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Jubilejní XX. ročník Žváčkova festivalu 2015
Letošní jubilejní dvacátý ročník Žváčkova
festivalu se z mého pohledu jevil jako velmi
vydařený. Můj názor ale určitě není ten
nejdůležitější. Atmosféru i pohodu celého
odpoledne mohou nejlépe posoudit návštěvníci
festivalu. Jako každoročně se festivalu
zúčastnila i rodina Antonína Žváčka, jeho sestra
paní Ludmila Sléhová a její rodina. Jsme
nesmírně rádi, že do Konice stále cestu
nacházejí a festival podporují. Podle slov paní
Sléhové vidí svého bratra při jeho skladbách
stále před očima.

Festival moderovali, a troufám si říct že velmi
dobře, pan Josef Hajkr a paní Mgr. Věra
Kučerová. Vše na sebe díky jim navazovalo. A to
je také účelem festivalu, aby se lidé dobře
pobavili. Na letošní ročník jsme zase vybrali
kapely, které svou muzikantskou dovedností
a profesionalitou byly ozdobou festivalu.
Začínala “domovská" Holóbkova mozeka ze
ZUŠ Konice, pobočka Protivanov, která
vychovává nové talenty a opravdu se jí to daří.
Jejich vystoupení pod vedením kapelníka pana
Jiřího Holuba toho bylo důkazem.
Jako druhá se představila Malohanácká muzika
ze ZUŠ Konice a Jevíčka pod vedením pana Jiřího
Palána. Také zde hrají mladí muzikanti
a doufám, že i z nich vyrostou další
pokračovatelé této krásné muziky.
Dúbravanka, která se nám představila jako třetí
k a p e l a , k n á m p ř i j e l a z Va l a š s k ý c h

Klobouk. Jejich kapelníkem je pan Miroslav
Fusek. Na její hudbě je znát temperament jejich
rodného kraje, krásné písně, ale i oni, tak jako
všechny kapely, zahráli Žváčkovy skladby.
A z nedalekých Loštic k nám zavítala Loštická
Veselka pod vedením kapelníka Stanislava

Předání kytice paní Sléhové

Veselého. I jejich vystoupení festival obohatilo.
Hudební část již tradičně uzavřeli Žadovjáci,
specialisté na Žváčkovy skladby.
K zdárnému průběhu určitě přispělo i počasí,
které nám sice trochu deště poslalo, ale jen tolik,
abychom se osvěžili. V průběhu festivalu, mezi
jednotlivými kapelami vystupovali mažoretky
Večernice ze ZUŠ Konice pod vedením paní
Marcely Sobieské a národopisný soubor
Pantlék z Němčic nad Hanou pod vedením

Ing. Jany Otáhalové. Jejich vystoupení byla milou
podívanou a v případě souboru Pantlék tak
trochu premiérou na Žváčkově festivalu.
Nacvičili si speciálně pro tento festival jedno
vystoupení na směs Žváčkových skladeb.
V příštích létech je jistě v Konici ještě potkáme.
A co dodat k mažoretkám Večernice? Ty byly
jako vždy nápadité , od loňska velmi vyspěly
a jsou z nich krásné slečny. Také zvládly dobře
vést celý průvod kapel městem, který festival
zahajoval.

Musím také poděkovat všem, kteří se na
festivalu podíleli: Olomouckému kraji, Městu
Konice, pivovaru Litovel a Pivnici u Zámku
(zajistili zdarma občerstvení pro účinkující),
Květinám Marek (krásná květinová výzdoba,
kytice pro účinkující), firmě Busy Studená
(dovoz kapely) a za finanční přispění od Nadace
Preciosa, Skansky, Stavebnin na Sýpce Konice
a Stamu Konice. Poděkování patří také Českému
rozhlasu Brno a Olomouc za jejich mediální
podporu.
Festival by také nemohl být bez pomocníků,
kteří přispěli k jeho průběhu - od kuchařek ve
školní jídelně po pomocníky z města
i pracovníky MěKS Konice. Všem patří
poděkování.
Chci Vás už dnes osobně pozvat na další,
21.ročník Žváčkova festivalu, který se uskuteční
19.6.2016.
Milena Navrátilová , ředitelka MěKS Konice.

Umělecká řemesla na zámku
Období letních prázdnin patří v konickém
zámku již tradičně řemeslům. Tentokrát svou
tvorbu v zámecké galerii představují čtyři
výtvarnice: Iva Vanžurová s paličkovanou
krajkou a malovaným hedvábím, Petra Jůzová s
drátěnými ozdobami, Ivana Majvaldová
s broušeným sklem a Jana Zamazalová
s keramickým šperkem. To, že to jsou všechno
výtvarnice profesionální dokázaly nejen svými
krásnými díly, ale i vernisáží výstavy, která měla
vynikající atmosféru. Její součásti byla módní
přehlídka. Rolí modelek se zhostily žákyně
tanečního oboru ZUŠ Konice pod vedením paní
učitelky Marcely Sobieské.
Návštěvníci, které výstava zaujala, si mohli sami
přijít jednotlivá řemesla vyzkoušet pod

vedením výtvarnic následující den na celodenní
Tvořivé dílně.
Samotnou výstavu si můžete v konickém zámku
prohlédnout do konce srpna.
Jiřina Novotná

1.června 2015 Den dětí na zámku

MěKS Konice, které pořádalo dětský den
děkuje těmto sponzorům
za drobné dárky:
Lékárna RNDr. Ludmila Dvorská
Železářství Aleš Novák
Nová lékárna Mgr. Kateřina Přikrylová
Elektro David Urban
Hračky, papír Ing.Jaromír Drtil
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada
města Konice
25. května 2015
Usnesení č.11/2015
1.Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu
města Konice schválit smlouvu na vzájemný
prodej pozemků p.č. 1583/2 a 2065/2 v k.ú.
Čunín mezi městem Konice a p. Fajstlem.
2.Rada města Konice schvaluje nájemní
smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi městem Konice a Správou
silnic Olomouckého kraje na akci „Oprava
místní komunikace Nová Dědina“.
3.Rada města Konice schvaluje smlouvu
o právu provést stavbu mezi městem Konice
a Zemědělskou společností TERRIS Budětsko,
a.s.
4.Rada města Konice vyhlašuje záměr prodeje
bytu 2+1 s příslušenstvím na adrese Husova
488/1, Konice o podlahové ploše 80,87 m² za
cenu nejméně Kč 500.000,- Kč obálkovou
metodou nejvyšší nabídce doručené v termínu
do 1 měsíce od zveřejnění záměru. Nabídka
musí obsahovat konkrétní nabízenou cenu.
Nabídky typu „dám o 1.000,-- Kč víc než je
nejvyšší nabídka“ nebudou brány v potaz.
5.Rada města Konice schvaluje smlouvu
o sdružených službách dodávky elektřiny č.
9550732874 na odběrné místo Husova 488/1,
Konice (byt) mezi městem Konice a E.ON
Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, IČ 25733591.
6.Rada města Konice doporučuje
Zastupitelstvu města Konice schválení stanov
Mikroregionu Konicko.
7.Rada města Konice schvaluje:
a)Žádost VETERÁN VEHICLE CLUB KONICE,
o.s, na parkování historických vozidel na
Masarykově náměstí v Konici dne 20.6.2015
v době 7.00-12.00 hod. za předpokladu
dodržení podmínek stanovených v Rozhodnutí
o povolení zvláštního užívání. Zároveň povoluje
výpůjčku plochy náměstí za účelem statické
ukázky historických vozidel.
b)Žádost VETERÁN VEHICLE CLUB KONICE,
o.s, na parkování historických vozidel na
Masarykově náměstí v Konici a konání tradiční
jízdy pravidelnosti historických vozidel
BŘEZSKÝ VRCH dne 12.7.2015 v době 8.0018.00 hodin, za předpokladu dodržení
podmínek stanovených v rozhodnutí
o povolení uzavírky. Zároveň povoluje výpůjčku
plochy náměstí za účelem statické ukázky
historických vozidel“.
8.Rada města Konice bere na vědomí oznámení
o vyhlášení volných dnů ředitelem Základní
školy a gymnázia města Konice z organizačních
důvodů pro třídy vyššího gymnázia, studenty
kvarty a žáky 9.r. ZŠ.
9.Rada města Konice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace na akci „Přemístění
rozhlasové ústředny a reproduktoru“
Mikroregion Konicko , IČO 71228527, ve výši
15.200,- Kč.
10.Rada města Konice:
a) Schvaluje rozpočtové opatření č.18/2015.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části z komunálních služeb pozemky
na ostatní komunikace – zřízení věcného
břemene překladiště sběrný dvůr - cesta.

