonální resuscitace a následně si také každý z nich mohl vyzkoušet
nepřímou srdeční masáž na resuscitačním modelu. Na dalším modelu si všichni účastníci
vyzkoušeli, jak zachránit člověka s obstrukcí
dýchacích cest cizím tělesem. Žáci si vyzkoušeli i zástavu krvácení, manipulaci s člověkem
v bezvědomí, ošetření zlomenin, první pomoc
při epilepsii a mnoho dalšího.
Záchranáři rovněž představili účastníkům
programu automatizovaný externí defibrilátor, přístroj určený k laické pomoci při život
ohrožující poruše srdečního rytmu, vysvětlili
princip jeho činnosti a předvedli jej v akci.
Závěr dne patřil vyhodnocení testu, při němž
autoři nejlepších odpovědí obdrželi drobné
ceny. Pochvalu si však zasloužili všichni žáci,
kteří se programu zúčastnili, a to jednak za pozornost při instruktáži, jednak za zodpovědný přístup k plnění praktických úkolů a prokázané dovednosti.
Projektový den rozšířil znalosti žáků v oblasti
poskytování laické první pomoci a zejména
jim umožnil řešit modelové situace pod vedením profesionálních odborníků.
Mgr. Eva Obrusníková

VÝSTAVA
BONSAJÍ
Bonsai klub Haná při ZO ČZS Prostějov 1
pořádá ve spolupráci

s Městským kulturním střediskem Konice
na nádvoří Zámku v Konici

ve dnech 15. a 16. června 2019

VÝSTAVU BONSAJÍ
otevřeno:
sobota - 9.00 - 17.00
neděle - 9.00 - 16.00
Během výstavy
probíhá poradenská
služba k pěstování
bonsají
V neděli ukázky tvarování bonsají včetně
stromů přinesených návštěvníky výstavy
www.bkhana.cz
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Radomíra Šmídová
E. Beneše 71, 798 52 Konice

Šití na děti, opravna oděvů
a sběrna prádelny a čistírny
Ke stávajícím službám
nově půjčujeme
stroj na čištění koberců,
sedaček a interiérů aut.
IČ: 135 93 196
Tel.: 774 991 965
Odpovědný vedoucí: Radomíra Šmídová

27. června – 1. září 2019
slavnostní zahájení ve čtvrtek 27. června v 17.00 hodin

Galerie zámku Konice

Výstava otevřená
ve všední dny 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
v sobotu 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
v neděli 14.00 – 17.00 hodin

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

PŘIJME ZAMĚSTNANCE
do nepřetržitého provozu na pracovní pozice:

DĚLNÍK SKLÁŘSKÉ VÝROBY
• STROJNÍK SKLÁŘSKÝCH STROJŮ
•

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

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

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

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

Hledám ke koupi CHATU
v Konici a okolí.
Děkuji za nabídku. Na SMS odpovím.
Tel.: 732 307 348

Koupím DŮM SE ZAHRADOU
do 3 mil. Kč.
Tel.: 732 715 302

Oprava sociálního
zařízení v kulturním
domě v Nové Dědině
Od února do dubna letošního roku proběhla v kulturním domě v Nové Dědině oprava sociálního
zařízení, které sloužilo všem návštěvníkům kulturního domu bez významných oprav od roku
1957 až do současné doby.
Stav sociálního zařízení před provedenou opravou odpovídal mnohaletému veřejnému užívání
při veškerých kulturních akcích, pořádaných v areálu kulturního domu, a již neodpovídal současným hygienickým ani estetickým požadavkům
návštěvníků kulturního domu.
Oprava dámských i pánských záchodků zahrnovala výměnu starých netěsných oken, opravu rozpraskaných zdí a omítek, výměnu dveřních zárubní a dveří, výměnu starých rozvodů studené
vody včetně instalace nových rozvodů teplé vody,
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nové elektrorozvody včetně montáže elektrických přímotopů, nové obklady a dlažby a kompletní vybavení novou sanitární keramikou.
Věřím, že opravené sociální zařízení bude sloužit ke spokojenosti všem návštěvníkům kulturního domu mnoho dalších let, a že další potřebné opravy či investice do kulturního domu v Nové Dědině na sebe nenechají dlouho čekat.

