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XXI. ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb 2016
Nedělní ráno 19. června bylo krásně slunečné. Vypadalo to, že festival nám žádný mráček
nezkazí. Ale bohužel i na to došlo, ale naštěstí
až při vystoupení poslední kapely.
Festival vstoupil do další desítky – už třetí.
A myslím, že to je známka toho, že lidé si festival oblíbili a mají ho rádi.

V úvodu festivalu již tradičně pozdravil diváky starosta města Konice pan František Novák spolu s významným hostem, poslankyní
MUDr. Jitkou Chalánkovou. Poděkoval za víc
jak dvacet let konání festivalu nejen jeho organizátorům, ale i těm, co stáli u samého zrodu této krásné tradice.
Podle prodaných vstupenek byla letos největší účast za posledních několik let.
I letošní ročník byl zase svým způsobem jiný,
originální. Přispěl k tomu výběr kapel, které
na festivalu vystoupily. Jako první – Holóbkova mozeka, která je už delší dobu naší „domovskou“ kapelou a festival zahajuje. Hlavní zásluhu na svižném a veselém úvodu má kapelník pan Jiří Holub, který vždy přispěje k dobré náladě svým vystupováním. Ze severu Hané,
z podhůří Jeseníků, z obce Bludov, k nám přijela kapela Bludověnka s kapelníkem Milošem
Příhodou, která vystoupila jako druhá. Jak rádi
říkají „hrají srdcem“ a bylo to z jejich vystoupení slyšet.

Nákelanka s kapelníkem Jaroslavem Svobodou z blízké obce Náklo na Litovelsku nás zase
oslovila svým nářečím a známými melodiemi.
Byli u nás poprvé, ale já doufám, že ne naposledy.

Z malebné obce na Moravském Slovácku, z okresu Hodonín, k nám zavítala dechová hudba
Blatnička. Jejím kapelníkem je Miroslav Zalubil. Všechny nás mile překvapili, a to nejen
krásnými kroji, ale hlavně svou muzikou.
Festival vždy zakončují Žadovjáci s kapelníkem Ladislavem Svobodou, kteří mají ve svém
repertoáru hezkou řádku Žváčkových skladeb.

Mezi jednotlivými kapelami vystoupily mažoretky Večernice z Konice pod vedením paní
Marcely Sobieské.

Celou akcí nás již po několikáté provedla moderátorská dvojice pan Josef Hajkr a paní Věra Kučerová.
Rodina Žváčkova na festivalu nesmí nikdy chybět. Jsme rádi, že si paní Sléhová – sestra Antonína Žváčka, zase přišla poslechnout bratrovy skladby a prožít s námi pohodové odpoledne. Děkujeme také za občerstvení, které
vždy přivezou pro účinkující i pořadatele.
Bez sponzorských darů by se festival neobešel, tak ještě poděkování všem sponzorům,
kterými byli Olomoucký kraj, Město Konice,
Nadace Preciosa, Rols Konice, Palička, Stamo
Konice, JM Mrňka s.r.o., Skanska, Stavebniny
na sýpce, Stihl Michal Dlouhý, Květiny Marek,
Pohostinství Na Bytovkách a Pivovar Litovel.
Mediálními partnery byly Český rozhlas Olomouc a Brno.
Chtěla bych vás také pozvat na příští – už 22.
ročník 18. června 2017.
Milena Navrátilová, ředitelka MěKS Konice

FOTOAKTUALITY

Ministr zemědělství zasadil svůj první strom
V pátek 3. června byl na nově vznikající zahradě „U Traktorky“ zasazen další strom. Jedná
se o dub letní, který bych zasazen za aktivní
účasti ministra zemědělství Mariana Jurečky,
starosty, místostarosty a předsedy Muzea řemesel Konicka. Jak sám pan ministr sdělil, je
to první strom, který zasadil na veřejnosti.
Jsme rádi, že ho pomohl zasadit právě na naší
nově vznikající zahradě. Velice si vážíme slov
ministra Jurečky, který ocenil snahu členů
a dárců Muzea řemesel Konicka vytvořit ucelenou expozici řemesel, která přispívá k popularizaci řemeslných profesí.
Přípravy 1. ročníku Konického dne řemesel
jsou již v plném proudu, v příštím vydání
Zpravodaje vám představíme program, na co
všechno se můžete těšit.

Pavel Šín, předseda Muzea řemesel Konicka

Při své návštěvě Prostějovska navštívil 3. 6.
2016 Konici Marian Jurečka, ministr zemědělství. Zúčastnil se besedy s místními studenty na gymnáziu, zasadil strom a pohovořil o zemědělství a aktuálních tématech
s místními podnikateli. Součástí návštěvy
bylo vyhlášení vítězů výtvarné soutěže pro
děti.
Jaroslav Procházka, místostarosta

ZPRAVODAJ KONICE

strana 2

Zastupitelstvo
města Konice
30. května 2016
Zápis č. 9/2016
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Konice, konaného dne 30. května
2016 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.
Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
22. 2. 2016 do 30. 5. 2016.
3. Schválení účetní závěrky města Konice sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2015.
4. Závěrečný účet města Konice za rok 2015
a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Konice za rok 2015.
5. Zápis kontrolního výboru ze dne 1. 4. 2016.
6. Veřejnoprávní smlouva Charita Konice – charitní pečovatelská služba a Tělocvičná jednota
Sokol Konice.
7. Schválení pořízení změny územního plánu
č. 1.
8. Schválení podání žádosti o dotace na zateplení budov č.p. 27, 28 MěÚ Konice.
9. Investiční příspěvek MŠ Konice.
10. Navýšení příspěvku na provoz MěKS Konice.
11. Refinancování úvěru a půjčky Česká spořitelny, a.s.
12. Rozpočtová opatření č. 14, 15, 16, 17
a č. 19/2016.
13. Majetkové záležitosti.
14. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM
a dalších osob.
15. 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. Leo Doseděla a pana Ing. Arnolda Rozehnala.
Předložený program byl schválen poměrem
hlasů 15–0–0.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 22. února 2016
do 30. května 2016.
Ing. Ullman – Usnesení č. 26/2016 Rady města ze dne 4. dubna 2016 Rozpočtové opatření
č. 11/2016 ve výši 100.000,00 Kč – pád části
domu v ul. Na Příhonech – platba za vlastníka.