Rozpočtové opatření ve výši 12.100, - Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§3639 Komunální služby, pol. 6130 pozemky,
org. 16000000 - 12.100,- Kč,
§2219 Ostatní zál. pozemních komunikací, pol.
5137 DDHM, org. 16000000 - 12.100,- Kč.
b)Schvaluje rozpočtové opatření č.19/2015.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části z rezerv na opravy zámek.
Rozpočtové opatření ve výši- 40.000, - Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif.
rezervy, org. 5000000 - 40 000,00 Kč,
§3322 Zachování a obnova kult.památek, 5171
opravy a udržování, org. 16000000 - 40 000,- Kč.
c)Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit rozpočtové opatření č.20/2015.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části ze Silnic a úpravy drobných
vodních toků na investiční akci Vybudování
chodníků ul. Chmelnice Konice. Rozpočtové
opatření ve výši 726 000, -Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
a)§2212 Silnice, pol. 5901 nespecifikované
rezervy, org .16000000 - 363.000,- Kč,
§2219 Otatní zál. pozemních komunikací, pol.
6121 budovy, haly stavby, org. 16000000 363.000,- Kč,
b)§2333 Úpravy drobných vodních toků,
pol.5901 nespecifikované rezervy, org.
16000000 -363 000,00 Kč,
§2219 Ostatní zál. pozemních komunikací, pol.
6121 budovy, haly stavby, org. 16000000 363.000,- Kč.
c)Schvaluje rozpočtové opatření č.21/2015.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části z rezerv na opravy chodníků.
Rozpočtové opatření ve výši 66.000,- Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif.
rezervy, org 5000000 - 66.000,- Kč,
§2219 Ostatní zál. pozemních komunikací, pol.
5171 opravy, udržování, org. 16000000 66.000,00 Kč.
d)Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit rozpočtové opatření č.22/2015.
Jedná se o převod finančních prostředků
z rezerv z paragrafu Požární ochrana,
dobrovolní hasiči a druhá část z
nespecifikovaných rezerv města na investiční
dotaci, jako 60% podíl města na
předpokládaných nákladech, 40% poskytne
Olomoucký kraj. Rozpočtové opatření ve výši
345 000,00 Kč.
Účelem poskytnutí investiční dotace je částečná
úhrada nákladů na přenosné zásahové
prostředky pro JPO III Konice a dopravního
automobillu pro JPO v Nové Dědině.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§6409 Ostatní činnosti pol. 5901
nespecifikované rezervy,org. 500000 275.000,00 Kč,
§5512 Požární ochrana-dobrovolní hasiči,
pol.5901 nespecifikované rezervy, org.
1300000-70 000,00 Kč,
§5512 Požární ochrana-dobrovolní hasiči, pol.
6123 dopravní prostředky, org. 13000000 300.000,00 Kč,
§5512 Požární ochrana-dobrovolní hasiči, pol.
6122 stroje, přístroje, zařízení, org. 13000000 45 000,00 Kč.
a)Schvaluje rozpočtové opatření č.23/2015.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci
uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého
kraje ve výši 152.674,- Kč na činnost
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odborného lesního hospodáře za období IV.
čtvrtletí 2014 v případech, kdy jeho činnost
hradí stát.
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4116,
ÚZ 29 008, ve výdajích na § 3749, položku 5213,
ÚZ 29 008. V rozpočtu a účetní evidenci musí být
jejich příjem a čerpání označeny účelovým
znakem 29 008, který umožní oddělené
vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Lhůta, v
níž má být účelu dosaženo, je do 31. prosince
2015. Účelové prostředky podléhají finančnímu
vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015.
1.Rada města Konice:
a)Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit přijetí dotace 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, s Pravidly JSDH 2015 a s usnesením
Z a s t u p i t e l s t va O l o m o u c ké h o k ra j e č .
UZ/15/49/2015 ze dne 24. 4. 2015.
b)Doporučuje schválení spolufinancování
města ve výši 60% z celkových nákladů na účel,
dle čl. II odst. 1. Celkové předpokládané náklady
na tento účel jsou 357.500,00 Kč, z toho
345.000,00 Kč investiční a 12.500,00 Kč
neinvestiční. Spolufinancování města činí 60%,
tj. 214.500,00 Kč (207.000 Kč investiční a 7.500
Kč neinvestiční), a Olomouckého kraje 40 %, tj.
143.000,00 Kč (138.000 Kč investiční a 5.000 Kč
neinvestiční).
c)Doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení
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 z rozpočtu
Olomouckého kraje pro dobrovolné hasiče.
2.Rada města Konice vyhlašuje záměr výpůjčky
pozemku p.č. st. 32/1 (součástí pozemku je
stavba č.p. 9) v k.ú. Křemenec, pozemku p.č. st.
69 (součástí pozemku je stavba č.p. 22) v k.ú.
Nová Dědina a pozemku p.č. st. 171 (součástí
pozemku je stavba č.p. 66) v k.ú. Runářov.
3.Rada města Konice vyhlašuje záměr prodat
právo stavby k pozemku p.č. 4855 v k.ú. Konice.
4.Rada města Konice
a)Schvaluje účast města Konice na červnové
elektronické aukci na nákup elektrické energie
pro období 2016 a 2017 prostřednictvím
společnosti ENTERplex, s.r.o., IČ: 29055601.
b)Schvaluje Smlouvu o spolupráci při výběru
dodavatele elektrické energie mezi městem
Konice a společností ENTERplex, s.r.o., IČ:
29055601.
5.Rada města Konice schvaluje použití
finančního daru na XX. ročník Žváčkova festivalu
dne 14.6.2015, ve výši 15.000,- Kč.
6.Rada města Konice schvaluje použití zboží ze
skladu MěKS Konice jako darů na Žváčkově
festivalu dne 14.6.2015, v celkové výši
642,50 Kč.
7.Rada města Konice schvaluje Smlouvu
o sdružených službách dodávky a odběru
zemního plynu mezi městem Konice a
společností Pražská plynárenská, a.s., IČ:
60193492, a to na dobu určitou od 01.01.2016
do 31.12.2017.
8.Rada města Konice schvaluje bezplatnou
výpůjčku prostor před konickým zámkem
1.8.2015 pro SDH Konice za účelem oslav 140.
výročí založení SDH Konice.
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9.Rada města Konice souhlasí s výměnou
podlahové krytiny ve dvou učebnách 1. podlaží
pavilonu B Základní školy a gymnázia Konice,
termín opravy červen – červenec 2015
v předpokládané ceně 80.000,- Kč.
10.Rada města Konice:
a)Revokuje usnesení RM č. 67/2014 bod 16 ze
dne 06.10.2014.
b)Vyhlašuje záměr prodat pozemek p.č. 5714/1
v k.ú. Konice.
11. Rada města Konice bere na vědomí, že dne
26.5.2015 bude v Základní škole a gymnáziu
města Konice zahájena inspekční činnost ve
smyslu § 174 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
O předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0,
zdržel se 0

