
Již 7.ročník divadelního festivalu na zámku 
v Konici mohli diváci navštívit v neděli 2. srpna 
odpoledne.
Program byl koncipován jako každoročně- to 
znamená dvě představení pro děti a dvě pro 
dospělé.

Nejvděčnější bývají komedie, po kterých jsme 
sáhli i letos. Program začínal ve 14. hodin, kdy 
divadelní soubor Řád červených nosů představil 
kabaret pro děti- Letem světem s malým ptačím 
kabaretem. Děti jsou vždy vtaženy do děje a je na 
nich vidět, jak je to baví. Ovšem jako druzí se 
představili Klaun Family, které děti možná ještě 
více svým vystoupením pobavili, protože klauny 
děti milují. Trochu nám nepřálo počasí-přitom 
bychom si všichni přáli , aby trochu zapršelo, ale 
vždy se to někomu nehodí, zrovna jako nám 
v neděli odpoledne, kdy malá přeháňka přišla, 

V červenci a v srpnu proběhly v Mateřském 
centru Srdíčko příměstské tábory zaměřené na

Dne 1.8. 2015 proběhly před konickým zámkem 
oslavy 140. výročí založení hasičského sboru 
v Konici s ukázkami historické i soudobé 
techniky a speciálních zásahů hasičských 
jednotek. Vyvrcholením oslav byl pak seskok 
parašutistů. 

když měli před zámkem vystupovat Country 
kamarádi se svým pásmem. Ale deště bylo málo, 
tak nakonec i tance měly své diváky. Představení 
Poslední aristokratka bylo scénické čtení 
a velice vtipně se s tím soubor E.Vojana Brněnec 
vypořádal. 

Poslední se nám představili Ochotníci 
Boskovice s komedií Nájemníci pana Swana, 
která byla určitě vyvrcholením odpoledne. 
Diváků se letos sešlo ještě více než loni, a z toho 
jsme měli velkou radost. Poděkování patří 
Olomouckému kraji, Městu Konice a také všem, 
kteří přispěli ke zdárnému průběhu festivalu. 
Budu se na příznivce festivalu těšit zase za rok, 
7. srpna 2016.

Milena Navrátilová
ředitelka MěKS

poznávání a odhalování tajemství přírody 
kolem nás. Táborů se zúčastnilo celkem 30 dětí.  
Pro děti byly připraveny kreativní, sportovní 
a společenské hry. Proběhl i celodenní výlet 
a tradiční noc na zámku s opékáním a letním 
kinem.  
V rámci příměstského tábora byl na travnaté 
ploše před zámkem zasazen strom – catalpa.

 

V měsíci srpnu si už popáté přišli na své 
milovníci vojenské techniky. V bývalém areálu 
vojenské posádky u Skřípova se rozezněla 
střelba děl i zvuky tanků a obrněných 
transportérů, Bohatý program zajišťovaly 
historické vojenské skupiny a diváci se během 
dne přenesli od dob římských vojsk až do druhé 
světové války. K zhlédnutí byly na Militaryfestu 
i dobové tábory jednotlivých armád.

Muzeum řemesel Konicka

Sčítání seker

V pátek 14.8.2015 proběhlo v Konici formální 
sčítání seker celé sbírky pana Pavla Šína. Sčítání 
je jednou z podmínek pro zápis do světové 
Guinessovy Knihy rekordů. Celkový počet 590 
seker byl sečten odbornými komisaři, Mgr. 
Pav l e m  Š l é z a re m ,  ve d o u c í m  O d b o r u  
archeologie z Národního památkového ústavu 
v Olomouci a Bc. Karlem Podhorným, 
historikem. Zajímavostí je, že poslední sekerou 
v součtu 590 je sekera Keltská, stará 250 – 300 
let před naším letopočtem. Počítání seker 
muselo být dokumentováno jak písemně, tak 
audiovizuálním záznamem, který pořídil pan 
David Najbr. Všem zúčastněným děkujeme.
O dalším postupu pro zápis světového rekordu 
budou čtenáři včas informováni!

Za Muzeum řemesel Konicka
Mgr. Zuzana Šínová, z.s., tajemnice. 

POZVÁNKA

na vernisáž výstavy fotografií
Jany Prosové

8. září 2015 v 17 hodin
Vernisáž spojena s přednáškou

Stanislava France.

TURECKO

září  2015

Divadelní festival Divadla na zámku 2015

Nepřetržitý provoz TIC Konice byl po dobu 
hlavní turistické sezóny (červen – srpen) 

o víkendech a státních svátcích zajištěn díky 
získané dotaci z dotačního programu
PODPORA ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB 

TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER 
V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2015.

Ohlédnutí za létem na Konicku



Usnesení č.12/2015 
1. Rada města Konice ukládá majetkoprávnímu 
odboru města vypracování zadání k zpracování 
projektu opravy budovy sokolovny v Konici. 
2 .  R a d a  m ě s t a  K o n i c e  d o p o r u č u j e  
Zastupitelstvu města Konice schválení 
Strategického plánu rozvoje Konice na období 
2015 – 2020. 
3. Rada města Konice bere na vědomí Výsledek 
šetření stížnosti České školní inspekce, 
Olomoucký Inspektorát, provedené na 
Základní škole a gymnáziu města Konice dne 
26. května 2015 a ukládá řediteli Základní školy 
a gymnázia města Konice podat písemnou 
zprávu o přijatých opatřeních k nápravě do 
příštího zasedání Rady města Konice 
4. Rada města Konice schvaluje dodavatele 
stavebních prací na akci: III/349 Konice, ul. 
Chmelnice. Na základě výsledků výběrového 
řízení konaného 22.6.2015 v Olomouci vzešla 
nejvhodnější nabídka dodavatele: STRABAG 
a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, 
IČ:60838744. 
5. Rada města Konice: 
a) Schvaluje uzavření Dodatku č. 08/2015 ke 
smlouvě o nájmu nemovitostí č 04-2006 ze dne 
16.10.2006 s ROLS Konice, a.s. týkající se 
zvýšení nájemného. 
b) Vyhlašuje záměr propachtovat pozemky 
v k.ú. Čunín, Křemenec, Runářov a Konice dle 
přílohy. 
6. Rada města Konice schvaluje: 
a) Smlouvu o výpůjčce části budovy (garáže) 
č.p. 9, která je součástí pozemku p.č. st. 32/1 
v k.ú. Křemenec, a to mezi městem Konice a 
Sborem dobrovolných hasičů Křemenec. 
b) Smlouvu o výpůjčce budovy č.p. 22, která je 
součástí pozemku p.č. st. 69 v k.ú. Nová Dědina, 
a to mezi městem Konice a SDRUŽENÍM 
HASIČŮ ČMS NOVÁ DĚDINA. 
c) Smlouvu o výpůjčce budovy č.p. 66, která je 
součástí pozemku p.č. st. 171 v k.ú. Runářov, a 
to mezi městem Konice a SDRUŽENÍM HASIČŮ 
ČMS RUNÁŘOV. 
7. Rada města Konice schvaluje: 
a) Rozpočtové opatření č.25/2015 
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci 
uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého 
kraje ve výši 150 038,00 Kč 
na činnost odborného lesního hospodáře za 
období I. čtvrtletí 2015 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. 
b) Rozpočtové opatření č.26/2015
Na základě dopisu Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR č.j 2015/29122-231/2 ze 
dne 25. května 2015 uvolňuje Krajský úřad 