To platilo město?
starosta – Vlastník nemovitosti byl vyzván stavebním úřadem k zabezpečení stavby.
Bohužel tak neučinil v termínu, který mu byl
stanoven, proto bylo povinností města převzít odpovědnost. Byly provedeny nutné zabezpečovací práce a náklady budou následně
vymáhány po vlastníkovi nemovitosti.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem
hlasů 15–0–0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Účetní uzávěrku města Konice k rozvahovému
dni 31. 12. 2015.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
celoročního hospodaření města Konice a Závěrečného účtu města Konice za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Zpráva kontrolního výboru ZM Konice z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva a Zápis
ze zasedání kontrolního výboru ZM.
ZM bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Veřejnoprávní smlouva Charita Konice – charitní pečovatelská služba a Tělocvičná jednota Sokol Konice.
a) 1. Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charita Konice – charitní pečovatelská služba“ ve výši 190.000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
2. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Charita Konice – charitní pečovatelská služba“, IČ: 47921218, ve výši 190.000 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
b) 1. Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Tělocvičná jednota Sokol Konice“ ve výši
100.000 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
2. Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Tělocvičná jednota Sokol Konice“,
IČ: 47919949, ve výši 100.000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Žádost o schválení pořízení změny územního
plánu č. 1.
a) Schválení pořízení Změny č. 1 územního
plánu Konice.
b) Schválení, aby do Změny č. 1 územního
plánu Konice byly zahrnuty obdržené žádosti
č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15.
c) Schválení, aby do Změny č. 1 územního plánu Konice nebyly zahrnuty obdržené žádosti
č. 4 a 12.
d) Schválení za projektanta pro zpracování
Změny č. 1 územního plánu Konice Ing. arch.
Vojtěcha Mencla, IČ: 66587280, Starobrněnská 13, 602 00 Brno.
e) Určení starosty města Konice pana Františka
Nováka a místostarosty města Konice Bc. Jaroslava Procházky zastupiteli pro spolupráci
s pořizovatelem (MěÚ Konice, odbor výstavby).
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 8) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
k podání Žádosti o dotace na zateplení budov
č.p. 27, 28 MěÚ Konice.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
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Ad 9) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Žádost o investiční příspěvek, Mateřská škola
Konice.
Ing. Ullman – Co si úpravy vyžádalo?
starosta – Úpravy je nutno provést tak, aby
stavba odpovídala současným normám. Vyšlo
to z kontroly hasičů.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 10) Zastupitelé obdrželi písemný materiál Žádost o navýšení příspěvku na provoz
Městského kulturního střediska Konice.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 11) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Refinancování (sloučení) úvěru a půjčky na kanalizaci.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 12) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
k rozpočtovým opatřením č. 14/2016, č. 15/
2016, č. 16/2016, č. 17/2016 a č. 19/2016,
která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 14/2016
Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku
Mateřské škole Konice na akci „Stavební úpravy MŠ Konice“ ve výši 229.757,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 229.757,– Kč ,
§ 3111 Mateřské školy, pol. 6351 investič.
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím,
org. 5000000 – 229.757,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Rozpočtové opatření č. 15/2016
Jedná se o převod finančních prostředků na investiční akci „Revitalizace Tyršovy ulice v Konici, I. etapa“ ve výši 2.553.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 1.053.000,– Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 16000000 –1.500.000,– Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby,
org. 16000000 – 2.553 000,– Kč.
Ing. Ullman – Jedná se i o opravu chodníků od
soudu směrem ke škole?
starosta – Opěrná zeď u parkoviště a navazující chodník u kina směrem k soudu.
Ing. Ullman – Počítá se s opravami letošní rok?
starosta – Ano, opravy budou probíhat o prázdninách – červenec, srpen.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Rozpočtové opatření č. 16/2016
Jedná se o zapojení přebytku peněžních prostředků na bankovních účtech do rozpočtu města na rok 2016 ve výši 800.000,– Kč.
Financování:
Položka 8115 Změna stavu na bankovních účtech 800.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 800.000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Rozpočtové opatření č. 17/2016
Jedná se o navýšení příspěvku na provoz Městského kulturního střediska Konice ve výši
40.000,– Kč.
Finanční krytí bude ze zvýšených daňových
příjmů.
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V příjmech bude rozpočtováno:
Pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 40.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno na:
§3319 Ostatní záležitosti kultury, pol. 5331
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.
5000000 – 40.000,– Kč.
Ing. Odehnal – Přimlouval bych se o navýšení
příspěvku MěKS.
starosta – Je možno řešit tuto otázku při sestavování rozpočtu na příští rok.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Rozpočtové opatření č. 19/2016
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu na investiční akci „Revitalizace Tyršovy ulice v Konici, I. etapa“ ve
výši 553.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 2212 Silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby,
org. 16000000 – 553.000,– Kč,
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, pol.
6121 budovy, haly, stavby, org. 16000000 –
553.000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 13) Majetkové záležitosti
a) Dopis p. Karla Helekala.
Ing. Ullman – Jedná se o ten kopeček?
starosta – Ano, není tam definitivní úprava.
Doporučuji Zastupitelstvu města požadavek
zařadit do požadavků opravy komunikací na
rok 2017.
Město bere na vědomí dopis p. Karla Helekala.
b) Prodej části pozemku p.č. 5874 v k.ú. Konice.
Neschváleno poměrem hlasů 15–0–0.
c) Prodej části pozemku p.č. 250/5 v k.ú. Ladín.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
d) Prodej části pozemku p.č. 250/5 v k.ú. Ladín.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
e) Návrh na odkoupení společnosti VKT plus,
a.s.
Neschváleno poměrem hlasů 15–0–0.
f ) Prodej požárního automobilu v Nové Dědině.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
g) Prodej částí pozemků p.č. 4793 a 4792 v k.ú.
Konice.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
h) Prodej částí pozemků p.č. 4794 a 4792 v k.ú.
Konice.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
ch) Schválení dodavatele zakázky „Revitalizace Tyršovy ulice v Konici, I. etapa“ a uzavření
Smlouvy o dílo.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–1 se zdržel.
Ad 14) diskuze
Ing. Doseděl – Vrátil bych se k otázce ceny vodného a stočného. Přemýšlel jsem o napsání otevřeného dopisu Veolii, protože pro rok 2016 znovu vzrostla cena stočného o 15 %. Již nyní jsme
na 54,– Kč/m3 stočného. S touto otázkou jsem
vystoupil na Radě města, navrhl opět vyzvat zástupce Veolie ke společnému jednání a najít
cestu, jak nárůst ceny stočného v Konici zastavit. Máme jednu z nejdražších cen vodného
a stočného v republice na rok 2016 a tendence
nárůstů by měla pokračovat dál. Doporučoval
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bych se tímto zabývat i z hlediska tvorby rozpočtu města na příští léta a naplánovat si částku na modernizaci nebo předělání systému smíšené kanalizace. Ze strany města by mohlo také
dojít ke vstřícnému kroku v úlevě nájemného
a zamezit tak nárůstu stočného, alespoň po dobu udržitelnosti, než si vybereme třeba nového
provozovatele.
starosta – Se společností Moravská vodárenská
jsem jednal několikrát, hledali jsme možnosti
jak cenu stočného snížit. Stočné je dáno kalkulačním vzorcem, je závazný pro výpočet stočného po dobu deseti let udržitelnosti. Výpočtový
vzorec byl podmínkou při získání státní dotace
a my máme povinnost podmínky držet, jinak
bychom museli dotace vrátit. Město jim nemůže prominout nájem, který je ve vzorci nastaven.
Zástupci společnosti Moravská vodárenská byli
pozváni na jednání Rady města dne 6. června
2016 k řešení situace.
Ing. Doseděl – V návaznosti na úspory nákladů
na úroky v rozpočtu bych chtěl kladně hodnotit
počin p. Vrbové – vedoucí finančního odboru,
refinancování úvěru a bral bych to jako námět
pro tvorbu příštích rozpočtů. Bylo by vhodné využít stávající situaci nízkých úrokových sazeb
při poskytování úvěrů na financování větších
investičních akcí – jako např. rekonstrukce sokolovny nebo místních komunikací a chodníků
– např. Jiráskova ul., Zádvoří.
starosta – Úroková sazba je nyní opravdu výhodná. Priorit kam investovat je mnoho, je pouze na Zastupitelstvu města, pro kterou se rozhodne.
Ing. Odehnal – Jak to vypadá s mostem a cestou
„Na Špici“?
starosta – Je to investice Státního pozemkového úřadu, jejíž součástí je přeložka vysokého
napětí. Společnost E-ON přeložku letošní rok
neuskuteční, proto se ani tento rok akce nezahájí.
Ing. Odehnal – Občané se mě dotazovali, kdo je
majitelem rybníku Kameňák – je ve špatném
stavu.
starosta – Všechny rybníky jsou ve vlastnictví
Rybářství Přerov.
Ing. Odehnal – Dalšími dotazy od občanů byly
kolumbárium na konickém hřbitově a stěhování hřbitova?
starosta – Kolumbárium je v rozpočtu majetkoprávního oddělení každý rok, bohužel je nedostatek finančních prostředků. Nový hřbitov je
řešen v územním plánu.
Ing. Odehnal – Měl bych ještě jednu připomínku, návrh. Neustále se zabýváme recyklací našeho odpadu. V Přemyslovicích nebo v Luké fungují recyklační zařízení, která jim vytváří třeba materiál na budování chodníků. Nebylo by
špatné se inspirovat, Konice by si určitě zasloužila něco takového.
starosta – O recyklačním dvoře se již dříve uvažovalo, je to bohužel velká investice – projekt,
podat žádost, realizace a také vymyslet technologii. Do budoucna bychom se měli touto otázkou určitě zabývat.
MUDr. Lenfeldová – Možné přeložení kontejnerů pod hostinec, v jaké je to fázi a co se s tím dá
dělat?