Zastupitelstvo
města Konice
15. června 2015
Zápis č. 4/2015 ze 4. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Konice, konaného dne 15.
června 2015 v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková,
Petr Krejčí, MUDr. Irena Lenfeldová, František
Novák, Ing. Svatopluk Odehnal, Bc. Jaroslav
Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Mgr. Jaromír
Schön, Pavel Studený, Pavel Šín, Vlastimil Šmída,
Ing. Petr Ullman, Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Antonín
Vymětal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
16.3.2015 do 15. 6. 2015.
3. Schválení účetní uzávěrky města Konice
k rozvahovému dni 31. 12. 2014.
4. Schválení celoročního hospodaření města
Konice a Závěrečného účtu města Konice za rok
2014 včetně zprávy nezávislého auditora.
5 . S m l o uva o p o s k y t n u t í d o t a c e o d
Olomouckého kraje pro dobrovolné hasiče.
6. Rozpočtová opatření.
7. Schválení stanov Mikroregionu Konicko.
8. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva.
9. Městská policie – návrh p. Petra Krejčího.
10. Majetkové záležitosti.
11. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM a
dalších osob.
12. Usnesení a závěr.
Ad 1/ jednání Zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
p. František Novák. Seznámil přítomné
s programem jednání. V souladu s jednacím
řádem jmenoval starosta zapisovatelkou
jednání paní Veroniku Kutou a dva ověřovatele
zápisu, pana Ing. Arnolda Rozehnala a pana Mgr.
Jaromíra Schöna.
Předložený program byl schválen poměrem hlasů
15-0-0.
Ad 2/ Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 16. března 2015 do
15. června 2015.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů
15-0-0.
Ad 3/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Účetní uzávěrku města Konice k rozvahovému
dni 31. 12. 2014.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
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Ad 4/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
C e l o ro č n í h o s p o d a ře n í m ě s t a Ko n i c e
a Závěrečný účtu města Konice za rok 2014
včetně zprávy nezávislého auditora.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad 5/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Smlouva o poskytnutí dotace od Olomouckého
kraje pro dobrovolné hasiče.
Schváleno poměrem hlasu 15-0-0.
Ad 6/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Rozpočtové opatření č. 12/2015, 14/2015,
20/2015, 22/2015 a 24/2015, které se týká:
Rozpočtové opatření č. 12/2015
Převod finančních prostředků ve výdajové části
z rezerv na nákup pozemků a budov.
Rozpočtové opatření ve výši 100.000, - Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif.
rezervy, org. 5000000 - 100-000,- Kč,
§3639 Komunální služby, 6130 pozemky, org.
16000000 - 95.300,- Kč,
§ 3613 Nebytové hospodářství, 6121 budovy,
stavby, org. 16000000 - 4.700,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 14/2015
Jedná se o změnu v rozpočtu města. Příjmy
z projektu „Realizace snížení energetické
náročnosti budovy městské polikliniky
v Konici“, projekt č. CZ.1.02/3.2.00/13.20102
akcep. č. 14166663 ve výši 428. 500,87 Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze
SR, N,Z,UZ 54 5 15835
org. 9000010 404.695,29 Kč ,
pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních
fondů N,Z,UZ 54 1 90877 org. 9000010 23.805,58 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
na položku Uhrazené splátky dlouhodobých
půjček 8124 - 428.500,87 Kč.
Splátka ČS, a.s. dle Smlouvy o úvěru
č. 0396371499 ze dne 2. 7. 2014, článek
V Splácení úvěru, bod 1. ve výši 428.500,87 Kč.
p. Lenfeldová – Budou prováděny ještě další
opravy v rámci zateplení?
starosta – V rámci zateplení ne.
Rozpočtové opatření č. 20/2015
Převod finančních prostředků ve výdajové části
ze Silnice a úpravy drobných vodních toků na
investiční akci Vybudování chodníků ul.
Chmelnice Konice.
Rozpočtové opatření ve výši 726.000, - Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
a)§2212 Silnice, pol. 5901 nespecifikované
rezervy, org. 16000000 - 363.000,- Kč,
§2219 Ostatní zál. pozemních komunikací, pol.
6121 budovy, haly stavby, org. 16000000 363.000,- Kč,
b) §2333 Úpravy drobných vodních toků,
pol.5901 nespecifikované rezervy, org.
16000000 - 363.000,- Kč,
§2219 Ostatní zál. pozemních komunikací, pol.
6121 budovy, haly stavby, org. 16000000 363.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 22/2015
Jedná se o převod finančních prostředků
z rezerv z paragrafu Požární ochrana dobrovolní
hasiči a druhá část z nespecifikovaných rezerv
města na investiční dotaci, jako 60% podíl
města na předpokládaných nákladech, 40%
poskytne Olomoucký kraj.
Rozpočtové opatření ve výši 345.000,- Kč.
Účelem poskytnutí investiční dotace je částečná
úhrada nákladů na přenosné zásahové
prostředky pro JPO III Konice a dopravního
automobilu pro JPO v Nové Dědině.
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Ve výdajích bude rozpočtováno:
§6409 Ostatní činnosti, pol. 5901
nespecifikované rezervy, org. 500000 275.000,- Kč,
§5512 Požární ochrana-dobrovolní hasiči,
pol.5901 nespecifikované rezervy,org.
13000000 -70 000,00 Kč,
§5512 Požární ochrana-dobrovolní hasiči, pol.
6123 dopravní prostředky, org. 13000000 300.000,0-Kč,
§5512 Požární ochrana-dobrovolní hasiči, pol.
6122 stroje, přístroje, zařízení, org. 13000000 45.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 24/2015
Postupujeme Zastupitelstvu města Konice
rozpočtové opatření č. 24/2015. Jedná se
o převod z nespecifikovaných rezerv na
investiční dotaci, projekt Konsolidace hardware
a software číslo CZ.1.06/2.1.00/22.09351, dále
doplnění účelových znaků a třídění 85% EU
a 15% rozpočet města.
Rozpočtové opatření ve výši 86.665,50 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§6409 Ostatní činnosti pol. 5901
nespecifikované rezervy,org.
5000000 86.665,50 Kč,
§6171 Místní správa, pol.6111 programové
vybavení nad 60tis.,org. 9000011 794.412,87 - Kč,
§6171 Místní správa, pol. 6122 stroje, přístroje,
zařízení, org. 9000011 -886 085,00 Kč,
§6171 Místní správa, pol.6125 výpočetní
technika na 40 tis. včetně datových polí, org.
9000011 -378.124,- Kč,
§6171 Místní správa, pol.6111 programové
vybavení nad 60tis. NZÚZ 36517871 orj 0110
org. 9000011 85% EU - 766.697,38 Kč,
§6171 místní správa, pol.6111 programové
vybavení nad 60tis. 135.299,54 Kč,
NZ 361 orj. 0131 org. 9000011 15% rozpočet
města,
§6171 Místní správa, pol. 6122 stroje, přístroje,
zařízení,716.795,68 Kč,
NZÚZ 36517871 orj. 0110 org. 9000011 85%
EU,
§6171 Místní správa, pol. 6122 stroje, přístroje,
zařízení, - 126.493,36 Kč
NZ 361 orj. 0131 org. 9000011 15% rozpočet
města,
§6171 Místní správa, pol.6125 výpočetní
technika na 40 tis. včetně datových polí,
NZÚZ 36517871 orj 0110 org. 9000011 85%
EU - 340 001,20 Kč,
§6171 Místní správa, pol.6125 výpočetní
technika na 40 tis. včetně datových polí,
NZ 361 orj. 0131 org. 9000011 15% rozpočet
města - 60.000,21 Kč .
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad 7/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Stanovy Mikroregionu Konicko.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad 8/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným
členům zastupitelstva.
Maximální výše je stanovena nařízením vlády.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad 9/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Činnost Městské policie Konice v roce 2014
k návrhu p. Petra Krejčího na zrušení Městské
policie.
Do diskuze k zrušení Městské policie se zapojila
MUDr. Lenfeldová, Ing. Doseděl a Ing. Ullman.
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Návrh neschválen poměrem hlasů 13-2-0.
Ad 10/ Majetkové záležitosti
a)Prodej části pozemku p.č. 1301/1 v k.ú.
Konice.
Neschváleno poměrem hlasů 15-0-0.
b)Nabídka prodeje pozemku p.č. 100/1 a 70 vč.
stodoly v k.ú. Runářov za celkovou kupní cenu
ve výši 39.660,00 Kč od Ing. Petra Peroutky.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
c)Prodej pozemku p.č. 910/1 v k.ú. Konice.
Neschváleno poměrem hlasů 15-0-0.
d)Vzájemný prodej pozemků části p.č.1583,
nově označená jako p.č. 1583/2, a části p.č.
2065, nově označená jako p.č. 2065/2, v k.ú.
Čunín mezi městem Konice a p. Fajstlem.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
e)Odkoupení pozemku p.č. 63/9 v k.ú. Konice
od p. Korkeše za cenu 100,00 Kč/m2.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
f)Informace o ceně stočného v Konici.
Ing. Ullman – Nemohu pochopit, proč je spousta
částí projektovaná jako smíšená. Projektant si
nedokázal spočítat nátok dešťových vod?
starosta - Vysvětlil historii projektování
kanalizace s tím, že do projektu byly zapracovány
stávající části kanalizace a tyto byly použity jako
smíšené. V současné době se připravuje revize
těchto částí z důvodu podezření nátoku
balastních vod. Součástí revize by byla prověrka
napojených objektů a kontrola likvidace
odpadních vod objektů nenapojených.
ZM bere na vědomí informaci o ceně stočného.
Ad 11/ Zastupitelé obdrželi dopis p. Helekala
starosta – Kontrolou stávajícího stavu bude