Olomouckého kraje účelovou neinvestiční 
dotaci ve výši 1.161.600,00 Kč .
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu 
nákladů související se zabezpečením činností 
vykonávaných v oblasti sociálně – právní 
ochrany dětí v roce 2015. 
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4116, 
ÚZ 13011    1.161.600,- Kč .
V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem 
dotace a čerpání označeny účelovým znakem 13 
011, který umožní oddělené vyúčtování 
skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky 
podléhají finančnímu vypořádání se státním 
rozpočtem za rok 2015. 
c) Rozpočtové opatření č.27/2015
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR č.j 2015/29939-231/2 ze dne 
26. května 2015 uvolňuje Krajský úřad 
Olomouckého kraje účelovou neinvestiční 
dotaci ve výši 284 499,00 Kč. 
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu 
překročených výdajů souvisej ících se 
zabezpečením činností vykonávaných v oblasti 
sociálně – právní ochrany dětí v rámci 
finančního vypořádání za rok 2014. 
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4116, 
ÚZ 13011 284 499,00 Kč .
V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem 
dotace a čerpání označeny účelovým znakem 13 
011. 
d) Rozpočtové opatření č.28/2015
Jedná se o daň z příjmů právnických osob za 
obce ve výši 1 567 890,00 Kč. 
V příjmech bude rozpočtováno: 
na položku 1122 Daň z příjmů právnických osob 
za obce 1 567 890,00 Kč. 
Ve výdajích bude rozpočtováno: 
na § 6399, položka 5362 Platby daní a poplatků 
SR org. 5000000 1 567 890,00 Kč. 
e) Rozpočtové opatření č.29/2015
Jedná se o odvod penále Všeobecné zdravotní 
pojišťovně z důvodu nedostatků v dodržování 
termínu splatnosti pojistného. Rozpočtové 
opatření ve výši 3 538,- Kč. 
Ve výdajích bude rozpočtováno na: 
§ 6409, položku 5363 Úhrady sankcí jiným 
rozpočtům org. 5000000 3 538,- Kč, 
§ 6171, položku 5901 Nespecifikované rezervy 
org. 5000000 - 3 538,00 Kč.
Zároveň byla podána žádost o prominutí penále. 
Pokud VZP vyhoví naší žádosti, bude částka zpět 
vrácena do rezerv rozpočtu města. 
8. Rada města Konice vyhlašuje záměr výpůjčky 
pozemku p. č. st. 1206 v k.ú. Konice, jehož 
součástí je stavba č. p. 347 a pozemků p. č. 1207 a 
p. č. 1208 v k. ú. Konice. 
9. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodeje 
pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Runářov. 
10. Rada města Konice schvaluje bezúplatné 
zřízení práva stavby k pozemku p.č. 4855 v k.ú. 
Konice ve prospěch HZS Olomouckého kraje na 
dobu 10 let. 
11. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu 
města prodat pozemek p.č. 5714/1 v k.ú. Konice 
p. Grulichovi za cenu 100,00 Kč/m2 a za 
podmínky: „Kupující se zavazuje do 3 roků od 
prodeje pozemku předložit na město Konice, 
odbor majetkoprávní, kopii stavebního povolení 
na výstavbu rodinného domu na p.č. 5714/1 
v k.ú. Konice. V případě nesplnění této 
podmínky se kupující zavazuje převést pozemek 
za stejných podmínek zpět prodávajícímu.“ 
12. Rada města Konice schvaluje pronájem 
pozemku p.č. 910/1 v k.ú. Konice p. Střížové za 
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2cenu 4,00 Kč/m /rok, tj. celkem za 304,- Kč. 
13. Rada města Konice schvaluje Charitě Konice 
bezplatnou výpůjčku prostor – travnaté plochy 
před zámkem, nádvoří zámku, sociálního 
zařízení a části plochy náměstí (na malování 
barevnými smývatelnými křídami) v rámci 
konání příměstského letního tábora 13.7. – 
17.7.2015 a 3.8. – 7.8.2015 od 7:00 do 16:00 
hodin. 
14. Rada města Konice schvaluje Charitě Konice 
bezplatnou výpůjčku prostor – travnaté plochy 
před zámkem, nádvoří zámku, sociálního 
zařízení a o uzavření Kostelní ulice pro motorová 
vozidla v rámci konání Prázdninového 
odpoledne v Srdíčku dne 9.7.2015 od 13:30 do 
17:00 hodin. 
15. Rada města Konice schvaluje Podání žádosti 
o dotaci u MMR ČR v programu: „Podpora 
obnovy drobných sakrálních staveb v obci“ na 
stavební úpravu kapličky v Křemenci. 

Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0, 
zdržel se 0 

 Usnesení č.13/2015 
1. Rada města Konice: 
a) Revokuje usnesení RM č. 12/2015, bod 11, ze 
dne 22.06.2015. 
b) Vyhlašuje záměr prodat právo stavby 
k pozemku p.č. 5714/1 v k.ú. Konice. Právo 
stavby bude prodáno za úplatu v minimální výši 

2100,00 Kč/+ DPH/m  nejvyšší nabídce. Nabídka 
musí obsahovat konkrétní nabízenou cenu 
(nabídky typu „dám o 1 Kč víc než je nejvyšší 
nabídka“ nebudou brány v potaz). Právo stavby 
bude zřízeno na dobu 3 let. V případě, že v době 
trvání práva stavby oprávněný z práva stavby na 
uvedeném pozemku postaví rodinný dům 
a předloží městu Konice příslušné kolaudační 
rozhodnutí, zaváže se město Konice pozemek 
zatížený právem stavby oprávněnému z práva 
stavby prodat za cenu 1.000,00 Kč. 
2. Rada města Konice: 
a) Schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se 
společností Štěpánková Milana EUROPROJECT, 
IČ: 40408809, předmětem které je provedení 
výběrového řízení v souladu se zákonem 
O veřejných zakázkách a se Závaznými pokyny 
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na 
výběr dodavatele kompostérů pro občany a 
c h a t a ř e  ( c h a l u p á ř e ) ,  š t ě p k o v a č e  a  
velkoobjemových kompostérů pro ukládání 
štěpky. 
b) Schvaluje Výzvu k podání nabídky a 
k prokázání splnění kvalifikace a Zadávací 
dokumentaci pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na dodávky s názvem „Kompostéry pro 
občany města Konice“ a  zadávací dokumentaci. 
c) Schvaluje uzavření Dohody o provedení 
činností a administrace se společností 
Štěpánková Milana EUROPROJECT,  IČ:  
40408809, předmětem které je provedení 
činností a administrace, které jsou nutné provést 
po ukončení výběrového řízení a jsou důležité 
k dosažení proplacení dotace na účet příjemce 
žádosti o dotaci. 
3. Rada města Konice schvaluje Dohodu č.14-
2015 o bezplatném umístění hodin uzavřenou 
s FTL – First Transport Lines, a.s. 
4. Rada města Konice bere na vědomí podané 
písemné Opatření k výsledku šetření stížnosti 