strana 3
starosta – Rozmístění kontejnerů má na starosti majetkoprávní odbor. Vyžádám si stanovisko a odpovím na příštím zasedání Zastupitelstva města.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy
a připomínky, starosta poděkoval za účast a jednání zastupitelstva v 19.30 hodin ukončil.
Usnesení (10/2016)
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 22. 2. 2016 do 30. 5. 2016.
2. Schvaluje účetní závěrku města Konice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.
3. Schvaluje celoroční hospodaření města Konice a závěrečný účet města Konice za rok 2015
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Konice za
rok 2015, a to bez výhrad.
4. Bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru.
5. a) 1. Schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost „Charita Konice – charitní pečovatelská služba“ ve výši 190.000 Kč.
2. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na
celoroční činnost „Charita Konice – charitní
pečovatelská služba“, IČ: 47921218, ve výši
190.000 Kč.
b) 1. Schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost „Tělocvičná jednota Sokol Konice“
ve výši 100.000 Kč.
2. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na
celoroční činnost „Tělocvičná jednota Sokol
Konice“, IČ: 47919949, ve výši 100.000 Kč.
6. a) Schvaluje pořízení Změny č. 1 územního
plánu Konice.
b) Schvaluje, aby do Změny č. 1 územního
plánu Konice byly zahrnuty obdržené žádosti
č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15.
c) Schvaluje, aby do Změny č. 1 územního plánu Konice nebyly zahrnuty obdržené žádosti
č. 4 a 12.
d) Schvaluje za projektanta pro zpracování
Změny č. 1 územního plánu Konice Ing. arch.
Vojtěcha Mencla, IČ: 665 87 280, Starobrněnská 13, 602 00 Brno.
e) Určuje starostu města Konice pana Františka
Nováka a místostarostu města Konice Bc. Jaroslava Procházku zastupiteli pro spolupráci
s pořizovatelem (Městský úřad Konice, odbor
výstavby).
7. Schvaluje podání žádosti na zateplení budov Masarykovo nám. č. 27, 28 do Operačního
programu Životní prostředí.
8. Schvaluje žádost o investiční příspěvek Mateřské škole Konice.
9. Schvaluje žádost o navýšení příspěvku na
provoz Městského kulturního střediska Konice.
10. Schvaluje návrh smlouvy o úvěru České
spořitelny, a.s. Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
140 00, IČ: 45244782, na provedení refinancování (sloučení) půjčky SFŽP a úvěru na kanalizaci u České spořitelny.
11. Schvaluje rozpočtová opatření č. 14/2016,
č. 15/2016, č. 16/2016, č. 17/2016 a č. 19/
2016, která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 14/2016
Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku
Mateřské škole Konice na akci „Stavební úpravy MŠ Konice“ ve výši 229.757,– Kč.
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Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 229.757,– Kč,
§ 3111 Mateřské školy, pol. 6351 investiční
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím,
org. 5000000 – 229.757,– Kč.
Rozpočtové opatření č. 15/2016
Jedná se o převod finančních prostředků na investiční akci „Revitalizace Tyršovy ulice v Konici I. etapa“ ve výši 2.553.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 –1.053.000,– Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 16000000 – 1.500.000,– Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby,
org. 16000000 – 2.553.000,– Kč.
Rozpočtové opatření č. 16/2016
Jedná se o zapojení přebytku peněžních prostředků na bankovních účtech do rozpočtu
města na rok 2016 ve výši 800.000,– Kč.
Financování: Položka 8115 Změna stavu na
bankovních účtech 800.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 800.000,– Kč.
Rozpočtové opatření č. 17/2016
Jedná se o navýšení příspěvku na provoz Městského kulturního střediska Konice ve výši
40.000,– Kč.
Finanční krytí bude ze zvýšených daňových
příjmů.
V příjmech bude rozpočtováno:
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 40.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno na:
§3319 Ostatní záležitosti kultury, pol. 5331
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. org.
5000000 – 40.000,– Kč.
Rozpočtové opatření č. 19/2016
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu na investiční akci „Revitalizace Tyršovy ulice v Konici, I. etapa“ ve
výši 553.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 2212 Silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby,
org. 16000000 – 553.000,– Kč,
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, pol.
6121 budovy, haly, stavby, org. 16000000 –
553.000,– Kč.
12. a) Bere na vědomí dopis p. Karla Helekala.
b) Neschvaluje prodej části pozemku p.č. 5874
v k.ú. Konice.
c) Schvaluje prodej části pozemku p.č. 250/5
v k.ú. Ladín manželům Navrátilovým za cenu
40,– Kč/m2.
d) Schvaluje prodej části pozemku p.č. 250/5
v k.ú. Ladín manželům Němcovým za cenu
40,– Kč/m2.
e) Neschvaluje odkoupení společnosti VKT
plus, a.s. (sídlem Jesenec č. 47, IČ: 26308070).
f) Schvaluje Kupní smlouvu na prodej požárního automobilu SPZ PV 26–73 uzavřenou mezi městem Konice a Ing. Miroslavem Spáčilem, CSc., za cenu 8.000,– Kč.
g) Schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Konice a p. Janou Klíčovou
týkající se vzájemného prodeje částí pozemků p.č. 4792 a 4793 za cenu 100,– Kč/m2.
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h) Schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Konice a p. Otou Hausmaierem týkající se vzájemného prodeje částí pozemků p.č. 4792 a 4794 za cenu 100,– Kč/m2.
ch) 1. Schvaluje dodavatele zakázky „Revitalizace Tyršovy ulice v Konici, I. etapa“, kterým je
společnost Skanska, a.s., Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 26271303.
2. Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Konice a Skanska, a.s., Křižíkova 682/34a,
186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 26271303.