Odbor klubu českých turistů TJ Spartak Přerov
s podporou projektu České unie sportu Sportuj s námi,
ve spolupráci s turisty z Konice, pivovarem Litovel
a pod záštitou starosty města Konice pořádá

v sobotu 22. června 2019
42. ročník turistického pochodu KONICKÉ ŠTRAPÁCE
21. ročník cykloturistické jízdy NA KOLE OKOLO KONICE
Akce Konické štrapáce je zařazena do seriálu 10 pochodů IVV v ČR a Dvoustovka
Prezence:
Start:
Cíl:
GPS:

Restaurace Klasik Litovel, Sportovní 205,cca 500 m od nádraží ČD po červené turistické
značce a vlastním značení. U restaurace je parkoviště pro osobní automobily.
Restaurace Klasik Litovel, Sportovní 205, průběžný v době od 6.30 do 9.30 hodin
Restaurace Klasik Litovel, Sportovní 205, v době od 10.00 do 19.00 hodin
49.594833N 16.885493E

Pěší trasy:
50 km Konice – Runářov – Stražisko – Přemyslovice – Laškov – Luká – Březina – Vojtěchov – Konice
35 km Konice – Runářov – Stražisko – Přemyslovice – Laškov – Krakovec – Ochoz – Konice
20 km Konice – Runářov – Křemenec – Štarnov – Ve Žlebě – Ochoz – Konice
10 km Konice – Runářov – Křemenec – Konice
6 km Konice – Březsko – Konice
Cyklotrasy:
120 km Konice – Slavětín – Moravičany – Vranová Lhota – Křenov – Velké Opatovice – Jevíčko – Konice
90 km Konice – Slavětín – Vranová Lhota – Městečko Trnávka – Křenov – Nectava – Dzbel – Konice
60 km Konice – Hvozd – Slavětín – Nectava – Jaroměřice – Úsobrno – Konice
40 km Konice – Hvozd – Kladky – Nectava – Úsobrno – Konice
20 km Konice – Březsko – Ladín – Dzbel – Chobyně – Šubířov – Konice
Startovné:
Upomínky:

Mládež do 15 let 15 Kč, ostatní 30 Kč.
Každý, kdo přijde či přijede do cíle ve stanovené době a prokáže se razítky z kontrol,
obdrží diplom, pamětní razítko, u pěší akce razítko IVV a pěkný suvenýr.
Občerstvení: Z vlastních zásob nebo v restauracích po trase, v cíli malé občerstvení.
Zdravotní zabezpečení: Na kontrolách a v místě startu a cíle.
Přihlášky: Vyplňují se u prezence, není nutno zasílat předem.
Různé:
Účastníkům doporučujeme lékařskou prohlídku.
Při chůzi a jízdě po veřejných komunikacích dodržujte vyhlášku č. 361/2000 Sb.
Cyklojízdy se mohou účastnit děti do 10 let pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
V době konání pochodu bude otevřeno informační centrum na zámku a umožněna
prohlídka zámku a muzea řemesel. Můžete si také prohlédnout největší unikátní sbírku
seker v ČR zapsanou do Guinnessovy knihy rekordů a před zámkem největší sekeru
na světě. V prodeji bude výroční turistická známka a nálepka k této akci.
Již nyní zveme turisty a cykloturisty na další akci v Konici. Turistický pochod a cyklojízdu
Za vílou Pilavkou, kterou pořádají koničtí turisté v sobotu 7. září 2019.
Informace: Stanislav Dostál, Sokolská 12, 750 02 PŘEROV, tel.: 720 675 313
e-mail: standa.dost@seznam.cz nebo www.stdostal.unas.cz
Při požadavku na písemnou informaci přiložte prosím známku v příslušné hodnotě
nebo korespondenční lístek.
Mediální partner: Český rozhlas Olomouc.
Na vaši účast se těší pořadatelé.
Olomoucký kraj – sponzor turistického značení v našem kraji