Rada
města Konice

13. července 2015



137/2009 Sb., O veřejných zakázkách. 
11. Rada Města Konice bere na vědomí: 
a) Hodnocení plnění rozpočtu Města Konice za I. 
pololetí 2015, a to příjmovou, výdajovou část 
rozpočtu a financování rozpočtu. 
b) Plnění rozpočtu daňových příjmů a srovnání 
k 31.5. a k 30.6.2015. 
12. Rada města Konice schvaluje: 
a) Rozpočtové opatření č. 30/2015
Jedná se o převod ze zvýšených příjmů z vratky 
vyúčtování plynu v zámku na výdaje opravy-
zámek ve výši 20.000,0- Kč. 
V příjmech bude rozpočtováno
na §3319, položka 2324 Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady 20.000,- Kč. 
Ve výdajích bude rozpočtováno
na § 3322, položka 5171 Opravy a udržování 
org. 16000000   20.000,00 Kč. 
b) Rozpočtové opatření č. 31/2015
Jedná se o převod z příjmů – náhrady škody, 
požárem zničený jalovec před zámkem na 
výdaje do služeb na veřejnou zeleň ve výši 
5.100,- Kč. 
V příjmech bude rozpočtováno 
na § 3745, položka 2324 Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady 5 100,- Kč. 
Ve výdajích bude rozpočtováno
na § 3745, položka 5169 Služby, org. 16000000 
5.100,- Kč .
c) Rozpočtové opatření č. 32/2015
Jedná se o převod z příjmů přeplatky 
z vyúčtování energie, plynu do výdajů úhrady 
nedoplatků vyúčtování energie, plynu dle 
jednotlivých paragrafů ve výši 261.676,50 Kč .
Požární ochrana, profesionálové 
V příjmech bude rozpočtováno 
na § 5511, položka 2324 Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady 40.161,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno
na § 5511 položka 5909 Ostatní neinvestiční 
výdaje org. 16000000    40.161,- Kč. 
Ambulantní péče 
V příjmech bude rozpočtováno 
na § 3519, položka 2324 Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady 73.158,- Kč, 
na § 3613, položka 2324 Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady 39.739,- Kč. 
Ve výdajích bude rozpočtováno 
na § 3519, položka 5909 Ostatní neinvestiční 
výdaje org. 16000000  112.897,- Kč. 
Bytové hospodářství 
V příjmech bude rozpočtováno 
na § 3612, položka 2324 Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady 5 . 542,50 Kč ,
na § 3613, položka 2324 Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady 12.481,50 Kč. 
Ve výdajích bude rozpočtováno 
na § 3612, položka 5909 Ostatní neinvestiční 
výdaje org. 16000000 18 024,00 Kč. 
Nebytové hospodářství 
V příjmech bude rozpočtováno
na § 3613, položka 2324 Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady 90.594,50 Kč. 
Ve výdajích bude rozpočtováno
na § 3613, položka 5909 Ostatní neinvestiční 
výdaje org. 16000000   90.594,50 Kč .
13. Rada města Konice vydává v souladu s § 11 a 
§ 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
O obcích (obecní zřízení) Nařízení města Konice 
č. 3/2015, kterým se mění a doplňuje Nařízení 
města Konice č. 1/2005, Tržní řád. 

Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0, 
zdržel se 0 

Usnesení č.14/2015.
1.Rada Města Konice bere na vědomí „Přehled 
čerpání rozpočtu příspěvkových organizací 
zřizovaných Městem Konice za I. pololetí 2015“
Základní škola a G Konice, p.o., Mateřská škola  
Konice, p.o., Městské kulturní středisko Konice, 
p.o.
2.Rada města Konice schvaluje žádost 
o poskytnutí dotace na rok 2015 pro Střední 
školu, základní školu a mateřskou školu 
JISTOTA, o.p.s. ve výši 2.800 Kč. Důvod 
požadavku viz. příloha. 
3.Rada města Konice bere na vědomí informaci 
o možnosti prodeje plynofikace v místních 
částech města Konice.
Ukládá MPO oslovit provozovatele, zda uplatní 
předkupní právo.
4.Rada města Konice schvaluje:
a)Dodavatele zakázky „Kompostéry pro občany 
města Konice“, kterým je Ing. Karel Tlamka, Na 
Chmelnici 2409/52, 680 01 Boskovice, IČ: 
60535148.
b)Uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Konice 
a dodavatelem Ing. Karel Tlamka, Na Chmelnici 
2409/52, 680 01 Boskovice, IČ: 60535148.
5.Rada města Konice schvaluje pachtovní 
smlouvu č. 13-2015 na propachtování pozemků 
v k.ú. Čunín, Křemenec, Runářov a Konice (dle 
přílohy) společnosti ROLS Konice, a.s. za cenu 
2.000,- Kč/ha.
6.Rada města Konice schvaluje Smlouvu 
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě 
nízkého napětí mezi městem Konice a 
společností E.ON Enargie, a.s., IČ: 26078201, a 
to na dobu určitou od 01.01.2016 do 
31.12.2017.
7.Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu 
města Konice prodat pozemek p.č. 1/1 v k.ú. 
Runářov manželům Mikuláškovým za cenu 

240,- Kč/m .
8.Rada města Konice:
a)Schvaluje p. T. Trávníčkovi  krátkodobý 
pronájem od 20.07.2015 do 16.08.2015 části 
p.č. 4770 a 4769 v k.ú. Konice o výměře cca 
1.000,00 m2 za cenu 4,00 Kč/m2/rok.
b)Vyhlašuje záměr pronájmu části p.č. 4770 a 
4769 v k.ú. Konice.
c)Vyhlašuje záměr prodeje části p.č. 4768, 4769 
a 4770 v k.ú. Konice.
9 .Rada města Konice schvaluje Statut 
Zpravodaje Konice.
10.Rada města Konice:
a)Schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2015
Jedná se o dotaci pro Střední školu, základní 
školu a mateřskou školu JISTOTA, o.p.s. ve výši 
2.800 Kč. Důvod požadavku viz. příloha. 
Rozpočtové opatření ve výši  2 800,00 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno na:
§ 3114, ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, pol. 5221 Neinvestiční transfery 
o.p.s. org. 5000000   2 800,- Kč, 
§ 6171, položku 5901 Nespecifikované rezervy 
org. 5000000 -  2 800,- Kč.
B)Schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2015
Jedná se o převod ze zvýšených příjmů 
z nebytového hospodářství do výdajů na 
polikliniku, zvonek na hlavní budovu. 
Rozpočtové opatření ve výši 4 758,- Kč.