pověřen MPO, který navrhne řešení.
ZM bere na vědomí dopis p. Helekala.
Ad 12/ Diskuze
p. Krejčí – U nás na Bídově není slyšet rozhlas.
Dalo by se s tím něco udělat?
starosta – Rozhlas je momentálně majetkem
Mikroregionu Konice, p. místostarosta je
předsedou Mikroregionu a zajistí prověření.
p. Hanáková – Jak daleká je budoucnost opravy
komunikace v Zahradní ulici?
starosta – Vše je otázkou prostředků.
Komunikace je opravdu ve špatném stavu.
Necháme zpracovat kalkulaci opravy a tuto
zařadíme do požadavků v rozpočtu na příští rok.
p. Studený - Rozházené kostky na kruhovém
objezdu.
Ing. Procházka – Jsou majetkem Správy silnic
a mají zajistit opravu.
starosta – Požádal vedoucího odboru dopravy,
aby zajistil co nejrychlejší opravu.
p. Škrabal - Chybí program Zastupitelstva a
pozvánka ve Zpravodaji,
- sečení trávy areálu bývalé MŠ,
-uklizení větví a nepořádku u potoka po
prořezání vrb,
- uklizení trávy kolem silnice po posečení.
starosta – Na nezodpovězené otázky bude
odpovězeno po prověření.
Ing. Doseděl – Vše je otázka vnímavosti a
upozornění na určitý problém.
p. Šín – Chtěl bych se zeptat ohledně projektu
Tyršovy ulice, jestli byl konzultován na
Regionální radě?
starosta – Ano, a obdrželi jsme i vyjádření, proč
nebylo žádosti vyhověno.
p. Šín – Podávalo Město někdy žádosti přes Státní
fond dopravní infrastruktury?
starosta – Zatím podávány nebyly. Dosavadní
výzvy nebyly určeny pro obce naší velikosti. Dále
doplnil, že podání jakékoli žádosti o dotaci je
podmíněno zajištěním zdrojů na spoluúčast
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dofinancování žadatelem.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy
a připomínky, starosta poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva v 19:35 ukončil.
Usnesení (4/2015)
Zastupitelstvo města Konice dne 15. 6. 2015
1.Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 16. 3. 2015 do 15. 6. 2015.
2.Schvaluje účetní závěrku města
Konice,Masarykovo.nám.27,798 52 Konice, JČ
00288365 sestavenou k rozvahovému dni 31.
12. 2014.
3.Schvaluje celoroční hospodaření města
Konice a závěrečný účet města Konice za rok
2014 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření města
Konice za rok 2014, a to bez výhrad.
4.a) Schvaluje přijetí dotace 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, s Pravidly JSDH
2015 a s
u s n e s e n í m Z a s t u p i te l s t va
Olomouckého kraje č. UZ/15/49/2015 ze dne
24. 4. 2015.
b) Schvaluje spolufinancování města ve výši
60% z celkových nákladů na účel, dle čl. II odst.
1. Celkové předpokládané náklady na tento účel
jsou 357.500,- Kč, z toho 345.000,- Kč investiční
a 12.500,- Kč neinvestiční. Spolufinancování
města činí 60%, tj. 214.500, -Kč (207.000 Kč
i nve s t i č n í a 7 . 5 0 0 Kč n e i nve s t i č n í ) ,
a Olomouckého kraje 40 %, tj. 143.000,- Kč
(138.000 Kč investiční a 5.000 Kč neinvestiční).
c) 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.“ Jedná
se o smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje pro dobrovolné
hasiče.
5. Schvaluje rozpočtová opatření č. 12/2015,
14/2015, 20/2015, 22/2015 a č. 24/2015,
která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 12/2015
Převod finančních prostředků ve výdajové části
z rezerv na nákup pozemků a budov.
Rozpočtové opatření ve výši 100 000, 00 Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif.
rezervy, org. 5000000 - 100.000,- Kč,
§3639 Komunální služby, 6130 pozemky, org.
16000000 - 95 300,-Kč ,
§3613 Nebytové hospodářství, 6121 budovy,
stavby , org. 16000000 - 4 700,00 Kč.
Rozpočtové opatření č. 14/2015
Jedná se o změnu v rozpočtu města. Příjmy
z projektu „Realizace snížení energetické
náročnosti budovy městské polikliniky
v Konici“, projekt č. CZ.1.02/3.2.00/13.20102
akcep. č. 14166663 ve výši - 428. 500,87 Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze
SR, N,Z,UZ 54 5 15835
org. 9000010 404.695,29 Kč,
pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních
fondů N,Z,UZ 54 1 90877 org. 9000010 23.805,58 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
na položku Uhrazené splátky dlouhodobých
půjček 8124 - 428.500,87 Kč.
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Splátka ČS, a.s. dle Smlouvy o úvěru č.
0396371499 ze dne 2. 7. 2014, článek V
Splácení úvěru, bod 1. ve výši 428.500,87 Kč.
Rozpočtové opatření č. 20/2015
Převod finančních prostředků ve výdajové části
ze silnic a úpravy drobných vodních toků na
investiční akci Vybudování chodníků ul.
Chmelnice, Konice. Rozpočtové opatření ve výši
726 000, - Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
a)§2212 Silnice, pol. 5901 nespecifikované
rezervy, org. 16000000 - 363 000,00 Kč,
§2219 Ostatní zál. pozemních komunikací, pol.
6121 budovy, haly stavby, org. 16000000 363.000,00 Kč.
b)§2333 Úpravy drobných vodních toků,
pol.5901 nespecifikované rezervy, org.
16000000 -363 000,00 Kč,
§2219 Ostatní zál. pozemních komunikací, pol.
6121 budovy, haly stavby, org. 16000000 363.000,00 Kč.
Rozpočtové opatření č. 22/2015
Převod finančních prostředků z rezerv
z paragrafu Požární ochrana, dobrovolní hasiči
a druhá část z nespecifikovaných rezerv města
na investiční dotaci, jako 60% podíl města na
předpokládaných nákladech, 40% poskytne
Olomoucký kraj. Rozpočtové opatření ve výši 345 000,- Kč.
Účelem poskytnutí investiční dotace je částečná
úhrada nákladů na přenosné zásahové
prostředky pro JPO III Konice a dopravního
automobilu pro JPO v Nové Dědině.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§6409 Ostatní činnosti pol. 5901
nespecifikované rezervy, org. 500000 275.000,- Kč,
§5512 Požární ochrana-dobrovolní hasiči
pol.5901 nespecifikované rezervy, org.
13000000 -70 000,- Kč,
§5512 Požární ochrana-dobrovolní hasiči, pol.
6123 dopravní prostředky, org. 13000000 300 000,00 Kč,
§5512 Požární ochrana-dobrovolní hasiči, pol.
6122 stroje, přístroje, zařízení, org. 1300000 45 000,00 Kč.
Rozpočtové opatření č. 24/2015
Jedná se o převod z nespecifikovaných rezerv na
investiční dotaci, projekt Konsolidace hardware
a software číslo CZ.1.06/2.1.00/22.09351, dále
doplnění účelových znaků a třídění 85% EU
a 15% rozpočet města.
Rozpočtové opatření ve výši 86 665,50 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§6409 Ostatní činnosti, pol. 5901
nespecifikované rezervy,org.
5000000 86.665,50 Kč,
§6171 Místní správa, pol.6111 programové
vybavení nad 60tis.,org. 9000011 -794 412,87
Kč,
§6171 Místní správa, pol. 6122 stroje, přístroje,
zařízení, org. 9000011 -886 085,00 Kč,
§6171 Místní správa, pol.6125 výpočetní
technika na 40 tis. včetně datových polí, org.
9000011 -378 124,00 Kč,
§6171 Místní správa, pol.6111 programové
vybavení nad 60tis.
NZÚZ 36517871 orj 0110 org. 9000011 85%
EU 766 697,38 Kč
§6171 Místní správa, pol.6111 programové
vybavení nad 60tis. 135 299,54 Kč,
NZ 361 orj. 0131 org. 9000011 15% rozpočet
města ,
§6171 Místní správa, pol. 6122 stroje, přístroje,
zařízení, 716 795,68 Kč,
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NZÚZ 36517871 orj. 0110 org. 9000011 85%
EU,
§6171 Místní správa, pol. 6122 stroje, přístroje,
zařízení, 126.493,36 Kč,
NZ 361 orj. 0131 org. 9000011 15% rozpočet
města,
§6171 Místní správa, pol.6125 výpočetní
technika nad 40 tis. včetně datových polí,
NZÚZ 36517871 orj. 0110 org. 9000011 85%
EU 340.001,20 Kč,
§6171 Místní správa, pol.6125 výpočetní
technika nad 40 tis. včetně datových polí,
NZ 361 orj. 0131 org. 9000011 15% rozpočet
města - 60.000,21 Kč .
6. Zastupitelstvo města Konice projednalo
nové stanovy dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Konicko, které byly předloženy k
projednání valnému shromáždění
Mikroregionu Konicko dne. 4. března 2015
v Brodku u Konice. Zastupitelstvo města Konice
s novým zněním stanov souhlasí a zavazuje
starostu města Konice hlasovat na valném
shromáždění Mikroregionu Konicko, kde budou
stanovy schvalovány, pro přijetí těchto stanov.
7. Schvaluje měsíční odměny neuvolněným
členům zastupitelstva za výkon jednotlivých
funkcí s účinností od 1. 7. 2015 ve výši:
člen zastupitelstva 540,- Kč
člen rady 1.490,- Kč
předseda finančního a kontrolního výboru
1.300,- Kč.
U členů zastupitelstva, kteří jsou současně členy
rady nebo předsedy výborů zastupitelstva, se
odměny kumulují.
8. Neschvaluje návrh p. Petra Krejčího na
zrušení Městské policie Konice.
9. a) Neschvaluje prodej požadované části
pozemku p.č. 1301/1 v k.ú. Konice.
b) Schvaluje odkoupení pozemků p.č. 100/1 a
70 vč. stodoly v k.ú. Runářov za celkovou kupní
cenu ve výši 39.660,00 Kč od Ing. Petra
Peroutky. c) Neschvaluje prodej pozemku p.č.
910/1 v k.ú. Konice. d) Schvaluje vzájemný
prodej pozemků části p.č. 1583, nově označená
jako p.č. 1583/2, a části p.č. 2065, nově
označená jako p.č. 2065/2, v k.ú. Čunín mezi
městem Konice a p. Fajstlem. e) Schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 63/9 v k.ú. Konice od
p. Korkeše za cenu 100,- Kč/m2. f) Bere na
vědomí informaci o ceně stočného v Konici.
10. Bere na vědomí dopis p. Helekala a ukládá
MJO prověřit stávající stav a podat návrh na
nápravu.
FrantišekNovák
Bc. Jaroslav Procházka