Rada
města Konice
6. června 2016
Usnesení č. 29/2016
1. Rada města Konice schvaluje:
a) Umístění nového betonového sloupu na pozemku p.č. 468/1 na ulici Vodní u čp. 182.
b) Uzavření Smlouvy č. 1040011073/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a společností E.ON
Česká republika, s.r.o.
2. Rada města Konice schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Konice dle předloženého
návrhu.
3. Rada města Konice schvaluje odměnu řediteli Základní školy a gymnázia města Konice
dle předloženého návrhu.
4. Rada města Konice bere na vědomí odpis pohledávky dle přílohy o pozůstalostním řízení.
5. Rada města Konice bere na vědomí předložený rozpočet Vánočních trhů 2016.
6. Rada města Konice bere na vědomí vzdání se
funkce ředitele Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, Tyršova 397,
798 52 Konice, IČ: 70988480 ke dni 30. 6. 2017.
7. Rada města Konice bere na vědomí, že úkon
uveřejňování v registru smluv (dle zákona
č. 340/2015 Sb.) bude v zastoupení za příspěvkové organizace zřízené městem provádět
právník města. Dále bere na vědomí, že úkon
uveřejňování v registru smluv bude provádět
společnost Služby města Konice, s.r.o. jako
samostatný subjekt.
8. Rada města Konice schvaluje poskytnutí neúčelových finančních darů (dle § 2055 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
v platném znění) ve výši 1.000,– Kč rodičům
dítěte při účasti na „vítání občánků“, které se
bude konat dne 18. 6. 2016.
9. Rada města Konice schvaluje:
A) JSDH Runářov:
a) 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.
b) Spolufinancování města dle smlouvy čl. II
odst. 2, a to ve výši nejméně 12.500,– Kč.
c) 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 v souladu s Programem na
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podporu JSDH 2016 a jeho dotačním titulem
„Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
obcí Olomouckého kraje na rok 2016.“
B) JSDH Konice:
a) 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.
b) Spolufinancování města dle smlouvy čl. II
odst. 2, a to ve výši nejméně 14.500,– Kč.
c) 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 v souladu s Programem na
podporu JSDH 2016 a jeho dotačním titulem
„Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
obcí Olomouckého kraje na rok 2016.“
10. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronajmout místnosti č. 23, 24, 25 a 26 v budově
Centra zdravotních služeb, Tyršova 392 v Konici, která je součástí pozemku p.č. 1409 v k.ú.
Konice. Prostory budou volné od 1. 9. 2016.
11. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 1608/3 v k.ú. Konice za cenu
nejméně 100,– Kč/m2 obálkovou metodou nejvyšší nabídce doručené v termínu do 30. 6. 2016.
Nabídka musí obsahovat konkrétní nabízenou cenu. Nabídky typu „dám o Kč 1,00 víc než
je nejvyšší nabídka“ nebudou brány v potaz.
Obálku označte „Prodej pozemku – neotvírat“.
12. Rada města Konice schvaluje smlouvu
č. 19-2016 o výpůjčce nebytových prostor uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského
1278/25, 170 00 Praha 7, IČ: 72496991 a městem Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice, IČ: 00288365 od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.
13. Rada města Konice:
a) Schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 01-2010 ze dne 15. 11. 2010 uzavřené mezi městem Konice a Danou Polákovou,
Tyršova 519, Konice dohodou k 31. 8. 2016.
b) Schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce
nemovitosti č. 10-2013, uzavřené mezi Městským kulturním střediskem, Kostelní 46, Konice, IČ: 00209988 a městem Konice, tj. zrušení cvičení jógy v místnosti č. 226 na zámku
v Konici s účinností od 1. 9. 2016.
c) Vyhlašuje záměr pronájmu místnosti č. 212
o výměře 63,06 m 2 v I. patře budovy č.p. 46
(zámek) v Kostelní ulici v Konici, která je součástí pozemku p.č. st. 5 v k.ú. Konice.
14. Rada Města Konice schvaluje použití finančních darů MěKS v Konici na zajištění koncertů
KPH: 20. 4. 2016 v celkové výši 7.000,– Kč, 18. 5.
2016 v celkové výši 7.000,– Kč a 19. 6. 2016 na
Žváčkův festival v celkové výši 15.000,– Kč.
15. Rada města Konice schvaluje „Smlouvu
o poskytnutí dotace na celoroční činnost“
pro Sbor dobrovolných hasičů v Runářově, IČ:
62860836, ve výši 20.000 Kč.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0
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Program MC Srdíčko
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka

červenec 2016
Pá 1. 7. – Prázdninový program
4.– 8. 7. – ZAVŘENO – DOVOLENÁ
St 13. 7. – Prázdninový program
Pá 15. 7. – Prázdninový program
18.– 22. 7. – ZAVŘENO – Příměstský tábor
25.– 29. 7. – ZAVŘENO – Příměstský tábor

srpen 2016
1.– 5. 8. – ZAVŘENO – Příměstský tábor
8.– 12. 8. – ZAVŘENO – DOVOLENÁ
Pá 19. 8. – Prázdninový program
St 24. 8. – Prázdninový program
Pá 26. 8. – Prázdninový program
St 31. 8. – Prázdninový program

Akce pro veřejnost
St 17. 8. od 14 hodin Prázdninové
odpoledne v Srdíčku
Od 1. 9. bude v Mateřském centru
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

PRÁZDNINOVÉ
ODPOLEDNE V SRDÍČKU
17. srpna 2016 od 14.00 hodin
ZÁMEK KONICE
ČEKAJÍ NA VÁS:
pohybové hry, tvůrčí dílny, skákací hrad
od 15 hodin ukázky první pomoci
od 16 hodin pěnová atrakce SDH Konice
V případě nepříznivého počasí
se akce nekoná

TĚŠÍ SE NA VÁS MC SRDÍČKO,
SDH KONICE
A MUZEUM ŘEMESEL KONICKA

Dům pokojného stáří
Bohuslavice
Dům pokojného stáří se nachází asi 300 m za
obcí Bohuslavice (směr Hvozd). Domov poskytuje služby 47 uživatelům starším 60let, kteří
se již o sebe ve svém domácím prostředí nezvládli postarat sami, ani s pomocí jiné osoby. Ubytování je uživatelům poskytováno
v 16dvoulůžkových a 15jednolůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou standardně vybaveny polohovacími postelemi, nočním stolkem
a skříní, další nábytek je variabilní dle prostoru a požadavků uživatele. Uživatelé si také
mohou pokoje dovybavit vlastním nábytkem.
O uživatele se v domově starají zkušení pracovníci, kteří zajišťují veškerou péči o tělo (pomáhají s hygienou, podáváním stravy, oblékáním, chůzí a jinými činnostmi), ale poskytují
i psychosociální podporu. Od srpna 2015 Charita Konice zaměstnává pastorační asistentku,
která 2x týdně dojíždí do domova a poskytuje
uživatelům nejen duchovní podporu, ale zároveň jim pomáhá vyplňovat volný čas povídáním si s nimi a četbou.
V domově se nachází také kaple Povýšení sv.
Kříže, v níž se konají pravidelně bohoslužby
(ve čtvrtek v 10.00 a v sobotu v 15.00 hodin)
pro uživatele, ale i pro širokou veřejnost. Kolem 11. září, kdy je svátek Povýšení sv. Kříže,
se každoročně v domově slaví poutní bohoslužba. Stejně tak každoročně začátkem listopadu vzpomínáme na naše zemřelé uživatele

MŠ SKŘÍPOV
Závěr roku v MŠ Skřípov
Na závěr roku se děti sešly s rodiči, prarodiči
a sourozenci v kulturním sále, kde všem přítomným předvedly nacvičenou pohádku O šípkové Růžence. Děti, které navštěvovaly taneční kroužek, předvedly taneční vystoupení. Potom jim paní učitelka rozdala vysvědčení. Společně jsme se rozloučili s dětmi, které odcházejí do ZŠ, na památku dostaly děti knihu
s věnováním.

vyzkoušet a na závěr mohly stříkat vodou z hasičské hadice na určený cíl.
Po příchodu do MŠ děti nakreslily hasičská auta, kterými jsme si vyzdobili velkou nástěnku.
Posledním největším zážitkem byl výlet do
ZOO v Olomouci, kde se dětem nejvíce líbila
projížďka vláčkem. Děti se vracely z výletu
spokojené.
Všem dětem přeji krásné prožití prázdnin
a rodičům i prarodičům děkuji za příkladnou
spolupráci.
Ivana Ošlejšková, ředitelka MŠ

ZUŠ KONICE

PODĚKOVÁNÍ
SPONZORŮM
MěKS Konice děkuje
za množství drobných dárků
na Dětský den na zámku
Lékárně Konice,
Papírnictví – Ing. Jaromíra Drtila
a Nové lékárně Konice.