V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3613 nebytové prostory, pol. 2324 Přijaté 

Českou školní inspekcí č.j. ČŠIM-709/15-M 
ředitelem ZŠ a G města Konice. Zároveň ukládá 
oddělení školství zaslat informaci o přijatých 
opatřeních k nápravě České školní inspekci 
Olomouc. 
5. Rada města Konice bere na vědomí vydání 
potvrzení pro ředitele škol zřízených městem 
o změně pracovního poměru na dobu 
neurčitou. 
6. Rada města Konice bere na vědomí Zprávu 
o daňové kontrole“ provedenou Finančním 
úřadem pro Olomoucký kraj. Kontrola byla 
z a m ě ř e n a  n a  d o t a c i  p o s k y t n u t o u  
Ministerstvem vnitra ČR na základě Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace č. 58/40 „Vzdělávací 
centrum Konice“, vydaného dne 21.5.2010 reg. 
č. CZ.1.04./4.1.00/40.00001, výše dotace 
1.806.522 Kč a dále poskytnutí dotace č. 36/69 
na realizaci projektu „Vzdělávání pro územní 
veřejnou správu ORP Konice“, vydaného dne 
9.8.2011, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/69.00050, výše 
dotace 1.003.708 Kč. 
7. Rada města Konice navrhuje schválit 
darování podílu ve výši 4/192 na pozemku p, č. 
121 v k. ú. Konice p. M. Přízou do vlastnictví 
města Konice. 
8.  Rada města Konice: a)  Doporučuje 
Zastupitelstvu města Konice schválit přijetí 
investiční dotace a 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) Doporučuje 
Zastupitelstvu města Konice schválení 
spolufinancování města v případě, že skutečně 
vynaložené náklady na účel uvedený v čl. I. odst. 
2. a 4. této smlouvy budou vyšší, než je 
poskytnutá dotace dle č. I. odst. 1. Město Konice 
jako příjemce se zavazuje, že na účel uvedený 
v čl. I. odst. 2. a 4. této smlouvy přispěje částkou 
z vlastních zdrojů tak, aby pokryl rozdíl mezi 
skutečně vynaloženými náklady a výší 
poskytnuté dotace dle této smlouvy. Vlastními 
zdroji nejsou prostředky z příspěvků a dotací 
přijatých příjemcem od jiných poskytovatelů na 
účel, na nějž se poskytuje dotace dle této 
smlouvy. 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 investiční dotace 
v rámci Dotačního programu Olomouckého 
kraje pro oblast Prevence kriminality na rok 
2015 na úhradu nákladů projektu „Bezpečný 
Mikroregion Konicko – Konice“. 
9. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodeje 
bytu 2+1 s příslušenstvím (80,87 m2), 
umístěného v budově Husova č. p. 488, 489, 
postaveného na pozemku p. č. 1264, 1265, 
včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a na pozemcích ve výši 
728/6459 za cenu nejméně Kč 500.000,-- Kč 
obálkovou metodou nejvyšší nabídce doručené 
v termínu do 28.8.2015. Nabídka musí 
obsahovat konkrétní nabízenou cenu. Nabídky 
typu „dám o 1.000,-- Kč víc než je nejvyšší 
nabídka“ nebudou brány v potaz. 
10. Rada města Konice schvaluje změnu č. 3 
směrnice č. 5/2012 Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu tak, že zvyšuje 
předpokládané hodnoty I. a II. kategorie 
zakázek malého rozsahu dle zákona č. 

strana 3ZPRAVODAJ KONICEZÁŘÍ 2015

Rada
města Konice
3. srpna 2015



Dobrovolnictví aneb Umění pomáhat

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na 
finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji 
energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch 
ostatních lidí a společnosti. Také na 
Prostějovsku a nově i Konicku je možné 
uplatnit se jako dobrovolník, a to například 
v organizaci Člověk v tísni, o. p. s. Co vlastně 
takové dobrovolnictví obnáší? Zeptali jsme 
se těch, pro které je pomáhání běžnou náplní 
dne; na naše otázky nám odpověděly 
dobrovolnice Kamila (21), Eliška (18) 
a Alena (21).
Dobrovolníci v organizaci Člověk v tísni se 
věnují doučování dětí, které probíhá pravidelně 
jednou týdně přímo v jejich domácím prostředí. 
Studentky Kamila, Eliška a Alena jsou 
dobrovolnicemi již několik let a za tu dobu se 
díky nim mnohé změnilo. Prvňák Alex konečně 
našel správného „parťáka“ a podařilo se mu 
vyzrát nad češtinou, desetiletá Karolínka se 
naučila, že se nemusí bát dělat chyby, 
a sourozenci Adélka a Radek vědí, že spolu 
nemusí jenom bojovat. Vzpomenou si ještě naše 
dobrovolnice, proč se rozhodly zapojit do práce 
organizace Člověk v tísni?
„Odjakživa jsem toužila po tom pomáhat lidem. 
Když jsem se dozvěděla o dobrovolném 
doučování, říkala jsem si, proč to nezkusit.“ 
(Eliška)
„Zdálo se mi to jako smysluplné využití volného 
času a zábavná činnost. Dobrovolnictví přináší 
nové podněty k zamyšlení a radost z toho, že 
můžu někomu pomoct. Rozhodně to stojí za to!“ 
(Kamila)
„S dobrovolničením jsem začala, když se můj život 
nenacházel zrovna v tom nejsvětlejším bodě. 
Bojovala jsem v tu dobu s nějakými problémy a 
dobrovolničení pro mě bylo tak trochu terapií, 
kdy jsem mohla „vypnout“ a všechny tyhle věci na 
chvíli pustit z hlavy, nějak se realizovat a mít 
z toho dobrý pocit. Nejen sama pro sebe, ale i kvůli 
druhým. Přesně tohle – a mnohem víc - mi 
dobrovolnictví dává. “ (Alena)

nekap. příspěvky a náhrady    4 758,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3519 Ambulantní péče, pol. 5137 org. 
16000000 - 4 758,- Kč.
c)Doporučuje Zastupitelstvu města Konice 
schválit rozpočtové opatření č. 35/2015.
Jedná se o investiční dotaci ,  projekt 
"Zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění 
starých ekologických zátěží  (FS)"  č .  
CZ.1.02/4.1.00/15.28125.
Rozpočtové opatření ve výši  2.285.080,- Kč . 
V příjmech bude rozpočtováno:
pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 
SR,  N,Z,UZ  53 5 15839   org. 9000013
85%  FS 2.158.132,00 Kč, 
pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 
fondů N,Z,UZ  53 1 90105 org. 9000013  
SFŽP ČR 5%  126.948,00 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6 4 0 9  O s t a t n í  č i n n o s t i ,  p o l .  5 9 0 1  
Nespecifikované rezervy,org.   5000000 - 
314.801,- Kč,
§3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň, pol. 6122 
Stroje, přístroje, zařízení,org. 16000000 - 
60.000,- Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122 
Stroje, přístroje, zařízení NZ 531  orj. 0131  org. 
9000013 způsobilé výdaje -zdroje žadatele tj.  
10%  rozpočet města  253.899,- Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122 
Stroje, přístroje, zařízení,  NZÚZ 531  orj. 0132 
org. 9000013 nezpůsobilé výdaje- zdroje 
žadatele    120.902,- Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122 
stroje, přístroje, zařízení,  
NZÚZ 53515839 orj 0110 org. 9000013   85% 
FS 2.158.132,- Kč,
§3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 6122 
Stroje, přístroje, zařízení,  NZÚZ 53190105 orj. 
0110 org. 9000013   5% SFŽP ČR 126.948,-  Kč.