INZERCE:
Koupíme dům v Konici nebo do 10 km,
opravy nevadí. Tel.: 773 513 220.

INZERCE:
Sháním chatu k odpočinku v Konici
a v okolí. Nejlépe u lesa.
Tel.: 792 284 168
INZERCE
P R O DÁ M PA L I V O V É D Ř E V O
T V R D É + M Ě K K É ( P I L I N Y + Z BY T K Y
DŘREVA) , MOŽNOST DOPRAVY
bliší iformace: tel.606893919
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Informace o projednání výše ceny
stočného v Konici

Konice. Ředitel festivalu pan Vaněk náš exponát
největší sekery zařadil mezi TOP exponáty
celého Muzea rekordů a kuriozit a ocenil snahu
všech řemeslníků, kteří se na výrobě sekery
podíleli. Oba dny celý tým reprezentoval město
Konice jak bílým tričkem se sekerou a logem
Muzea řemesel Konicka, tak v soutěžích
ostatních vystavovatelů. Z Pelhřimova přivezl
Jan Havelka 1. místo a Pavel Šín 3. místo
v soutěži v řezání dřevěného hranolu na čas.
Všem, kteří nás v Pelhřimově podpořili,
děkujeme.
Ptáte se, co bude dál? Právě připravujeme zápis
do světové Guinessovy Knihy rekordů a budeme
pokračovat v propagaci Muzea řemesel Konicka,
města Konice a Olomouckého kraje.

Jednání Rady města Konice dne 13.4.2015 se
zúčastnili zástupci provozovatele kanalizace a
čistírny odpadních vod v Konici, společnost
Moravská vodárenská, a.s., kteří radním
vysvětlili výpočtový model, z něhož každý rok
vzejde výše stočného v Konici.
Zjednodušeně se cena stočného skládá
z nákladů na materiál, energii, mzdy, nájemné,
opravy, ostatní provozní náklady a zisk. Výše
n á j e m n é h o j e s t a n ove n a ve s m l o uvě
o provozování kanalizace a čistírny odpadních
vod uzavřené mezi městem Konice a společností
Moravská vodárenská, a.s. na dobu určitou, a to
do roku 2021. Každoroční zvyšování ceny
stočného je dle provozovatele kanalizace
způsobeno velkým množstvím čištěné vody. Zde
se vyskytuje velký rozdíl mezi objemem vody
fakturované jednotlivým domácnostem
a objemem skutečně přečištěné vody, který činil
v roce 2014 cca 230 tis m3.
D á l e ve d e n í m ě s t a v y vo l a l o j e d n á n í
s projektanty stavby, společností VEGAspol
v.o.s., která na základě dodání monitoringu
průtoků jednotlivých stok od provozovatele
kanalizace a ČOV připraví návrh na snížení
množství nátoku odpadních vod.

Za Muzeum řemesel Konicka, z.s. tajemnice Mgr.
Zuzana Šínová
„Sótěže a hrátke senioru“

Městský úřad Konice,
odbor majetkoprávní

Konická sekera se stala hlavní
atrakcí na festivalu v Pelhřimově

V pátek 12. června vyrazil Pavel Šín a dalších 8
dobrovolníků s největší konickou sekerou na 25.
mezinárodní festival rekordů a kuriozit do
Pelhřimova. Sekera váhy 610 kg byla ráno
naložena ramenem jeřábu od firmy STAMO
Konice na valník, který poskytla společnost
MRŇKA a.s.
Obří sekera byla vystavena spolu s dalšími
exponáty seker na čestném místě hned vedle
pódia a věřte nevěřte, byla nejnavštěvovanější
atrakcí festivalu. Mnoho návštěvníků se před
sekerkou fotilo a všichni členové týmu kolem
seker měli plné ruce práce s odpovídáním na
nejrůznější dotazy. Sám autor Pavel Šín
prezentoval sekeru na pódiu, poskytl rozhovor
tamním novinářům a pokud jste 13. června měli
zapnutou ČT1 v 16 hod., mohli jste jeho
příspěvek slyšet i ve zpravodajství
v odpoledních zprávách. U konického exponátu
se zastavil vícemistr Evropy v hodu nožem a
tomahawkem pan František Olbort a také
režisér Zdeněk Troška, kterému se sekera velmi
líbila a domluvili jsme se s ním na případném
natáčení další pohádky v prostorách zámku

Foto: Hanačky ze ZŠ Ptení

Měsíc červen je pro Domov důchodců v Jesenci
již několik let neodmyslitelně spjat s pořádáním
sportovních her. Ani letošek nebyl výjimkou,
navíc byl jubilejní.
X. ročník her proběhl 10. června. Na výzvu
jeseneckých seniorů přijelo šest družstev ze
spřátelených zařízení Olomouckého kraje,
z nichž někteří jezdí takřka pravidelně, jiní byli
v Jesenci poprvé. Tříčlenné týmy pak zápolily
v disciplínách, které byly letos pojaty
netradičně, tak trochu v hravém duchu. A ani
z názvů psaných v místním nářečí nebylo
dopředu patrno, co soutěžící čeká. Disciplín bylo
celkem sedm, např. „Vepi vodo z kohótko
a kličkem zamkni bódko, Zeždóchni střibrnó
hradbo či Dvakrát déchni, jednó bóchni“ a další.
Sportovce uvítala jménem svým i za patrony her
ředitelka DD Jesenec Zuzana Bratterová spolu se
sociální pracovnicí, poté „po horácke“ promluvil
starosta obce Jesenec Jan Kvapil. Následně dvě
roztomilé dívky v hanáckých krojích ze
spřátelené ZŠ Ptení přednesly pár lidových písní
a říkadel. Další ptenští žáci a žačky pomáhali
rozhodčím při samotných disciplínách.
Příjemnou atmosféru po ukončení soutěží
vyplnily orientální senior-tanečnice z DD
Jesenec zvané „Vrti prti“. Jejich vystoupení bylo
.