Za správce kulturního domu v Nové Dědině bych
rád poděkoval městu Konice za uvolnění finančních prostředků ze svého rozpočtu pro opravu
sociálního zařízení v budově kulturního domu
v Nové Dědině v částce 428 633 Kč, konické stavební firmě STAMO, s. r. o. za provedení všech
souvisejících stavebních prací a členům SDH Nová Dědina a zúčastněným brigádníkům při následném úklidu.
Za osadní výbor a správce kulturního domu
v Nové Dědině Ing. Stanislav Vrba

Z konického fotbalu
Zdravíme všechny příznivce konického fotbalu.
Je tady červen, a to je měsíc, kdy končí všechny
soutěže fotbalového ročníku 2018/2019. Do
konce soutěží zbývá sehrát již jen několik málo
zápasů. Program jednotlivých našich mužstev
na měsíc červen je následující:

MUŽI
Mužstvu mužů zbývá v červnu sehrát ještě tři
zápasy. V neděli 2. června se utkají na hřišti
v Troubelicích s tamním Sokolem, začátek je
v 17.00 hodin (odjezd autobusu v 15.00 hodin).
A pak už následují pouze dvě utkání na domácím
hřišti, a to v neděli 9. června od 17.00 hodin
s FK Hlubočky. A pozor na konickou pouť! Hraje se v sobotu 15. 6. již od 10.00 hodin s FK
Bohdíkov.

DOROSTENCI
Rovněž dorostencům zbývá sehrát do konce soutěže tři zápasy. V červnu to bude v neděli 2. června na domácím hřišti od 10.00 hodin, kdy budou
hostit FK Jeseník. Soutěžní ročník 2018/2019
ukončí dvěma venkovními zápasy a to v neděli
9. června od 10.00 hodin zápasem v Čechovicích a úplný závěr obstará utkání v neděli
16. června od 14.45 hodin v Haňovicích.
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ŽÁCI
Obě mužstva žáků zajíždí v sobotu 1. června
do Jeseníku, kde starší začínají v 10.00 hodin
a mladší v 11.45 hodin (odjezd autobusu je
v 7.00 hodin). Tak jako muži sehrají i žáci svoje
poslední dva zápasy na domácím hřišti, a to
v sobotu 8. června s FK Slavonín, starší začínají v 10.45 hodin a mladší v 9.00 hodin, a v sobotu 15. června se Slovanem Černovír se stejnými začátky utkání.
A jak se dařilo našim mužstvům v období od minulého vydání Zpravodaje?

MUŽI
Velmi úspěšně si vede mužstvo mužů, které od
začátku jarní části soutěže ještě neprohrálo
a „ztratilo“ pouze dva body za dvě vítězství na
pokutové kopy. Postupně porazili na domácím
hřišti Jiskru Rapotín 1:0, vyhráli v Lešině 3:1,
v Haňovicích zvítězili 5:0, na domácím hřišti porazili na pokutové kopy mužstvo SK BělkoviceLašťany 2:1 a v zatím posledním zápase vyhráli
4:2 v Náměšti.
V průběžné tabulce patří mužstvu mužů 3. příčka.

DOROSTENCI
Dorostenci si v uplynulém období vedli se střídavými úspěchy: čtyřikrát zvítězili na domácím
hřišti, a to nad 1.FC Viktoria Přerov 2:0, Sokolem Velké Losiny 5:0, nad 1. HFK Olomouc B
5:4 na pokutové kopy a zvítězili i nad FC Želatovice 4:3. Dvakrát hráli na hřišti soupeřů a obě utkání bohužel prohráli, a to v Zábřehu 1:7 a v Černovíru 1:6.
V průběžné tabulce krajského přeboru patří mužstvu dorostu 10. místo.

ŽÁCI
Rovněž žáci si vedli se střídavými úspěchy. Starší žáci zvítězili v Kozlovicích na pokutové kopy,
ale tentokrát 1:0, zvítězili doma nad FK Šternberk 4:3 a tři body dovezli z Němčic za vítězství
3:1. Prohráli naopak v Kozlovicích 1:9 a v Nových Sadech 1:4.
V průběžné tabulce krajského přeboru patří oběma našim žákovským mužstvům shodně 7. místo.
Jak vidíte, vedou si naše mužstva vcelku úspěšně,
a to i díky vám, našim fanouškům, kteří je podporují jak na domácích, tak i na venkovních zápasech.