Usnesení bylo schváleno v poměru:  pro 5, proti 0, 
zdržel se 0.
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Napadlo Vás,  že byste se mohli  stát  
dobrovolníkem či dobrovolnicí také Vy? Stačí si 
rozmyslet, zda chcete věnovat své dvě hodiny 
týdně a hlavně jestli Vám práce dobrovolníka 
bude přinášet radost. Záleží na Vás, jakou cestu 
si zvolíte. Alena má jasno: „Svět jen tak změnit 
nemůžu, ale rozhodně je lepší něco dělat, než 
jen sedět doma a nadávat, nebo vše ignorovat. 
A i když to budou malé krůčky, které ovlivní jen 
pár lidí a jejich životy (včetně mého) v omezené 
míře, vše se počítá. A kdo ví, možná, že se 
inspiruje a přidá i někdo další…“
C HC ET E S E STÁT  DO B ROVO LN ÍKEM  
V ORGANIZACI ČLOVĚK V TÍSNI NA 
PROSTĚJOVSKU NEBO KONICKU?
Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků 
Barboru Trundovou, která ráda zodpoví 
Vaše dotazy.

Mob: 739 220 906
Email: barbora.trundova@clovekvtisni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA FINANČNÍ SPRÁVY
V Olomouckém kraji bude k 1. 9. 

2015 ukončen provoz pokladny na 
Finančním úřadě v Konici. Platbu 
v hotovosti lze provést na pobočce 

v Prostějově nebo Olomouci.
 

INZERCE
P R O D Á M  P A L I V O V É  D Ř E V O  
TVRDÉ+MĚKKÉ (PILINY+ZBYTKY 
DŘEVA) , MOŽNOST DOPRAVY

bliší iformace:  tel.606893919

PROGRAM
Odvaha žít zdravě
Vliv reklamy a médií na vnímání sexuality
NAPROHELP - řešení neplodnosti bez 
umělého oplodnění
Antikoncepce jako lék?
Mýty a pravda o lidské plodnosti

PÁTEK 18.ZÁŘÍ V 17 HODIN

MATEŘSKÉ CENTRUM SRDÍČKO 

V KONICKÉM ZÁMKU
Na přednášku srdečně zveme snoubence, 
manžele a všechny, které tyto otázky 
zajímají, řeší ve svém životě nebo by rádi 
dobře poradili druhým

Na územních pracovištích (tj. i na 
Finančním  úřadě v Konici) stále trvá 
možnost daňovou povinnost uhradit 
bezhotovostním převodem z účtu, 
případně prostřednictvím poštovní 
poukázky typu „A“. Tyto jsou k dispozici 
na všech územních pracovištích.



 

Babi, chci ti pomoct … ale … někdy nevím jak.

Bylo mi něco okolo patnácti, když naše babička, 
do té doby velmi čilá a vitální dáma, náhle 
onemocněla. Stižena následky cévní příhody 
postupně přišla o nohu, zůstala na vozíku, a tak 
nějak rychleji stárnula. Několikrát pobývala 
v nemocnici. Každý takový její pobyt její stav ještě 
zhoršil, byť to v žádném případě nebyl důsledek 
nekvalitní péče zdravotníků. V nemocnici prostě 
„byla nemocná“.
Měl jsem pak záhy po nabytí plnoletosti 
příležitost si podobný stav zažít. Lékařové (jak 
říká v jednom filmu Vlasta Burian a mně se to 
slovo moc líbí) se snažili několika operacemi 
napravovat můj tělesný hendikep a já jsem 
opakovaně, vždy několik týdnů, někdy i měsíců, 
ležel na nemocničním lůžku a „byl nemocný“. 
Zkušenosti získané díky blízkosti babičky, se 
kterou jsem pak několik let sdílel domácnost, 
i zážitky z mé vlastní pacientské kariéry, se mi 
vybavovaly, když jsem později pročítal odborné 
články anebo poslouchal různá vyprávění či 
odborné přednášky. Byly o tom, jak je 
nemocnému člověku, pokud mu to zdravotní stav 
aspoň trochu dovoluje, doma lépe, než když 
zůstává dlouhodobě v nemocničním zařízení. 
V nemocnici babička ležela na lůžku, občas si 
zacvičila s rehabilitační sestrou, bylo o ni dobře 
postaráno, při návštěvě zvládla pár hodin sedět 
na lůžku, nedalo se ani představit, že by jednoho 
dne, třeba hned zítra, přijela domů a tam se dál 
zotavovala. To samé já během hospitalizace. 
Neuměl jsem si moc představit, jak tohle půjde 
doma. A světe div se, šlo to. 
Jeden den jsem jen ležel na lůžku v nemocnici 
a druhý den jsem byl již doma. A to vám nedá. 
Přece (promiňte tu intimitu) dojdu si na toaletu. 
Chci se mýt v koupelně. Budu jíst s rodinou 
u stolu. Podám si támhlety noviny. Chci vidět, co 
se to děje za oknem, … Nějak víc se člověku chce 
zvednout se z postele. 
Pochopitelně první dny nám to bez pomoci 
někoho druhého nešlo. Ani mně poskakování 
o berlích, ani babičce už jen samostatný přesun 
na vozík. První dny byl problém i vyšší záhyb 
koberce nebo práh ve dveřích. Ale vše se tak nějak 
rychleji stávalo normálním. Několikrát si 
zavoláte o pomoc, pak už „jen mě jisti“ a najednou 

KURZ PŘIROZENÉHO 
A EFEKTIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

JEN PRO RODIČE

Místo: MC Srdíčko, Kostelní 46, Konice
Lektorka efektivního rodičovství:

Jana Dostálková Baciak  
                                  

Termín podzimního kurzu: 

Od poloviny října každé úterý 
16.00 – 19.00 hod. , 6 lekcí,

bližší termín bude upřesněn

Kurz je zdarma !

 

jste v kuchyni a bez dohledu (pochopitelně, že 
všichni nadávají, protože kdyby …). Za pár týdnů 
běháte dvě patra dolů otevírat návštěvám, 
venčíte psa, přikládáte do kamen, vaříte oběd. 
A to vše díky tomu, že jste doma a že jste 
provokováni zvládnout co nejvíce sám.
Jedna věc je velmi důležitá. Ono „doma“. A není to 
jen místo samo o sobě. Jsou to hlavně lidé. To oni 
jsou nablízku a neskutečně pomáhají. Zpočátku 
hodně a se vším, později, a to je důležité, stále 
méně. Zvládají všechny pokyny, příkazy, 
podrobné návody, co mají pro nemocného udělat. 
Taky naopak jeho kritiky a povzdechy. Uf, někdy 
jsem byl děsný. A babička, abych vše nenechal jen 
na sobě, když jsem se o ni později staral, tedy, ta 
také nebyla vždy nejmilejší. Vlastně, i když byla 
dost samostatná, bylo to s ní poměrně náročné. 
Bez legrace, měl jsem toho někdy „plné zuby“. 
Pomáhalo mi, když kdokoli s péčí o babičku 
pomohl. Někdy s nákupem, někdy s koupáním. 
Přivítal jsem, když to později převzala jedna 
známá. Taky bylo fajn, když jsem se měl s kým 
poradit, někomu si postěžovat, přijmout 
povzbuzení či doporučení. Občas jsem opravdu 
nevěděl, jak pomoci a neublížit, ale také jak to 
sám „přežít“.
Dnes pracuji v Charitě Konice, odkud denně 
zdravotní sestřičky a pečovatelky vyráží do 
domácností, kde nemocní a jejích blízcí zažívají 
podobné příběhy, trápení a radosti, jako jsem 
prožíval já nebo moje babička. Slýchávám 
s p o u s t y  n á d h e r nýc h  p ř í b ě h ů  z  ro d i n  
i domácností, kde se bojuje s osudem v podobě 
nemoci či stáří. 
A tak mám pro vás návrh: pokud potřebujete 
u vás doma s něčím ve vaší domácí péči pomoci či 
poradit, nebojte se na nás obrátit. Najdete nás 
v Konici, v Zahradní ul. č. 690 nebo na telefonu 
582 396 217 či webu, kde jsou také e-mailové 
kontakty. Přivítáme také, jestliže se s námi 
o podobný příběh podělíte a napíšete nám.
A ještě chci předat jednu informaci: Charitu 
Konice finančně podporuje Olomoucký kraj, 
Město Konice a řada dalších dárců, jimž za 
všechny klienty a pracovníky upřímně děkuji.  