Foto: vítězné týmy:
CSS Prostějov, p.o., DpS Ludmírov, p.o. a DD Jesenec, p.o.
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o d m ě n ě n o b o u řl iv ý m a z a s l o u ž e ný m
potleskem, přičemž do poslední skladby se
zapojili i ostatní přihlížející.
Mezi oceněnými se na 1. místě umístil nováček
her – CSS Prostějov, jako druhý skončil loňský
vítěz DpS Ludmírov a třetí byli stejně jako před
rokem domácí účastníci – DD Jesenec.
Vyhlášením vítězů hry zdaleka nekončily.
Všichni účastníci byli pozváni na odpolední
opékání klobás a točené pivečko za poslechu
reprodukované hudby, zájemci pak na
komentovanou prohlídku Domova. Celý
program se převážně konal ve venkovních
prostorách areálu Domova za přispění
krásného počasí.
Cílem akce, konané pod záštitou 1. náměstka
hejtmana Olomouckého kraje Aloise Mačáka a
náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje
Yvony Kubjátové, nebylo pouze soutěžení, ale
především setkání všech přítomných seniorů
mezi sebou, stejně tak i poskytovatelů
sociálních služeb, a vzájemná výměna
zkušeností. Hry by se neuskutečnily ani bez
donátorů, hlavním sponzorem byla
marketingové společnosti TK PLUS Prostějov,
s.r.o. Děkujeme.
Yvona Andělová a Dáša Trnková,
sociální pracovnice DD Jesenec, p.o

ZPRAVODAJ KONICE
celých 21 let. Končí projekt, který byl v rámci
Č e s k é r e p u b l i k y o p r a v d u o j e d i n ě l ý.
V budoucnosti se chceme zaměřit na jiné akce,
například na několikadenní poznávací exkurze
do zajímavých míst a měst německy mluvících
zemí. Snad se nám to podaří.
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MŠ Konice
Závěr školního roku v MŠ

Mgr. Naděžda Grenová

Sběr starého papíru

Školní rok se kvapem blíží ke svému konci.
Poslední měsíc jsme zahájili oslavou
Mezinárodního dne dětí v konickém zámku. Děti
prožily krásné dopoledne s veselým klaunem a
také si zadováděly na skákacím hradu se
skluzavkou. Jako vzpomínku na tento den si
odnesly drobné dárečky.
Děti navštěvující taneční kroužek zaujaly rodiče
svým závěrečným tanečním vystoupením.Také
naši malí ,,angličtináři“ ukázali své jazykové
znalosti na ,,závěrečné ukázkové hodině“.
Předposlední červnový týden absolvovali naši
,,plaváčci“ poslední lekci předplaveckého
výcviku, kde každý dostal svoje první
vysvědčení se spoustou jedniček.

ZŠ a G Konice
Poslední návštěva v Bopfingenu

Po dlouhých 21 letech jsme po vzájemné
dohodě ukončili naše partnerství s Realschule
Bopfingen (SRN). V květnu 2015 jsme
uskutečnili poslední návštěvu. 18 našich
studentů prožilo úžasný týden se svými
kamarády, loučení bylo opravdu slzavé. Obě
školy se shodují na tom, že výměnné pobyty
měly obrovský přínos pro obě strany, pro žáky i
učitele. Jsme bohatší o nové přátele, mnohé
neocenitelné zkušenosti a zážitky. Za dobu 21
let se těchto akcí zúčastnilo přes 400 žáků a
studentů obou škol, některá přátelství trvají
dodnes. A zdá se, že vztahy mezi žáky
posledních skupin budou v soukromí
pokračovat dále. Moc bych si to přála, to by
totiž byl ten nejlepší závěr.
Na financování všech akcí se podíleli vždy
rodiče žáků, SPŠ obou škol a ve značné míře také
Česko-německý fond budoucnosti v Praze, a to
vždy na základě předloženého projektu. Těch
jsme zpracovali celkem 11.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří zajistili
prakticky bezproblémový průběh všech
návštěv. Nejprve rodičům, kteří se o své hosty
vždy vzorně starali. Ředitelství ZŠ a gymnázia
Konice za významnou podporu a také mým
kolegyním za skvělou spolupráci v průběhu

Se sběrem papíru na 1. stupni naší školy jsme
začali na podzim roku 2011. Hlavním důvodem
této akce je ekologická výchova. Snažíme se
dětem vštípit, že papír je recyklovatelný
materiál a jeho sběrem pomáháme při ochraně
přírody.
Ve školním roce 2014/15 se nám podařilo
sebrat celkem 17 160 kg. Každé kolo, podzimní i
jarní, vyhodnocujeme a nejvýkonnější „sběrače“
z každé třídy se snažíme ocenit drobnými dárky.
Ráda bych touto cestou poděkovala nejenom
žákům, ale i všem rodičům, kteří dětem papír
zváží a většinou i přivezou a uloží do kontejneru.
Mgr. Květoslava Coufalová, zás.řed.

POZVÁNKA
na oslavy 140. výročí
založení hasičů v Konici

Nejvíc se však všichni těšili na ,,zahradní
slavnost“, která již tradičně probíhá společně
s rodiči, sourozenci i prarodiči na školní
zahradě. Se zábavným programem nás letos
navštívila zpěvačka písní pro děti – Inka
Rybářová se svým pomocníkem – klaunem
Dendou Rybičkou. Vrcholem zábavného
odpoledne bylo pasování předškoláků, při
kterém se nejen v očích rodičů, ale i budoucích
prvňáčků, zaleskly slzičky. Na závěr obdrželi
,,školáčci“ od paní ředitelky a svých učitelek ,,
pamětní listy“, klíčenky a balíčky s dárečky,
které se jim ve škole budou určitě hodit.

dne 1. 8. 2015 ve 13 hodin
na prostranství před zámkem Konice

Program:
slavnostní průvod, ukázky strojů,
seskok parašutistů
výstava hasičského spolku,...
občerstvení zajištěno

Pěkné prožití prázdnin a budoucím školákům
hodně úspěchů v ZŠ přeje
kolektiv MŠ Konice

ČERVENEC - SRPEN 2015

ZUŠ Konice
Aktuální informace k přihlášení žáků
pro školní rok 2015/2016

ZPRAVODAJ KONICE

Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
Sociální podnikání v MAS Region Haná

Přijímací zkoušky pro uchazeče o hudební,
taneční a výtvarné vzdělání
na naší škole budou
od 15.6. do 30.6.2015,
od 24.8. do 4.9.2015.
Více informací na www.zuskonice.cz,
nebo v kanceláři školy 582 396 620.
NEOPETS

V průběhu letošního roku jsme dostali možnost
zahrát si na Mezinárodním filmovém festivalu
ve Zlíně. Akce se konala od 29. 5. do 4. 6., náš
"den D" (jak řekl Kuba) byl však 30.5.
I s drobným zpožděním jsme nakonec dorazili
včas a v 11 hodin jsme už stáli na pódiu na
náměstí Míru. Překvapilo nás, kolik tu bylo
rodičů s dětmi. A i program stál za to. Ve Zlíně
nás mile přivítali, první vstup se nám povedl
stejně jako ten druhý, a my měli možnost potkat
mnoho českých i zahraničních herců a
moderátorů, kteří se zároveň starali
o doprovodný program na náměstí. Určitě to byl
skvělý zážitek a obrovská zkušenost pro nás
všechny. A jako "odměnu" jsme dostali možnost
zahrát si zde i příští rok.
za kapelu Aneta Vévodová

Prázdninový program
v MC Srdíčko
Tento program je určen i pro starší děti od 6
do 13 let - středa, pátek dle níže uvedeného
programu od 9:00 do 14 hodin
Vstupné 20,- Kč, pitný režim zajištěn
červenec - srpen 2015
St 1. 7., Pá 3. 7. - Hrajeme si s víčky
St 8. 7., Pá 10. 7. - Na dvoře a na statku
13. 7. – 17. 7. - ZAVŘENO – Příměstský tábor
20. 7. – 24. 7. - ZAVŘENO - DOVOLENÁ
St 29. 7., Pá 31. 7. - Vyrábíme berušky
3. 8. – 7. 8. - ZAVŘENO – Příměstský tábor
10. 8. – 14. 8. - ZAVŘENO - DOVOLENÁ
St 19. 8., Pá 21. 8. - Léto s písničkou
St 26. 8., Pá 28. 8. - Budka v poli - pohádka
Akce pro veřejnost:
Čt 9.7. 14:00 – 16:30 - Prázdninové
odpoledne v Srdíčku
Čt 20. 8. od 15:30 hodin - Pozdní léto
a tradiční čínská medicína, lektor Mgr.
Lenka Kučerová
Od 1. září 2015 bude v MC opět pravidelný
program !!! Těšíme se na Vás !!!
Aktivity projektu "Rodina od A až do Z"
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV
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V letošním roce probíhá zpracování strategie
komunitně vedeného místního rozvoje na území
naší MAS. Hlavním cílem této strategie je zajistit
rozvoj území a zkvalitnění života ve všech jeho
oblastech za pomoci fondů EU. Jednou z nových
oblastí, kterou chceme rozvíjet a podporovat, je
sociální podnikání. Jedná se o podnikání, které
má kromě ekonomického cíle, to znamená
vydělávání peněz, ještě cíle společensky
prospěšné. V praxi se jedná hlavně
o zaměstnávání lidí, kteří mají nějaký hendikep
a obtížněji si hledají práci. Mohou to být
například osoby zdravotně postižené, osoby
dlouhodobě nezaměstnané a osoby jinak
sociálně vyloučené nebo tímto vyloučením
ohrožené. Nejedná se ale pouze o zaměstnávání
těchto osob, ale o práci s nimi, která spočívá např.
v jejich vzdělávání, výchově a zapojení do života
v místě bydliště. Důraz je při tomto přístupu
k podnikání také kladen na využívání místních
zdrojů a pomoc při řešení problémů místa, ve
kterém se podnikání realizuje. Obsahem
podnikání sociálního podniku může být jakákoliv
smysluplná aktivita mimo zemědělské
prvovýroby a registrované sociální služby. Je to
proto, že tyto činnosti jsou podporovány z jiných
zdrojů.
V současné době máme zpracovanou analytickou
a strategickou část strategie (viz.
www.regionhana.cz/cs/mas-2014-20/isu2020/priprava-socialni-podnikani), ve které