a je za ně sloužena bohoslužba, na kterou jsou
pozváni i jejich rodinní příslušníci a blízcí.
Domov uživatelům pomáhá trávit stáří aktivně. Personál pro ně připravuje pravidelné programy jako je cvičení, canisterapie, muzikoterapie, kreativní aktivity a přednášky s duchovní tématikou. Nepravidelně je přijíždí potěšit
i harmonikář, se kterým mají možnost si zazpívat a zavzpomínat na písně jejich mládí.
Dvakrát do roka vystoupí v hale domova děti
ze ZŠ Bohuslavice s připravenou besídkou. Jedenkrát ročně pořádáme nejen pro naše uživatele, ale i pro účastníky z okolních domovů
a klienty CHPS Konice, Olympiádu pro seniory. Na naše uživatele nezapomíná ani sv. Mikuláš a každoročně je začátkem prosince navštíví a obdaruje nadílkou. Kromě aktivit v domově vyjíždí naši uživatelé i na akce mimo
domov (charitní pouť, posezení na faře v Konici, výstavy, posezení v hospůdce na Hačkách,
atd.) a na akce pořádané jinými zařízeními.
V dubnu navštívili např. ples Anavity Olomouc
a v červnu Sportovní hry v domově v Jesenci.
K domovu patří i krásná zahrada s bezbariérovým přístupem, kterou naši uživatelé hojně
využívají zejména za hezkého počasí. Součástí zahrady je i dětské hřiště, kde najdou vyžití
i návštěvy s malými dětmi.
Další informace o domově, žádosti a kontakty
na pracovníky naleznete na stránkách www.charitakonice.cz, nebo můžete zařízení navštívit
osobně.
Lucie Grulichová
sociální pracovník
Dům pokojného stáří Bohuslavice

Taneční obor

Den dětí jsme oslavili s hasiči, kteří přijeli za
dětmi z Konice. Děti se seznámily s jejich prací, s vybavením hasičského auta, vše si mohly

Na přehlídce scénického tance v městském
divadle v Prostějově 2. dubna děti 3. ročníku
získaly ocenění poroty za choreografii „Jen tak
se proletět“. Na druhé přehlídce mažoretek
„O medaili Espiral“ v Boršově u Moravské Třebové 14. květen získaly 2. místo v kategorii
miniformace baton junior a 2. místo v kategorii duo baton junior.
Marcela Sobieská, učitelka ZUŠ
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ČERVENEC-SRPEN 2016

VÝSTAVA
V pátek 8. července 2016 v 17 hodin,
zámek Konice, vernisáž výstavy

VÝSTAVA UMĚLECKÝCH
ŘEMESEL
ak. sochařka Hluštíková Petra
kamenina, malované kachle

Uhlíř Petr
měděný šperk

Trantírková Jana
lehané sklo

Vanžurová Iva
malované hedvábí, smalt

Vařilová Dana
paličkovaná krajka, ruční tkaní

Zamazal Marek
užitá keramika
Vernisáž spojena s přehlídkou
oděvních doplňků a šperků

červenec – srpen 2016

Ohlédnutí za činností Kruhu přátel hudby Konice
v koncertní sezóně 2015/2016
Koncertní sezóna skončila a vrcholí příprava
následující. Právě teď je správný čas ohlédnout
se a zhodnotit činnost Kruhu přátel hudby. Celkem se v koncertní sezóně 2015/2016 uskutečnilo osm koncertů a myslím si, že byly dramaturgicky velmi zdařilé, nástrojově pestré
a hojně navštívené. Posluchači měli možnost
uslyšet zpěv, housle, loutnu, kytary, klavír, akordeon a další nástroje a věřím, že každý posluchač si přišel na své. Průměrná návštěvnost se
pohybovala okolo padesáti posluchačů, což
svědčí o tom, že organizovat koncerty vážné
hudby má smysl. V koncertní sezóně 2016/
2017 se můžete těšit na další zajímavé koncerty a umělce, kteří v Konici doposud nevystupovali. Chci poděkovat Městskému kulturnímu
středisku, který činnost KPH zaštiťuje a také
sponzorům, kteří pravidelně již několik let
koncerty finančně podporují.
Partneři v sezóně 2015/2016:
František Novák – starosta Konice, Božena Sekaninová – senátorka, Ing. Svatopluk Odehnal
– kamenosochařství Konice, FARMAKAT s.r.o.
– NOVÁ LÉKÁRNA KONICE – Mgr. Kateřina Přikrylová, MUDr. Petr Šmejkal – praktický lékař, MUDr. Anna Eyerová – praktická lékařka,

MUDr. Irena Lenfeldová – STOMAPROLIFE s.r.o.,
MUDr. Tomáš Lenfeld – STOMAPROLIFE s.r.o.,
Jiří Dostál – zubní technik, Otakar Svoboda –
Pohřební služba, Svatava Zavíralová – drogerie Konice, MUDr. Anna Látalová – dětská lékařka, MUDr. Svatava Dvořáková – zubní lékařka, MUDr. Libor Švec – lékař pro děti a dorost,
Petr Fráňa – Zabezpečovací systémy, RNDr. Ludmila Dvorská – Lékárna Konice, MUDr. Jiří Vrba – ortoped, MUDr. Zdeněk Vlk – privátní gastroenterologická ambulance, MUDr. Alena Švecová – oční lékařka Olomouc, manželé Trnečkovi.
První koncert nové sezóny se uskuteční 14. 9.
2016 v 19 hodin v koncertním sále konického
zámku. Vystoupí sopranistka Marta Reichelová za klavírního doprovodu Michala Zátopka
a koncert bude plný operních árií a písní. Předprodej abonentek bude opět začátkem měsíce září v TIC na zámku v Konici, nebo před začátkem prvního koncertu v koncertním sále.
Přeji čtenářům Zpravodaje pěkné prožití letní dovolené a budu se těšit na stálé i nové posluchače!
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská,
předsedkyně KPH

Otevřeno od 9. července do 30. srpna 2016
Po–Pá 10–12 a 13–15 hodin
So 10–12 a 13–17 hodin, Ne 14–17 hodin

DIVADELNÍ FESTIVAL
V neděli 7. srpna 2016,
začátek ve 14 hodin, zámek Konice

DIVADLA NA ZÁMKU
Divadlo plyšového medvídka
– Křišťálová studánka, aneb Cirkus Sládek
Klaun Hubert
Skupina Country kamarádi
Smotaná hadice Křenovice
– Nízkotučný život
Hanácká scéna MěKS Kojetín
– Když se zhasne
Vstupné 50/30,– Kč

17. 7. 2016

BŘEZSKÝ VRCH
J Í Z D A P R AV I D E L N O S T I V E T E R Á N Ů
PROGRAM:
09.00 - 12.30 výstava vozidel
12.30 - 17.00 jízda pravidelnosti
17.00 - 18.00 vyhlášení výsledků

ZÁMEK
Majitelé historických bicyklů jsou vítáni

Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 6. do 31. 8. 2016:
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
So 9.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00 hodin
Ne 14.00 – 17.00 hodin
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka
hodinu před ukončením otevírací doby.
Minimální počet na prohlídku jsou 2 osoby.
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
Vstupné:
expozice muzea řemesel 30,– Kč/ 15,– Kč
celá prohlídková trasa 60,– Kč/ 30,– Kč

Z. O. ČSCH v Konici

Jízda pravidelnosti

pořádá ve svém chovatelském areálu za Kružíkovou ulicí tradiční výstavu drobného zvířectva a ukázku exotického ptactva.
Otevřeno bude ve dnech sobota 6. 8. 2016
od 13.00 do 19.00 hodin a neděle 7. 8. 2016
od 8.00 do 16.00 hodin.
Nebude scházet velká a malá tombola, hlavní
cena živé sele a jiné ceny, např. 50 kg pšenice,
brambor atd. Rovněž bohaté občerstvení, pečené makrely a točené pivo. Pro děti nafukovací hrad a vstup do 15 let zdarma.
Srdečně Vás zvou chovatelé místní organizace na návštěvu a zájemce o chov zvířat přijmeme i za členy organizace.