Sobota 8. 6. 2019 – Kroměříž
Odjezd v 6.41 hodin přes Nezamyslice do Kroměříže. Prohlídka města, Květné zahrady, Arcibiskupského paláce atd. Zpět vlakem z Kroměříže
v 15.37 hodin příjezd do Konice v 17.46 hodin.
Neděle 16. 6. 2019 – Konická pouť
Sobota 22. 6. 2019 – Konické štrapáce
Sraz v 7.30 hodin restaurace Litovel klasik u fotbalového hřiště. Pochod KČT Přerov a KČT Konice. 6, 10, 20, 35, 50 km. 10 km, 20 km.
24. – 29. 6. 2019 Náchod – týdenní pobyt
Pro přihlášené odjezd upřesníme.
Příjemné prožití prázdninových
a dovolenkových dnů všem přejí koničtí turisté.
Zdrávi došli !!!!!

PROGRAM
červen 2019
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)
www.mcsrdicko.eu, tel.: 739 246 019
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Pondělí
(herna z technických důvodů v červnu uzavřena)
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb
dasatrnkova@seznam.cz, 608 000 181
Třetí úterý v měsíci (10 – 12 hodin)
Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi – 739 246 008
Středa
(8 – 12 hodin volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
5. 6. – Zdravá svačinka
12. 6. – Přání tatínkovi
19. 6. – Letní slunovrat
26. 6. – Cvičení s Liduškou
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
Třetí čtvrtek v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143
Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019

MIMOŘÁDNÉ AKCE – ČERVEN 2019

Program KČT KONICE

19. 6. (od 11.00 hodin)
Prevence dětských úrazů
lektorka Kateřina Motlová, DiS.

Sobota 1. 6. 2019 – Huzová, Jiříkov, Sovinec,
arboretum
Odjezd vlakem z Konice v 7.41 hodin do Huzové.
Odtud dojdeme do Jiříkova, kde navštívíme Pradědovu galerii. Pokračujeme na hrad Sovinec
a odtud k arboretu Makču Pikču. K autobusu dojdeme do Paseky. Odjezd v 16.11 hodin. 17 km.

KULTURNÍ
PŘEHLED
ČERVEN 2019

VÝSTAVY
GALERIE ZÁMKU KONICE
15. – 16. června

VÝSTAVA BONSAJÍ
do neděle 23. června

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ KONICE
27. června – 1. září

Vydržte se svou přízní i v závěru soutěžního
ročníku 2018/2019, aby výsledky všech našich
mužstev byly co možná nejlepší. Přijďte je v co
nejhojnějším počtu povzbudit a poděkovat jim
za dosažené výsledky. Všichni věříme ve vaši
přízeň, a to i Pavel Klíč, autor tohoto příspěvku.
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Pátek (pro předem objednané)
Laktační poradenství – 739 246 019

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou finančně podpořeny z dotačního
programu MPSV Rodina z dotačního titulu
OL kraje Podpora prorodinných aktivit
a z dotace Města Konice

VÝSTAVA
UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
slavnostní zahájení
ve čtvrtek 27. června v 17.00 hodin
Po – Pá 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
So 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
Ne 14.00 – 17.00 hodin

VÝSTAVA
AKCE
PŘED ZÁMKEM KONICE
v sobotu 8. června od 10.00 hodin

KONICKÝ DEN ŘEMESEL
Bohatý program k výročí 10 let
Muzea řemesel Konicka, z. s. (viz str. 1)
ZÁMECKÝ PARK V KONICI
v pátek 21. června od 18.00 hodin

LEGENDY SE VRACÍ
festival rockových kapel hrajících
na Konicku v minulosti
ZÁMECKÝ PARK V KONICI
V neděli 23. června od 13.00 hodin

ŽVÁČKŮV FESTIVAL
XXIV. ročník festivalu dechových hudeb
s doprovodem mažoretek

ZÁMEK – prohlídky a TIC
Od 1. 6. do 1. 9. 2019 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 Guinnessovy knihy rekordů) probíhá s průvodcem.
Začátek prohlídky vždy je 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 mohou být TIC a galerie uzavřeny, 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
Červen – akce pro ZŠ
Nová služba – profi balení knih
www.konicka.knihovna.cz
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