předpokládáme založení 3 – 5 sociálních
podniků v našem regionu. Při zpracování
strategie jsme oslovili zástupce jednotlivých
obcí, neziskové organizace a podnikatele
v regionu dotazníkem, jehož součástí byl dotaz,
jestli se chtějí aktivně zapojit do sociálního
podnikání. V minulém měsíci jsme pro tyto
zájemce uspořádali informační a motivační
semináře, kterých se zúčastnilo 22 zájemců.
Výstupem těchto seminářů byly zpracované
návrhy na předpokládané směry podnikání, tzv.
vize. S vážnými zájemci, kteří tyto vize zpracovali,
budeme dál v rámci implementace strategie
spolupracovat a pomáhat jim tyto vize dotvořit
v realizovatelné podnikatelské záměry. Pro
podporu jejich realizace chceme využít dotace
z evropských fondů na podporu sociálního
podnikání i jiné použitelné komerční i privátní
zdroje.
Předpokládáme, že realizací těchto záměrů
pomůžeme zvýšit zaměstnanost místních,
obtížněji zaměstnatelných spoluobčanů a
pomůžeme realizovat záměry, které pomohou
rozvoji regionu.
Máte-li chuť pustit se do vlastního podnikání,
nebo chcete-li rozšířit svoje podnikání o nové
oblasti, můžete se ještě přidat do tohoto
projektu. Ochotně Vám poradí pracovníci MAS
Region HANÁ (veškeré kontakty naleznete na
našich internetových stránkách).

MAS Region HANÁ, z.s.
Náměstí T.G.M. 99, 783 44 Náměšť na Hané
(I.patro nad cukrárnou)
Telefon:+420 585 754 622
e-mail: region.hana@seznam.cz
internetové stránky: www.regionhana.cz

ZPRAVODAJ KONICE
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MŠ Skřípov
Oslavy Dne dětí začaly v mateřské škole Skřípov
už koncem května návštěvou divadla Tramtárie
z Olomouce, které děti pobavilo trochu
poučným, ale hlavně veselým představením
O pračlovíčkovi.

KULTURNÍ
PŘEHLED
ČERVENEC - SRPEN 2015

VÝSTAVY
VÝSTAVA UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
Od 18. června do 30. srpna 2015

Iva VANŽUROVÁ - krajka, malba na
hedvábí
Petra JŮZOVÁ - drát
Ivana MAJVALDOVÁ - ryté sklo
Jana ZAMAZALOVÁ - keramický šperk,
kachle

27. května jsme se sešli společně s rodiči
v kulturním sále ve Skřípově, kde měly děti
připravené vystoupení pro všechny přítomné.
Rozloučili jsme se s dětmi, které odcházejí do ZŚ.
V pátek 29.května si mohly děti nechat
namalovat obličej podle svého přání a potom se
vyfotily na památku.
1.června čekalo děti překvapení, přijeli za nimi
hasiči z Konice a seznámili děti se svou prací,
předvedli jim techniku a vybavení. Poutavě jim
vyprávěli, kladli dětem otázky. Děti si mohly vše
samy vyzkoušet. Na závěr rozdali dětem drobné
dárky.
Ve stejném týdnu následovalo zábavné
dopoledne na zahradě MŚ se skákacím hradem,
který dětem dovezl pan Vlček.
Největším zážitkem byl pro děti výlet na zámek
Plumlov. Součástí výletu bylo divadelní
představení Princ Bajaja, které se odehrálo na
nádvoří plumlovského zámku. Jedním
z účinkujících byl dokonce i živý kůň. Po
představení se děti seznámily s rekvizitami,
které viděly v pohádce, a herci jim poutavě
vyprávěli o životě na zámku. Zážitkem pro děti
byla i návštěva strašidelného podzemí zámku.
Společně jsme se vraceli do mateřské školy, kde
jsme si pohádku nakreslily.

Otevřeno od 18. června do 30. srpna, po - pá,
9 - 12 hod. a 13 - 15 hod., so 9 - 12 hod., 1317 hod., ne 14 - 17 hod.

DIVADELNÍ FESTIVAL
V neděli 2. srpna 2015 od 14 hodin
na zámeckém nádvoří v Konici.

DIVADLA NA ZÁMKU
7. ročník divadelního festivalu
14.00 hod. - Letem světem s malým
ptačím kabaretem, Divadelní soubor
Řád červených nosů
15.00 hod. - Konkurz do cirkusu
Pižďuch, Klaun Family
16.00 hod. - Taneční vystoupení,
Skupina Country kamarádi
16.30 hod. - Poslední aristokratka,
Divadelní soubor E.Vojana Brněnec
17.30 hod.- Taneční vystoupení
Skupina Country kamarádi
18.00 hodin- NÁJEMNÍCI PANA
SWANA, Ochotníci Boskovice
Vstupné: 50/30 Kč

Za kolektiv mateřské školy děkuji rodičům za
spolupráci a dětem přeji krásné prožití
prázdnin.
Ivana Ošlejšková, ředitelka MŠ
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ZÁMEK
Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015:
Po - Pá 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00 So 9.00 - 12.30,
13.00 - 17.00 Ne 14.00 - 17.00
Prohlídková trasa zámku Konice
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu, kromě
12.00 hod. Poslední prohlídka hodinu před
ukončením otevírací doby.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut
(po dobu prohlídky je TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení).
informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905
Cena vstupného do expozic: 50,-Kč / 25,-Kč

MěKS Konice pořádá
zájezd
na vystoupení

ruského armádního souboru

ALEXANDROVCI
hostem Helena Vondráčková
a Michaela Nosková.

12. 10. 2015 v 19 hodin
Olomouc - Zimní stadion
Cena vstupenky včetně dopravy 900,-Kč.
Odjezd autobusem v 17.30 hod.
Nahlásit nejpozději do 30.7.2015
v kanceláři MěKS
nebo na tel.: 582 397 250, 601 590 007

POZVÁNKA
Základní organizace ČSCH v Konici Vás zve na
tradiční místní výstavu drobného zvířectva,
která bude rozšířena o 15. ročník soutěžní
výstavy mladých králíků ve dnech 15.8. a 16.8.
2015 ve svém areálu za Kružíkovou ulici.
Otevřeno pro veřejnost bude v So 15.8. od
13.00 do 18,00 hod. a v Ne od 8.00 do 16,00
hod. Jako vždy bude zajištěno bohaté
občerstvení včetně točeného piva a další
speciality. Tradiční bohatá tombola včetně
hlavní výhry - živého selete. Pro děti dvě
nafukovací skluzavky a jízda na ponících.
Srdečně Vás zvou pořadatelé ZO Konice.