17. 7. 2016 na náměstí v Konici se opět předvedou auto-moto veteráni při pořádání akce Veterán vehicle clubu Konice „Březský vrch“. Již
od 7.30 hodin se začnou na náměstí sjíždět naleštěná vozidla starých slavných značek. Do
12.00 hodin 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 hodin. Pro veřejnost je výstava na náměstí i vlastní jízda praviArnold Rozehnal
delnosti zdarma.

„Březský vrch“ 2016
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Vážení přátelé,
po měsíci k vám přicházíme s novými informacemi spojenými s MAP vzdělávání v ORP
Konice.
Dne 21. června 2016 zřizovatelé a ředitelé škol
schválili Strategický rámec vzdělávání v ORP
Konice. Ten shrnuje čtyři hlavní priority vzdělávání v ORP Konice. Strategický rámec vznikl
na základě podrobné analýzy potřeb a investičních záměrů škol v území. Analýza se opírala zejména o individuální setkávání s řediteli a zřizovateli škol, které poskytly celou řadu námětů.
Hlavní vizí, která určuje směr vzdělávání v území do příštích let je:
Vytvoření partnerské platformy mezi jednotlivými aktéry vzdělávání, materiální vybavení
škol odpovídající 21. století, rozvoj klíčových
kompetencí všech dětí a žáků v maximální možné míře v hlavním vzdělávacím proudu, rovný
přístup ke vzdělávání, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol, zkvalitnění podmínek (zázemí)
pro mimoškolní, zájmové a neformální vzdělávání a zachování malotřídních škol, které
jsou důležitou součástí veškerého dění v malých obcích.
Priority strategického rámce vzdělávání v ORP
Konice:
1) Rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků
v oblasti polytechnického vzdělávání, přírodních věd, digitálních a jazykových kompetencí
Cílem je rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků ve výše uvedených oblastech, kterému má
velkou měrou napomoci i kvalitní zázemí škol.
Z rozhovorů s řediteli a zřizovateli škol vyplynul velký zájem o vybudování popř. dovybavení stávajících učeben pro vzdělávání v oblasti přírodních věd. Mnohé školy tyto učebny
zcela postrádají nebo disponují prostory zastaralými a nevyhovujícími aktuálním trendům.
Většina škol v ORP Konice považuje za jednu
z hlavních investičních priorit úpravu stávající školní zahrady ve spojení s environmentálním vzděláváním. Usilují o vybudování venkovních učeben, školních zahrad obsahujících
prvky lesní pedagogiky (hmatové chodníky,
zvonkohry, vrbové chýše, jezírka apod.)
Agregovaná data MŠMT i rozhovory s řediteli
a zřizovateli škol poukázaly na zájem o rozvoj
škol v oblasti polytechnického vzdělávání. Mnohé školy přesto nedisponují učebnami vhodnými pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti polytechniky. Učebny – dílny jsou zastaralé, bez potřebného vybavení, popř. je školy
nemají vůbec.
Mnohé školy potřebují vybudování jazykových
učeben, které by byly vybaveny aktuální odbornou literaturou, novými didaktickými pomůckam, i popř. multimediálními technolo-
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giemi umožňující vzdělávání v souladu s nejnovějšími trendy (e-learning, e-twinning atd.).
Celá řada škol v ORP Konice by uvítala zrekonstruování či zbudování prostor pro keramickou dílnu.
2) Základní infrastruktura pro regionální školství
Z rozhovorů se zřizovateli a řediteli škol vyplynulo, že celou řadu škol tíží zastaralé zázemí. Potřebují zrekonstruovat školní jídelny,
kotelny, střechy, zateplit budovy, spravit podlahy, sociální zařízení atd.
3) Vytvoření partnerství, zlepšení spolupráce
škol a aktérů volnočasového vzdělávání v ORP
Konice
Z rozhovorů s aktéry vzdělávání v území vyplynulo, že nabídnout dětem mimoškolní aktivity je v ORP Konice problém. Velkou měrou
je tomu na vině odlehlost regionu, špatná dostupnost, nedostatečná dopravní obslužnost.
Školy tak nabízí volnočasové aktivity dle svých
omezených možností. Tyto aktivity jsou poskytovány zejména pedagogy škol popř. spolky v obci. Nabídka těchto aktivit je pak značně
omezená. Dochází také k přetěžování pedagogů, kteří tyto aktivity dělají často ve svém
volném čase s minimální finanční odměnou.
Cílem MAP vzdělávání je zajistit dostupnost
volnočasových aktivit všem dětem a žákům
bez rozdílu tak, aby byl naplněn princip rovných příležitostí ve vzdělávání, které je spojeno i s mimoškolní činností. Dalším podstatným cílem je větší koordinace a spolupráce
mezi všemi aktéry vzdělávání formou sdílených prostor (excelentní učebny, multifunkční hřiště atd.) i sdílených odborníků z praxe
pro volnočasové aktivity. Tak bude umožněn
i dětem a žákům z malých škol v ORP Konice
rovný přístup k mimoškolním aktivitám.
4) Vytvoření systému podpory pro děti a žáky
s potřebou podpůrných opatření a ze sociokulturně odlišného prostředí
Cílem MAP vzdělávání v ORP Konice je zajistit
dětem a žákům s potřebou podpůrných opatření rovný přístup ke vzdělávání v hlavním
vzdělávacím proudu. Tomu velkou měrou napomáhají kvalitní pedagogové a vybavení škol
aktuálními kompenzačními a speciálními pomůckami.
Nedílnou součástí je celoživotní vzdělávání
pedagogických i nepedagogických pracovníků
v oblasti inkluzivního vzdělávání.
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice:
Ing. Ludmila Solovská, Ing. Jaroslav Brzák,
Mgr. Pavla Valentová, Mgr. Jana Procházková

INFORMACE V OBLASTI
MÍSTNÍCH POPLATKŮ
PRO ROK 2016
Místní poplatky je možné hradit složením hotovosti na pokladně MěÚ, poštovní poukázkou,
převodem na účet města č. 1826701/0100,
Komerční banka, nebo bezhotovostně platební kartou na podatelně MěÚ.
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1. Místní poplatek ze psů podle Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2011, splatný do
30. června příslušného roku:
za prvního psa 100 Kč za rok, od stáří 3 měsíců,
za každého dalšího 150 Kč za rok, od stáří 3
měsíců.
2. Místní poplatek za komunální odpad
podle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015
splatný jednorázově do 30. června příslušného roku.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou
povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob,
za které poplatek platí:
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba 540 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. 540 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
město-konice@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
Městský úřad Konice, odbor finanční je správcem místních poplatků
Obecně závazné vyhlášky města Konice jsou
uvedeny v úplném znění na internetových stránkách www.konice.cz., formuláře na ohlášení,
změny apod. jsou k dispozici ke stažení rovněž na stránkách města v sekci městský úřad,
formuláře, odbor finanční. K nahlédnutí do
obecně závazných vyhlášek a k získání formulářů přímo v tištěné podobě slouží evidenční
místo správce poplatku, kterým je podatelna
Městského úřadu Konice.
odbor finanční
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Z činnosti KČT Konice

Turistický pobyt v Jihlavě

Pochod Javoříčko

Opět jako každý rok jsme si pochodem do Javoříčka připoměli výročí tragické události, která se tu odehrála v posledních dnech konce
války.