Marek Navrátil, ředitel Charity Konice

Podzimní dětská burza

15.9.2015 9 – 16hod.

v Konici na zámku

v prvním patře, místnost č. 213

Nakoupíte za dobré ceny podzimní oblečení, 
boty, hračky, kočárky, odrážedla, sety do 
postýlky,… prostě vše pro děti: nové knížky, 
potřeby do školy, věci na písek, k vodě, ale i pro 
deštivé dny na hraní a tvoření doma.
Zájemkyně o prodej  věciček,  prosím, 
kontaktujte nás pro bližší informace a registraci
na mobilu: 606 312 556 nebo mailem na adrese:  
bara.abra@tiscali.cz, Bára Mouková

Příjem věcí:   14. září  v  14-16 hod.  v místě 
konání burzy.
Výdej věcí:   15. září v 18 hod. v místě konání 
burzy (nevyzvednuté budou dány na 
Charitu)
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Komunitní plánování sociálních služeb KonickaProgram v MC  Srdíčko

září  2015

Pondělí ( dle domluvy) - Cesta ke zdravé 
rodině – přímá pomoc rodinám, 739 246 008
Úterý -  (dle domluvy) - Konzultační 
a informační středisko v Srdíčku – základní 
individuální poradenství a zprostředkování 
poradenství v oblasti prorodinných služeb, 608 
000 181, dasatrnkova@seznam.cz 
Třetí úterý v měsíci - 9 - 11 hod. Setkání 
vě ř í c í c h  m a m i n e k  -  7 3 1  6 4 0  7 9 9 ,  
blanka.hajkova@konice.charita.cz                                                                                                                                            
Středa    8 - 12 hod.  Klub pro rodiče a  děti   -  
739 246 019 
2. 9. - Školička pro nejmenší
9. 9. - Vlaštovka
16. 9. - Kašpárkova pohádka
23. 9. - Mravenečkovo dopoledne
30. 9. - Den srdce
Středa 14 -  17 hod. Mezigenerační setkávání 
v Srdíčku -  739 246 019
Čtvrtek  9 -  13 hod. Srdíčkový klub -  739 246 
019
Třetí čtvrtek v měsíci 10 – 12 hod. Klub pro 
rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi 
- 739 246 008
Pátek   8 - 12 hod. Klub pro rodiče a  děti  -  
739 246 019
P á t e k  ( p r o  p ř e d e m  o b j e d n a n é )  
Laktační poradenství -  739 246 019
M I M O Ř Á D N É   A K C E  - Z Á Ř Í  2 0 1 5
 9. 9. - 15:00 hod. Pozdní léto a tradiční 
čínská medicína, lektor Mgr. Lenka Kučerová
15.9. - 9:00 – 16:00 Podzimní dětský bazárek 
na zámku v Konici (Info pro zájemkyně 
o prodej věcí – 14.9. – 14-16 – příjem věcí, 15.9. 
1 8 : 0 0  –  v ýd e j  vě c í ,  B á ra  M o u ková ,  
bara.abra@tiscali.cz, tel 606 312 556)
18. 9. - 17:00 hod. L i d s k á  s e x u a l i t a  
a reprodukční zdraví, lektor MUDr. Ludmila 
Lázničková, přednášku pořádá Centrum pro 
rodinu Kána Konice

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 MC Srdíčko

Dne 9. 7. se konalo Prázdninové odpoledne 
v Srdíčku. Pro děti byly připraveny pohybové a 
taneční hry, skákací hrad, ukázky první pomoci 
a v závěru pěnová atrakce, kterou připravili 
členové SDH v Konici.
Rádi bychom jménem všech účastníků 
Prázdninového odpoledne v Srdíčku 
poděkovali SDH v Konici za pěnovou atrakci, 
Kateřině Motlové za ukázky první pomoci, 
Marcele Podzimkové za moderování celého 
odpoledne, skákací hrad i taneční aktivity 
a v neposlední řadě patří poděkování 
i našim dobrovolníkům. Zároveň také 
děkujeme Městu Konice za podporu nejen  
této akce.

MC Srdíčko

Z činnosti Charity Konice trochu jinak...



Oslavy

140 let vzniku SDH Konice

Sbor dobrovolných hasičů Konice děkuje všem 
příznivcům u příležitosti oslav 140. výročí 
založení SDH. Zejména děkuje sponzorům, bez 
kterých by tato akce nemohla proběhnout.
Jsou to:
Město Konice,
Olomoucký kraj,
KOVO Konice
Výroba pracovních oděvů Palička Pěnčín,
Vodovody a kanalizace Prostějov,
Pivovar Litovel,
Rols Konice,
Pila Jaroměřice,
Projekční kancelář Z. Opletal,
Čadílek David,
Guilting – L. Hyrt,
Služby města Konice, 
Zlatnictví Juvela, s.r.o Konice,
PRO DOMA Stavebniny Konice,
Pila Bohuslavice Miroslav Hofman,
Restaurace penzion Živnodům Konice,
Městské kulturní středisko Konice,
HZS OL kraje, SDH Konice,
Machálek Jiří, Vlček Jakub,Látal Martin – Prodej 
požární techniky Kostelec na Hané, K-elektro 
Jiří Kučera, Obuv Konice – Muchová Kateřina, 
STIHL – Michal Dlouhý, Pneuservis Fiala David 
Březsko, Autodoprava Karel Marek, ZD 
Budětsko, Hodinářství Antonín Koutný, 
Autoopravna a pneuservis J. Kutý, Stolářství 
Mrňka, Sklenářství Petr Krampol, Drogerie P. 
Zavíralová, Nová lékárna – P. Přikryl, Lékárna 
Konice L.  Dvorská,  Antoním Vymětal  
Autodoprava P. Studený, Pohostinství Na 
Bytovkách – Vl. Kolíková, Chovatelské potřeby a 
krmiva u Montyho, Železářství Aleš Novák, 
Elektro Zbořil, Služby motoristům Anna 
Svobodová Konice, Elektro David Urban, Zubní 
ambulance Svatava Dvořáková, Autoopravna 
Kočiřík, Ovoce a zelenina u Machačů, Pivnice 
u Zámku Konice, Pavel Šín, Kamenictví 
Svatopluk Odehnal.