ČERVENEC - SRPEN 2015
KONIČTÍ SKAUTI
Milí čtenáři a příznivci naší činnosti.
Již je tu léto a v podstatě i prázdniny a dovolené.
Je to část roku, na kterou se všichni těšíme.
A hlavně se blíží pro nás junáky čas táborů. Čeká
nás krásných 14 dní v přírodě, v lese, spousta
her, zábavy a kamarádů. Letos pojedeme na
tábor na Baldovec, kde budeme spát převážně
v indiánských stanech tee-pee. O táboře vám
však napíšu později. Nyní si shrneme, co jsme
dělali od dubna do konce školního roku.
24.-25.dubna jsem ke Dni skautů a Dni Země
uspořádali již 10. ročník akce Noční Konice.
Sjelo se 40 soutěžících dětí z Konice, Kostelce na
Hané, Čech pod Kosířem a i neskauti, pro které je
tato akce také určená. Odpoledne jsme si zahráli
bojovou hru Převozníci nebo jsme v klubovně
vyráběli rukodělky. Večer jsme dítka rozdělili
do pětičlenných hlídek. Tyto pak běhaly po
Konici, hledaly stanoviště a plnily úkoly jako:
kreslení Sokola, šifrování, Chůze obludy,
Pavouk, Mucholapka, celostní motorický test
nebo zjišťovaly po Konici různé zajímavosti.
Druhý den jsme zahráli ještě nějakou hru a pak
bylo vyhlášení výsledků. Zvítězila hlídka ve
složení: Aneta Gottwaldová (Konice), Martina
Dvořáková (Čechy pod Kosířem), Aleš Augustin
(Kostelec na Hané), Dominik Pešák (Kostelec na
Hané), Bohdanka Švecová (Konice). Poděkování
za sponzoring patří Matěji Hudákovi, Jakubu
Vlčkovi, ZŠ a G Konice, firmá Marek Spedition
a Quilting – výroba matrací Konice, Projekční
kanceláři Ing. Vladimír Hirt Konice.

V polovině května jsme připravili stanoviště
s několika soutěžemi pro děti při odhalování
největší sekery v ČR pana Pavla Šína. Tato byla
také zapsána do knihy rekordů ČR.
6.-7.června jsme s naší družinou Sokolů vyrazili
na krajské kolo Svojsíkova závodu do Písařova.
Plnila se zde spousta různých úkolů jako první
pomoc, krojová úprava, příroda, myšlení, stavba
stanů apod. Nakonec se naše družina ve složení
Aneta, Beky, Tom a Filip umístila těsně za stupni
vítězů na pěkném 4.místě. Děkujeme za
reprezentaci konického oddílu. Příští rok budou
závodit naši mladší členové, vlčata a světlušky,
tak snad i oni postoupí do krajského kola. Ještě
jedna příhoda z okresního kola: Při vyhlášení
výsledků jsme skončili na 2.místě, ale později se
ukázalo, že organizátoři udělali chybku
a nakonec naše družina skončila v okresním
kole na prvním místě.

ZPRAVODAJ KONICE
Program KČT
červenec - srpen 2015
Sobota 4.7. až 11.7.2015 pobytový zájezd do
Děčína.
Sobota 4.7 2015 - Kladky – odjezd vlakem
v 8.47hod. na Šubířov, naučnou stezkou do
Kladek, zpět po zelené přes Jesenec do Konice.
14 km.
Neděle 12.7.2015- Ochozká Kyselka – odjezd
autobusem v 12.05hod. Nová Dědina – Pinda.
Sejdeme k červenému kříži a bez značení ke
Kyselce. Po žluté značce se vrátíme do Konice.
11km.
Sobota 18.7.2015 - Příkazy – odjezd vlakem
v 7.41hod. do Příkaz (skanzen), dále po zelené
značce do Skrbeně, až narazíme na červenou
odbočíme vpravo do Sluňákova. Zpět vlakem
z Horky nad Moravou v 13.07hod. - 15.07hod.,
9km.
Neděle 26.7.2015- Jaroměřice – odjezd
vlakem v 8.47hod. do Nectavy. Jdeme po modré
značce do Jaroměřic kde navštívíme kostel na
Kalvárii. Zpět bez značení na Proklest a dále po
červené až do Konice. 18km.
Sobota 1.8.2015 - Malé Hradisko – odjezd
vlakem v 9.11hod. na Stražisko, jdeme po modré
značce až na Malé Hradisko a po žluté zn. do
Protivanova. Odjezd v 15.41hod. cyklobusem
do Prostějova a vlakem 17.02h do Konice. 14km.
Neděle 9.8.2015 - Mladeč – odjezd autobusem
v 11.55hod. na Pindu. Po silnici přes Měrotín do
Mladče. Po červené značce přes Měník a Bílou
Lhotu do Pateřína. Za vsí odbočíme doleva na
polní cestu do Hradečné a dále doprava, až do
Slavětína na autobus v 18.22hod. 12km.
Sobota 15.8.2015 - Pilávka – turistický
pochod od hospody na bytovkách v 7.30hod.
Sobota 22.8.2015 - Holubí studánka – odjezd
vlakem v 8.47hod. do Městečka Trnávka. Jdeme
po modré značce směr Hušak na zelenou značku
doleva, dojdeme k Holubí studánce. Kopec
Hušák obejdeme mimo značení, ze zelené zn.
odbočíme doleva na modrou a dojdeme na vlak
do Chornic v 17.37hod. 12km.
Neděle 30.8.0215 - Rakovské údolí – odjezd
autobusem v 11.55hod. do Luké. Po zelené
značce kolem rybníků u Bohuslavic do Krakovce
a dále po žluté zn.Rakovským údolím ke Kyselce
a přes Ochoz do Konice. 15km.

Hledám ke koupi byt. 2+1 nebo 3+1,
pokud možno s balkonem. 792 273 285

Jelikož jsem se naučil svoje výšlapy
"zdokumentovat" abych se mohl déle " kochat "
zážitky z navštívených míst , myslím si ,že i vás
by mohly moje postřehy z dnešního putování
potěšit . Když se vám podaří i na příští ročník
zajistit takovou pohodu a počasí jako letos,
,nezbývá mi nic jiného, než se celý rok těšit .
S pozdravem "Zdrávi došli " JoStr - z Hané .
Konické štrapáce
Na start 38.ročníku Konických štrapácí
nastoupilo 212 pochodníků . Největší zájem
bylo o trasu 20 km, kterou absolvovalo 103
účastníků . Na trasu 10 km vyšláplo 69 turistů.
na 6 km 26 ,na 35 km 7 a na 50 km také 7
turistů. Na start cykloturistické jízdy Na kole
okolo Konice se prezentovalo 49 cyklistů, kteří
se rozdělili takto : na 20 km vyjeli 4 cyklisté, na
40 km 17, na 60 km 16 , na 90 km 8 a na trasu
120 km 4 cyklisté. Počasí nám přálo a tak byli
turisté, kteří přijeli z Martina na Slovensku, Brna
Pardubic, Bruntíálu, Jeseníku, Náchoda a dalších
míst spokojeni s výběrem tras, dobrým
značením a krásnou přírodou. Řada turistů
navštívila Informační centrum na zámku
a zámek. Turisté si také pochvalovali
pohostinnost restaurace Na Bytovkách, která je
napojila a nasytila. Potěšilo nás , že na startu se
prezentoval i starosta Konice , který nad akcí
převzal záštitu.Škoda, že jeho příkladu
nenásledovalo i zastupitelstvo. Závěrem mi
dovolte, abych poděkoval všem, kteří nám tuto
akci pomáhali připravit. Také co nejsrdečněji
děkuji všem sponzorům,bez jejichž pomoci
bychom tyto akce nemohli připravit tak
kvalitně.
za pořadatele Stanislav Dostál.

Jízda pravidelnosti
„Březský vrch“ 2015

Zdrávi došli !!!!
Díky za protažení těla

Vlaďa Hirt - Kartágo
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Vážení přátelé turistiky, neodolal jsem a dnes
ráno vyrazil z rovinaté Hané do Vašich
zalesněných kopečků okolo Konice . Počasí jste
si objednali vynikající , teplo akorát , větříček
mírný a dešťové kapky jen trochu postrašily.

Dne 12.7.2015 na náměstí v Konici se opět
předvedou auto-moto veteráni při pořádání
akce Veterán vehicle clubu Konice „ Březský
vrch“. Již od 07.30 hod. se začnou na náměstí
sjíždět naleštěná vozidla starých slavných
značek. Do 12.00 hod. budou vozidla vystavena
na náměstí a poté přejedou na start k místní
sokolovně, kde se zúčastní jízdy pravidelnosti
(dvou jízd ) na trati „Březský vrch“. Zde si je
diváci budou moci prohlédnout v chodu, na
startu i při jízdách přímo na trati.
Předpokládaný konec a vyhlášení vítězů bude
kolem 17.00 hod.
Pro veřejnost je výstava na náměstí i vlastní
jízda pravidelnosti zdarma.
Za Veterán vehicle club Konice :
Arnold Rozehnal
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