Turistický výlet
Dolní Morava

Dne 13. května náš KČT uskutečnil jednodenní turistický výlet na Dolní Moravu. Našim cílem byla návštěva „Stezky v oblacích“, která tu
byla v letošním roce otevřená. Výchozím bodem nám bylo parkoviště u hotelu Vista, ze
kterého jsme se dostali k chatě Marcelka. Někteří účastníci se vyvezli na kopec lanovkou,
ostatní se vydali po modré značce asi 2,5 km
na vrchol zvaný Skalka, kde se nachází vstup.
Stezka se tyčí ve výšce 1116 m n. m. Po dřevěném chodníku jsme pohodlně vystoupali do
výše 55 m až na vrcholek vyhlídky. Na Stezce
jsou umístěny informační tabule o turistických zajímavostech v okolí. Někteří účastníci
si vyzkoušeli atrakce, které stezka skýtá, jako
např. rukáv, kterým se vyšplháte do vyššího
patra, kapku-síť jen pro odvážné. Děti se svezli dolů 100 m dlouhým tobogánem. Počasí nám
přálo a výhled do okolí s pohledem na rozhlednu Klepáč na protějším kopci byl nádherný. Jen silný vítr na vrcholku rozhledny nás
kochat dlouho nenechal, a proto jsme spěchali dolů. Na zpáteční cestě jsme se zastavili
v městečku Králíky. Navštívili jsme klášter
a kostel na Hoře Matky Boží. Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo a všichni se shodli, že
to byl pěkně prožitý den.

červenec – srpen 2016

Program KČT
červenec – srpen 2016

Náš letošní čtyřdenní pobyt jsme naplánovali
na Českomoravskou vrchovinu, abychom poznali město Jihlavu a její okolí. Ihned po příjezdu do Jihlavy jsme se vydali navštívit památky tohoto města, které se v Jihlavě nacházejí. Jako první jsme navštívili jihlavské podzemí, které tvoří tři patra chodeb pod sebou.
Vznikly vzájemným propojením sklepů, kde
si měšťané uchovávali potraviny. Unikátem je
fosforeskující chodba. Historické náměstí je
obklopeno starými měšťanskými domy, uprostřed se nachází morový sloup a kamenná
kašna Neptuna. Celé historické náměstí však
narušuje šedá budova bývalého Prioru, umístěna uprostřed náměstí. Po obvodu historického jádra Jihlavy se táhne pás gotických hradeb, které obklopují střed města s vyhlídkovou věží, zvanou Brána Matky Boží. Druhý den
jsme se vydali hned zrána na 19 km cestu do
městečka Polná. Cesta vedla nádhernou krajinou, lesem, kolem rybníčků, kterých je v okolí
dostatek. Značka nás zavedla k areálu zámku,
který jsme si prohlédli. V obci se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl prohlášen národní kulturní památkou, židovské
muzeum, synagoga, měšťanský pivovar, kde
krátce žil Bohumil Hrabal. Pod zámkem se
rozprostírá šestnáctihektarový rybník zvaný
Peklo. Do Jihlavy jsme se vrátili k šesté hodině. V rámci akce Noc kostelů jsme večer ještě
stihli navštívit koncert v kostele sv. Jakuba
s komentovanou prohlídkou a přednáškou
o varhanách. Tam jsme si mohli vyrobit svíčky
z včelího vosku. Třetí den jsme se vydali podél
toku řeky Jihlavy k malebnému městečku Luka
nad Jihlavou. Cesta se nám velice líbila, vedla
překrásnou krajinou, stále kolem řeky. Večer
jsme zakončili posezením v hospůdce u Gustava Mahlera, německého hudebního skladatele, který v Jihlavě prožil své dětství. Poslední
den jsme ještě využili k prohlídce ZOO, která
je nová a velice pěkná. Tím náš jeden turistický výlet skončil a my se opět těšíme na další.
Za KČT Konice Eva Antlová

INZERCE
Koupím rodinný dům,
nebo chalupu
k celoročnímu bydlení.
Děkuji.
Tel. i SMS 732 755 910

Neděle 3. 7. 2016 – Čertovy rybníky – sraz
ve 13.00 hodin na autobusovém nádraží. Přes
Bor na Štarnov a modrou zn. pod kopec Kozák.
Zajdeme na Čertovy rybníky (občerstvení)
a zpět do Konice. 12 km
Neděle 10. 7. 2016 – Javoříčko – odjezd
v 9.22 hodin autobusem do Kladek. Po modré
zn. do Javoříčka (jeskyně), zpět po zelené zn.
do Luké na autobus v 17.47 hodin. 13 km
Sobota 16. 7. 2016 – Nectava – Zálesí – odjezd v 8.47 hodin do Nectavy. Po modré zn. přes
Zálesí dojdeme k červené zn., která vede přes
Šubířov do Konice. 17 km
Sobota 23. 7. 2016 – Olomouc ZOO – odjezd
v 6.41 hodin do Olomouce a MHD v 8.39 hodin na Sv. Kopeček (návštěva ZOO), zpět vlakem v 14.32 hodin, 16.30 hodin.
Sobota 30. 7. 2016 – Lipová – odjezd v 6.41
hodin do Prostějova. Cyklobusem v 7.55 hodin
do Lipové, bez značení k lipovskému mlýnu,
na červenou zn. přes Seč, Suchdol a Stražisko.
Vlak 15.35 hodin do Konice. 16 km
Neděle 7. 8. 2016 – Čechy pod Kosířem – odjezd ve 12.30 hodin autobusem do Čech pod
Kosířem (prohlídka zámku), potom po žluté
zn. do Stařechovic na autobus v 17.52 hodin.
4 km
Sobota 13. 8. 2016 – Pilávka – turistický pochod od hospody Na Bytovkách v 7.30 hodin.
Neděle 21. 8. 2016 – Ludeřov – odjezd ve
12.05 hodin autobusem do Drahanovic, návštěva Černé věže. Dále bez značení kolem rybníka do Kníniček na zelenou zn., dojdeme do
Ludeřova (barokní sýpka), stále po zelené do
Laškova – Kandie na autobus v 18.08 hodin
nebo v 19.09 hodin. 8 km
Pátek 26. 8. 2016 – Boskovice – odjezd
v 8.40 hodin autobusem do Velkých Opatovic
a v 9.26 hodin do Boskovic. Prohlídka města.
Zpět v 14.15 hodin autobusem do Prostějova.
Do Konice autobusem v 15.40 hodin nebo vlakem v 16.02 hodin.
Chceš být fit a vždy mít kliku,
pěstuj proto turistiku.
Zdrávi došli!!!
Odbor KČT KONICE ve spolupráci s turisty
z TJ Spartaku Přerov a pod záštitou starosty
města Konice pořádá v sobotu 13. srpna 2016
4. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy

ZA VÍLOU PILÁVKOU
Pochod se koná za každého počasí formou
hvězdicového pochodu. Akci je možno absolvovat pěšky i na kole z různých míst v okolí
dle vlastního výběru.
Z Konice jsou připraveny trasy se startem od
restaurace Na Bytovkách (směr 600 m od vlakového nádraží po červené turis. zn.) v době
od 6.30 do 9.00 hodin.
Ukončení akce na Pilávce ve 14.00 hodin,
v cíli v Konici v 17.00 hodin.

červenec – srpen 2016

ZŠ a G Konice
Exkurze do Kutné Hory
a Terezína

Účastníci exkurze u zbytků žel. vlečky,
po které jezdily transporty vězňů ghetta.