Za SDH Konice
Vlastimil Šmída , starosta SDH Konice 

 Ve čtvrtek 24. září 2015 od 15 do 19 hodin, 
zámek Konice
DEVATENÁCTÉ ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Po celé odpoledne vás bude provázet TREX 
z Brodku u Konice.
Akce se pořádá ve spolupráci s SPCCH 
Konice. Přijďte s námi strávit pohodové 
odpoledne.
Vstupné 30,- Kč

Prohlídková  trasa
Otevírací doba od 1.9. 2015 do 31. 5. 2016:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po - Pá 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00.
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 

PATCHWORK V KONICI
Máte ráda originální  bytové doplňky 
a dekorace, jste kreativní a ráda tvoříte?
Právě pro Vás je připraven kurz patchworku pro 
začátečníky i pokročilé. Můžete navštívit mé 
webové stránky www.evape.cz nebo na fb 
EVAPE.
Bližší informace a přihlášky na adrese 
evape.cz@gmail.com nebo na telefonním čísle 
602733568.

Těším se na naše společné tvoření.
 Eva Schwarzová

Z činnosti děkanátního

Centra pro rodinu Kána Konice

Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na 
faře v Konici v pátek 4. září po ranní mši svaté a 
prvopáteční adoraci. V tomto školním roce se 
budeme během setkání seznamovat s tím, jak se 
milosrdenství projevuje u řeholníků různých 
řádů a kongregací nebo jak se projevovalo 
u jejich zakladatelů – každý měsíc si přiblížíme 
život jednoho světce, který je s daným řádem 
spojen. V září bychom se seznámili s životem sv. 
Vincence z Pauly, služebníka chudých, 
zakladatele kongregace lazaristů.
Mládež ve spolču BETA se setká na faře 
v Konici v sobotu 5. a 19. září od 18 do 20 hod.
Společenství manželů bude mít setkání na 
konické faře v pátek 11. září od 19 hodin.
V pátek 18. září v 17 hodin se v Mateřském 
centru Srdíčko uskuteční přednáška vedoucí 
Centra naděje a pomoci v Brně MUDr. Ludmily 
Lázničkové na téma Lidská sexualita 
a reprodukční zdraví. Přednášející bude 
hovořit o otázkách vlivu reklamy a médií na 
vnímání sexuality, o odvaze žít zdravě, 
o antikoncepci, o mýtech a pravdách o lidské 
plodnosti. Podá také informace o metodě 
NAPROHELP, která je cestou řešení neplodnosti 
bez umělého oplodnění. Na přednášku jsou 
zváni manželé, snoubenci a všichni, které tyto 
otázky zajímají, řeší je ve svém životě nebo by 
rádi dobře poradili druhým.

Anna Burgetová
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 PŘEHLED
ZÁŘÍ 2015

KULTURNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU

ZÁMEK

ZÁJEZD NA VYSTOUPENÍ

VÝSTAVY

V úterý 8. září 2015 v 17 hodin vernisáž 
výstavy s přednáškou Stanislava France
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Jana Prosová

TURECKO
SPOJNICE MEZI KONTINENTY A KULTURAMI
Země s bohatou a pohnutou historií plnou 
příchodů a odchodů stěhujících se národů, 
válečných konfliktů a dobyvačných výprav. Je 
právem považována za křižovatku kultur,  nebo 
také bránu do Asie či muslimského světa. 
Turisty velmi oblíbená destinace. Orientální 
země s pozůstatky různých civilizací, které zde 
v minulosti existovaly.
Otevřeno od 9. září do 2. října, po - pá,  10 -  
12 hod. a  13 -  15 hod.

V pondělí 12. října 2015 v 19 hodin 
Olomouc - zimní stadion
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.,
 



Týden turistiky

v Česko-Saském  Švýcarsku.

Č e s k é  Š v ý c a r s k o  p a t ř í  k  j e d n ě m  
z nejzajímavějších míst u nás,proto jsme se 
v letošním roce rozhodli navštívit tento kraj, 
dost vzdálený od našeho bydliště. Je to krajina 
nedotčené přírody a především plná skal 
a skalních vyhlídek. Rozprostírá se na severu 
Čech, kolem Hřenska a zasahuje do Německa. 
Každý den jsme měli naplánovaný výšlap za 
poznáváním zdejší krajiny a památek.
První den jsme navštívili Hřensko, odkud jsme 
vystoupali k přírodní památce Pravčické bráně a 
pokračovali přes Mezní louku, která je výchozím 
bodem k soutěskám Kamenice.Po Mezním 
můstku jsme došli k nástupnímu místu na 
lodičky, kterými jsme se Divokou soutěskou 
plavili až do Hřenska.
Druhý den nás čekal výstup na Děčínský 
Sněžník, kde se nachází 33 m vysoká kamenná 
rozhledna, s překrásným výhledem na město 
Děčín a okolí. Dále jsme pokračovali po červené 
značce až k Tiským stěnám. Je to skalní město. 
Tvary mohutných skal připomínají postavy, 
obličeje , zvířata. Vedou tu dva prohlídkové 
okruhy skalami, ve kterých můžete i zabloudit.

Třetí den byl pro nás nejnáročnější. Slunce 
pálilo a my se šplhali na další skalní vyhlídky 
Mariinu a Vileminu vyhlídku a nejvyšší skalní 
bod Rudolfův kámen, kde na nejvyšší skále je 
umístěn dřevěný přístřešek, odkud je nádherný 
panoramatický výhled. Pokračovali jsme 
několik kilometrů lesem a dostali jsme se ke 
skalnímu loupežnému hrádku Šaunštejnu. Je to 
jeden z nejkrásnějších hradů ze 14.-15.stol. 
v této oblasti. Přístup na vrchol je umožněn po 
strmých schůdcích. Úzkou spárou ve skále se 
musíte doslova protlačit. Vrcholky skaliska jsou 
spojeny můstky. Výstup na tento hrádek však 
stál za to a všichni jsme se shodli, že z našeho 
výletu to bylo nejhezčí místo, které jsme po 
týdenním putování  v  Čechách viděli .  
Pokračovali jsme dále a poslední zastávkou 
třetího dne  byla zřícenina bývalého mlýna, 
kolem kterého protéká říčka Kamenice, zvaného 
Dolský mlýn. Toto místo je známé tím,že se tu 
natáčela pohádka Pyšná princezna.
Čtvrtý den jsme měli v plánu  výlet parníkem do 