16. května jsme jeli do Terezína, jela skoro celá
naše třída a pár lidí z 9.A. Cestou do Terezína
jsme se ještě zastavili v Kutné Hoře, kde jsme
si prohlédli chrám sv. Barbory a mincovnu ve
Vlašském dvoře. Po prohlídce jsme potom odjeli do Terezína, kde jsme se ubytovali v bývalých kasárnách. Ten den už bylo docela pozdě,
takže jsme už měli volno a pak večerku.
Druhý den byl hodně nabitý, přesvědčili jsme
se o tom, že za druhé světové války byl Terezín
opravdu kruté místo, kde lidé umírali kvůli
hrozným podmínkám, hladu, ale také násilnou
smrtí. Prošli jsme si město a místa spojená
s tímto smutným obdobím. Odpoledne jsme si
ale také prohlédli barokní podzemí, protože
Terezín byl původně vojenská pevnost. Výlet
do podzemí se obzvlášť líbil. Někteří z nás si
potom zkusili projít část trasy znovu, ale v úplné tmě. Bylo to hodně zajímavé, nikdo nevěděl, co je před ním a co za ním. Večer jsme se
ještě dívali na film Poslední motýl.
Poslední den jsme si ještě prohlédli bývalou
věznici v Malé pevnosti a po obědě vyrazili
k domovu. Odjížděli jsme se smíšenými pocity, ale můžu říct, že jsem ráda, že jsem se této
exkurze zúčastnila. Měli bychom vědět, co se
zde i jinde dělo, aby se na to nezapomnělo,
a tím zabránit i opakování.
(Z hodnocení L. Buriana, R. E. Leckie, M. Oščádala, T. Pajchlové a V. Pírkové sestavil J. Nedbal).
Doplnění:
Na celou akci jsme získali výrazný příspěvek
na dopravu od Terezínské iniciativy, sdružení
bývalých vězňů terezínského a lodžského ghetta z českých zemí. Děkujeme!
J. Nedbal

Keramický kroužek při ZŠ a G
města Konice úspěšně ukončil
1. rok své činnosti
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Zájem o kroužek a nadšení pro práci bylo velké, proto vznikaly originální výrobky, kterými děti obdarovaly nejen své rodiny, ale i vedení školy. Doufejme, že jim nadšení vydrží
i pro příští rok, na který se těší vedoucí kroužku Mgr. Ing. Kateřina Zapletalová a Mgr. Marcela Kýrová.
Marcela Kýrová a Kateřina Zapletalová

ším překvapením pro děti bylo, když se na zahradě mateřské školy objevili koničtí hasiči.
Ti jim nejprve předvedli své zásahové vozidlo, potom si děti vyzkoušely hasičskou výstroj
a mohly se posadit do hasičského auta. Největším zážitkem pro děti bylo hašení z malé
proudničky, které si všichni s nadšením vyzkoušeli.
Lenka Řezníčková, MŠ Konice

Prusové na Konicku

Závěr školního roku v MŠ

Přesně před 150 lety se odehrála prusko-rakouská válka, která výrazně ovlivnila i život
obyvatel Konicka. 3. července 1866 svedla
vojska pruské a rakouské armády rozhodující
bitvu u Hradce Králové, po níž rakouské jednotky ustoupily k Olomouci a následně směrem na Vídeň. Vítězní pruští vojáci poté obsadili velkou část Moravy. Do Konice „Prajzi“ dorazili 14. 7. a místní obyvatelé nezvané hosty
poprvé pocítili, když se jednotky vojáků nastěhovaly do jejich příbytků a začaly s násilným
rekvírováním hlavně jídla a sena pro koně.
Ještě horší ale bylo, že vojsko během svého asi
14denního pobytu s sebou přivleklo epidemii
cholery, nebezpečného průjmového onemocnění přenášeného převážně pitnou vodou. První obětí cholery na území Konice se stal pruský
voják, jenž podle úmrtní matriky zemřel 15. 7.,
první dvě oběti z řad konických občanů nalezneme k 20. 7. Celkem padlo v Konici za oběť
této nákaze 112 osob, další desítky osob zemřely v okolních obcích (např. v Přemyslovicích
49, v Budětsku se Slavíkovem a Zavadilkou 26,
v Čuníně 15, v Křemenci 12). Nemoc si nevybírala; mezi mrtvými najdeme děti, dospělé i obyvatele staršího věku. S přicházejícími
chladnějšími měsíci nemoc slábla, poslední
oběti podlehly choleře v 1. polovině října v Jesenci a Přemyslovicích.
Bronislav Fojt

V měsíci červnu bývá v naší mateřské škole
největší shon. Budoucí prvňáčci navštívili ZŠ
a vyzkoušeli si, jak jim to bude v září slušet ve
školních lavicích. V závěrečné ukázkové hodině se malí „angličtináři“ pochlubili tím, co se
v kroužku angličtiny naučili, „plaváčci“ si přivezli z bazénu z Litovle „mokré vysvědčení“
plné jedniček s hvězdičkami. Děti z tanečního
kroužku předvedly své pohybové kreace na zahradě školy při tradiční „zahradní show“. Po
jejich vystoupení došlo na pasování „předškoláků“ na „školáky“, které svým vtipným komentářem provázel „šašek Viky“. Horké letní odpoledne pokračovalo tancem, soutěžemi a různými vylomeninami, děti nadchnul umělý sníh.
A teď už hurá na prázdniny!
Krásné prožití prázdnin plných sluníčka
a pohody přeje za MŠ Konice Hana Továrková

MŠ Konice
Svátek dětí v MŠ
Letošní svátek si děti z mateřské školy pořádně užily. Nejprve navštívily nádvoří konického
zámku, kde je pobavili „Klauni na volné noze“.
S nimi děti zažily spoustu legrace a nejvíce
ocenily závěrečné bublinkové hrátky. Dovádění klaunů příjemně zpestřovala taneční vystoupení žáků z tanečního oboru ZUŠ v Konici. O dva dny později čekalo na děti další
překvapení.

Nejprve se vydaly se svými p. učitelkami na
náměstí, kde si smlsly na zmrzlině, ale největ-

Čunín – aktuality
Den matek v Čuníně
Na sobotu 14. května připravila základní organizace ČSŽ Čunín-Křemenec pro svoje členky a příznivce neformální setkání ke Dni matek. Přítomné přijel pozdravit i pan místostarosta Jaroslav Procházka. Pro zpestření byla
pozvaná taneční skupina Vrti Prti, která funguje pod vedením Jany Nedbalové v Domově
pro seniory v Jesenci. Babičky vystoupily se
dvěma bloky tanečků, první byl inspirovaný
komediemi z řady Slunce, seno..., ve druhém
pak vystoupily jako orientální tanečnice na
modernější rytmy. Vystoupení se velmi líbilo
a seniorky z domova v Jesenci dokázaly všem
přítomným, že ani stáří a nemoc nemusí být
důvodem k tomu, aby ztráceli dobrou náladu.

Extraligové poháry
i v Čuníně
V neděli 12. června dopoledne byly v čunínské hospodě U Růžičků k vidění dva poháry
pro vítěze hokejové Tipsport extraligy, jak Pohár prezidenta Českého hokejového svazu pro
vítěze základní části extraligy, tak i Pohár T. G.
Masaryka pro vítěze play-off. Oba poháry v Čuníně představil mladý obránce libereckých
Bílých tygrů Ondřej Vitásek. Odchovanec prostějovského a přerovského hokeje má v Čuníně
příbuzné, a tak na chvilku poháry přivezl i sem.
Přestože vše bylo domlouváno velmi narychlo, přišlo se nakonec na trofeje podívat kolem
třiceti lidí.
Jaroslav Nedbal
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