Německa, ale  pro nedostatek vody byla lodní 
doprava zastavena. Vlakem jsme dojeli do 
Kurort Rathen, kde jsme se přívozem přeplavili 
na druhý břeh Labe. Opět jsme stoupali do 
kopce, kde jsme se skalním masivem dostali na 
Bastei. Je to skalní most postavený z pískovce a 
tyčí se nad propastí Mardeltelle. Je tvořen 7 
oblouky o celkové délce 76 metrů. Je tu 
nádherný pohled na Labe a krajinu podél řeky. 
Zpět jsme se vrátili přívozem a pokračovali 
vlakem k pevnosti Koenigstein. Je to středověký, 
dříve královský hrad ze 13. stol., který má 
rozlohu 9,5 ha. Dříve sloužil i jako vězení. 
Nahoře  na skále jsou umístěny stavby, např. 
kostel, zbrojnice,klenotnice,kasárna, muzeum, 
studniční dům, zahrada a jiné. Nahoru jsme se 
dostali osobním výtahem. Po asi tříhodinové 
prohlídce jsme opět pokračovali vlakem a 
přívozem tam i zpět do lázeňského městěčka 
Bad Schandau. Zpět jsme se vraceli až pozdě 
večer.
Poslední, pátý den, jsme si zajeli do Ústí nad 
Labem. Vystoupali jsme na kopec zvaný Větruše, 
odkud byl opět nádherný výhled na město 
a řeku Labe. Zde jsme prošli bludištěm se 
zrcadly, tady jsme se pořádně zasmáli.. Po 6 km 
lesem jsme spatřili na kopečku hrad Střekov. 
Prohlédli jsme si zdymadla a vraceli se do Ústí 
na vlak.  Večerní procházkou zámeckými 
zahradami a parky  jsme se  rozloučili s městem. 
Děčín je pěkné město,velice se  nám tu  líbilo.

Eva Antlová, KČT Konice

Program KČT 
 září  2015

Sobota 5.9.2015 - Mezihoří – odjezd vlakem 
v 8.48hod. do Mezihoří, odtud po žluté značce na 
Unerázku. Na křižovatce bez značení do 
Hartínkova a přes Březinky do Nectavy na vlak 
v 17.44hod. 17km
Sobota 12.9.2015 - Olomouc - odjezd vlakem 
v 6.41hod. do Olomouce, po žluté značce okolo 
řeky do Bystrovan a Velké Bystřice. Dále po 
zelené zn. pod Lošovem na modrou zn. až do 
ZOO. Zpět MHD v 15.05hod. do Olomouce na 
vlak v 16.30hod.13km
Sobota 19. 9. 2015 - Jevíčko - odjezd vlakem 
v 8.47hod. do Nectavy, po modré značce do 
Jaroměřic po červené až do Jevíčka, kde 
najdeme zelenou, a po silnici do Chornic na vlak 
v 17.37hod. 15km
Sobota 26.9.2015 - Čechy pod Kosířem – 
ukončení Hanáckého cestovatele
Odjezd autobusem ve 12.30hod., program 
ukončení. Pěšky do Lutotína na vlak v 17.18hod. 
nebo 19. 18hod.
Sobota 3.10.2015 - Biskupické kaléšek – 
odjezd vlakem v 8.47hod. do Nectavy, po modré 
značce přes Zálesí do Biskupic. Po programu  
odjezd vlakem z Nectavy v 17.44hod. 7km

"Za vílou Pilavkou"

V sobotu 15.srpna 2015 jsme pro veřejnost 
přichystali 3. ročník turistického pochodu.  
Akce se zúčastnilo na padesát účastníků. 
Z tohoto počtu bylo 6 dětí, nejmladšímu dítěti 
byly 3 roky. Všichni účastníci, kteří došli na 
místo, obdrželi diplom a malé občerstvení.  
Touto cestou děkujeme našim sponzorům za 
příspěvek na tuto akci.   

E.Antlová, KČT Konice   

   Ze vzpomínek

V říjnovém a listopadovém čísle Zpravodaje 
Konice z roku 2014 jsem psal mj. také o osudech 
našich krajanů židovského a položidovského 
původu. Některé osudy jsem znal jen 
z vyprávění. Před nedávnem se mi podařilo 
setkat se s Evou Freudovou, nyní Kolesníkovou, 
která se díky obětavosti našich lidí ukrývala 
s maminkou v konickém okolí a podařilo  se jim 
přežít. Její vyprávění je hold lidem, kteří byli 
ochotni pomoci, i když jim hrozil trest smrti. 
A obětavých lidí nebylo málo, jak ukazuje 
příklad Františka Vychodila ze Zeleného kádru, 
který padl při přestřelce s Němci u ochozského 
mlýna. V souvislosti s tím byli popraveni ti, kteří 
mu pomáhali. V okolí se také ukrývalo kolem 15 
amerických letců, kteří uprchli ze zajateckého 
tábora v Moravské Třebové. K osudu paní Evy 
Freudové jen podotýkám, že v Luké se též 
ukrývali Igor a Zeno Dostálovi. Teď ale nechme 
vyprávět samotnou Evu:
„Když 22. června 1942 odváželi mého tatínka 
Josefa Freuda a jeho rodiče do terezínského 
ghetta, netušila maminka, že mně hrozí ještě 
před koncem války podobná cesta. Němci se 
chtěli zbavit i dětí ze smíšených manželství a tak 
jsem  na začátku roku 1945 dostala předvolání 
do transportu do Terezína a měla se dostavit na 
vojenské velitelství do Olomouce. Maminčin 
bratr, strýc František Pecháček, vymyslel plán, 
jak mě zachránit. Za pomoci pana Patočky, 
místního autodopravce, nás na nádraží Ptení 
vyzvedli z vlaku, předstírajíce naše zatčení. 
Nákladním autem nás převezli do obce Luká 
k m a m i n c e  s t r ýc ov y  m a n ž e l k y  p a n í  
Kolomazníkové. V Luké bylo plno známých lidí a 
hrozilo nebezpečí prozrazení. Proto nás strýc 
převezl lesem do vesnice Kadeřín k paní 
Švédové – Macháčkové, mamince strýce Václava 
Macháčka. Ani tam jsme nemohly být dlouho, 
v okolních lesích se pohybovali partyzáni a 
němečtí vojáci by nás při pročišťovacích akcích 
mohli najít. Tentokrát nám poskytla úkryt paní 
Hanusová, která žila se svými čtyřmi dcerami ve 
vojtěchovském mlýně. Do Vojtěchova jsme se 
pak vrátily ještě jednou. Mezitím nás do své 
početné rodiny přijali manželé Kačerovi, kteří 
žili také na samotě v bývalém mlýně ve Dzbelu. 
I tam jsem se ještě jednou vrátila po delším 
pobytu v Horní Čermné u nejmladšího bratra 
maminky Ládi Pecháčka.
Mnoho podrobností jsem si ve svých osmi letech 
nezapamatovala, jen dojmy z tajných přesunů, 
zákazy běhání po venku, aby mě nepoznal 
někdo ze známých. O našem úkrytu věděla řada 
lidí, ale nikdo nás neprozradil.
Poslední týden války jsem strávila doma 
v Konici, díky všem těm obětavým a odvážným 
lidem, kteří se nebáli riskovat ohrožení svých 
vlastních rodin v době, kdy Němci až do 
posledních dnů války ještě popravovali, jak se 
stalo 5.5.1945 v Javoříčku. Jména těchto 
statečných lidí by se neměla vytratit z paměti 
národa. Můj dík patří nejen jim, ale hlavně 
mamince Amálii Freudové, která se mnou celou 
tuto anabázi pro mou záchranu musela prožít.

Eva Freudová – Kolesníková
Ladislav Šín – Bor, Konice

KNIHOVNA KONICE

otevřena od 7. září 2015
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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